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ES - Prohlášení o shodě 

Na základě přílohy III Směrnice 98/79/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. října 1998 

a 

podle přílohy II Směrnice 2015/863/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2015 

 

 

Výrobce: Roche Diagnostics GmbH 

 

Adresa: Sandhofer Strasse 116 

                                                         68305 Mannheim 

                                                         Germany 

Roche Diagnostics GmbH prohlašuje, že produkt/produktová řada, 

 

Název výrobku:        Accutrend Plus (mg/dl) / Accutrend Plus (mmol/l) 

Katalogové číslo:      05050472 / 05050499 

 

Popis:                      Přístroj Accutrend Plus je používán ke kvantitativnímu měření čtyř krevních  

          parametrů: glukózy, cholesterolu, triglyceridů a laktátu. Fotometrické měření  

                                odrazivosti se provádí pomocí testovacích proužků specifických pro každý z  

                                těchto krevních parametrů. Podrobné informace o každém testu naleznete v  

                                příbalových informacích příslušných testovacích proužků. Přístroj je vhodný pro  

                                profesionální použití i pro sebetestování. 

                                Výjimka: Glukometr Accutrend Plus není vhodný pro sebetestování glukózy. 

 

ke kterému/které se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky Směrnice 98/79/EC Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 27. října 1998 na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (a jeho 

související transpozice do národních zákonů členských států, ve kterých má být přístroj umístěn na 

trh). 

 

a 

 

Začínající sériovým číslem:  0010001 

 

 

ke kterému se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky Směrnice 2011/65/EU zahrnující změnu 

Přílohy II 2015/863/EU ze dne 31. března 2015 o omezení používání některých nebezpečných látek 

podle Přílohy II (olovo, rtuť, hexavalant chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromované 

difenyletery, bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), butylbenzylftalát (BBP), dibutylftalát (DBP) a 

diisobutylftalát (DIBP)) v elektrických a elektronických zařízeních (a jeho související transpozice do 

národních zákonů členských států, ve kterých má být přístroj uveden na trh). 
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Mannheim, 15. červenec 2021 

Roche Diagnostics GmbH 

 

 

v zastoupení     v zastoupení 

 

(podpis nečitelný)    (podpis nečitelný) 

 

Ralf Zielenski     Dr. Stephan Scheib 

Head of Quality    Director Global Regulatory Affairs 

             Centralised and Point of Care Solutions  Centralised and Point of Care Solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Kontaktní adresa:         Roche Diagnostics GmbH 

Dept. Global Regulatory Affairs 

Sandhofer Strasse 116 

68305 Mannheim 

Germany 


