
1/2

 

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz
PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz

ADRESÁT ADRESA 
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160 00 

VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný 
dle § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), eviduje 
v Registru zdravotnických prostředků ke dni 24.02.2022 následující údaje: 

Identifikace zdravotnického prostředku 

Evidenční číslo:  00006824
Druh zdravotnického prostředku:  Obecný zdravotnický prostředek
Typ evidence zdravotnického prostředku:  Notifikace obecného zdravotnického prostředku
Obchodní název zdravotnického prostředku:  Obinadlo hydrofilní pletené sterilní
UDI-DI:       
Jedná se o příslušenství?  Ne
Jedná se o systém zdravotnických 
prostředků?  Ne

Riziková třída zdravotnického prostředku:  Is
Číslo certifikátu:  160512QS/NB
Číslo notifikované osoby:  1023 - Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Kód generické skupiny zdravotnického 
prostředku:  10284

Určený účel použití zdravotnického 
prostředku v českém jazyce: 

 

Obinadlo se používá pro fixační obvazy všeho druhu, obzvláště pro 
fixaci podložek na ránu. Fixuje krytí rány a zabraňuje vniknutí 
infekce. Používá se dle jednotlivých šíří na obvazování různých 
částí těla. 

Určený účel použití zdravotnického 
prostředku v anglickém jazyce: 

 

The bandage is used to fixate all kinds of dressings especially to 
hold the splints at the place. It fix covering of wound and protect 
the wound from infection. It is used to dress variable part of body 
by individual wide.

Byla provedena klinická zkouška?  Ne
Datum uvedení na trh:  01.07.2000
Vydal výrobce návod k použití k tomuto 
zdravotnickému prostředku?  Ne

Existuje výrobcem přidělené katalogové 
číslo?  Ano
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Varianty zdravotnického prostředku 

Doplněk názvu Katalogové číslo Identifikační kód
6 cm x 5 m 300406 0001
8 cm x 5 m 300408 0002
10 cm x 5 m 300410 0003
12 cm x 5 m 300412 0004

Seznam příloh 

Typ přílohy Název souboru Popis
336/2004 (15) 00006824_form 336_15
Platné prohlášení o shodě PoS_HR_Is_platny do 2024
Kopie platného certifikátu 
vystaveného notifikovanou osobou

EC C_HR_Is_16 
0512_QS_NB_rev_a_CZ

Kopie závěrečné zprávy z klinického 
hodnocení 100368478 ClinEv_ARA st and HESO

Výše uvedený zdravotnický prostředek je notifikován následujícími osobami: 

Registrační číslo Osoba Činnost osoby k ZP Platnost 
od

Platnost 
do

004087 HARTMANN - RICO 
a.s.

výrobce obecných zdravotnických 
prostředků – sériově vyráběných 01.01.2015 31.03.2026

029591 Medsol s.r.o. distributor obecných zdravotnických 
prostředků 14.12.2021 20.03.2026

039079 ASKER s.r.o. distributor obecných zdravotnických 
prostředků 26.10.2018 31.03.2026

040520 Smrček Z - Con, s.r.o. distributor obecných zdravotnických 
prostředků 29.01.2018 31.03.2026


