EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Vydává výrobce na základě harmonizovaných vnitrostátních a evropských právních předpisů a
v souladu s rozhodnutím notifikačního orgánu Evropské unie způsobilého posuzovat shodu

VÝROBCE

NÁZEV PRODUKTU

RESPILON Production s.r.o.
Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice, 602 00
Czech Republic
Business ID No. / IČ: 292 45 770
VAT Payer No. / DIČ: CZ29245770

VK RespiPro
Typ: RPVK-L00-000
EU REFERENČNÍ KÓD NOTIFIKAČNÍHO ORGÁNU
NB 2233

POPIS PRODUKTU
Tato filtrační polomaska je vyráběna za účelem ochrany dýchacích orgánů uživatele proti pevným
částicím a kapalným aerosolům.
ZPŮSOB POSOUZENÍ SHODY
Shoda je s následujícími ustanoveními:
• Nařízení (EU) 2016/425, modul C2 – shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s
kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (OOP kategorie III)
• ČSN EN 149:2001+A1:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výše uvedený produkt je za podmínek
běžného použití a za podmínek stanovených výrobcem bezpečný a splňuje všechny nezbytné
zákonné podmínky a požadavky. Přípravek na ochranu dýchacích cest je určen k jednorázovému
použití a je nutné ho používat výhradně v souladu s pokyny výrobce.
OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ SHODY
Výrobce prohlašuje, že přijal veškerá nezbytná opatření k zajištění shody výrobků uváděných na trh s
technickou dokumentací a základními požadavky pro tento typ výrobku. Úřední osvědčení o volném
prodeji vydal notifikační orgán Evropské unie způsobilý k posouzení shody (osvědčení GÉPTESZT,
číslo certifikátu EU přezkoušení typu: TD11/GT274/282/2104/E/2233).
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Technická dokumentace a všechny laboratorní testy jsou archivovány ve společnosti RESPILON
Production s.r.o.

Roman ZIMA
Managing Director, RESPILON Production s.r.o.
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V Brně, Česká republika
17. dubna, 2021
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