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CERTIFICADO C.E. 
(Sistema integral de garantia de qualidade) 

Isto é para certificar que a empresa 
 

 
 
RUDOLF MEDICAL GmbH + Co. KG 
 

Zollerstrasse 1 
78567 Fridingen 
Alemanha 

introduziu e mantém um sistema integral de garantia de qualidade em todas as fases, 
contadas desde a concepção até ao controlo final dos produtos. 
 
Através de uma auditoria, documentada num relatório e executada pela DQS Medizinprodukte  
GmbH, foi comprovado que esse sistema de garantia da qualidade cumpre os requisitos do 
 
Anexo II – sem o ponto 4 da Directiva 93/42/CEE 
do Conselho de Produtos Medicinais 
 
nomeadamente no que diz respeito aos seguintes dispositivos médicos: 

Instrumentos não activos (MD 0106), implantes esqueléticos não activos (MD 0202), implantes 
funcionais não activos (MD 0203) e instrumentos cirúrgicos activos e instrumentos auxiliares 
cirúrgicos (MD 1104) conforme o anexo. 
 
 

O fabricante fica sujeito à fiscalização ao abrigo do ponto 5 do Anexo II. Pode-se apor a 
marcação CE com o número de identificação do organismo notificado (0297) nos produtos 
alistados no certificado. Para colocar os produtos da classe III no mercado, necessita-se 
dum exame C.E. da conceição do produto segundo o ponto 4 do Anexo II. O certificado 
limita-se exclusivamente em caso dos produtos da classe I(s) (I(s) = Produtos da classe I 
colocados no mercado já esterilizados) aos aspectos do fabrico destinados à obtenção da 
esterilização e à respectiva manutenção. Relativamente a produtos da classe I(m) (I(m) = 
Dispositivos da classe I com função de medição), o certificado limita-se unicamente aos 
aspectos do fabrico relativos à conformidade dos produtos com os requisitos metrológicos. 
 

Número do certificado 

Identificação do Certificado 

Data da certificação 

Válido até 

Frankfurt am Main 

492576 MR2 

170584581 

2013-11-25 

2018-04-29 

2013-11-25 

 

DQS Medizinprodukte GmbH 
 

   
Frank Graichen 
Diretor Executivo 

Dr. Thomas Feldmann 
Chefe da Autoridade de Certificação 
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Anexo ao Certificado 
N.° de registo: 492576 MR2 
Identificação do Certificado: 170584581 
Data da certificação: 2013-11-25 
 
 

RUDOLF MEDICAL GmbH + Co. KG 
 

Zollerstrasse 1 
78567 Fridingen 
Alemanha 
 
 
 

Este anexo tem somente validade em conjunto com o certificado mencionado acima. 2 / 2
 

 

Família de produtos 
 

Produto Classe 

 Unidades de sucção / irrigação  para cirurgia 
minimamente invasiva 

IIa 

 Insufladores de C02 e acessorios para laparoscopia 
e histeroscopia 

IIa 

 Unidades de irrigação para artroscopia IIa 

 Shaver e instrumentos para artroscopia IIa 

 endoscópio para artroscopia, histeroscopia, 
cistoscopia, ressectoscopia, nefroscopia, 
ureterorenoscopia, laparoscopia, toracoscopia, 
sinuscopia, otoscopia, neuroendoscopia, 
ventriculoscopia e microdiscectomia 

IIa 

 Laminas serras para Cirurgia do osso IIa 

 Elemento endoscópio bainha / Trocarte IIa 
 Sistemas de morcelação Iia 

 
Implantes para ortopedia e 
traumatologia 

perfurar fio IIb 

 unhas de osso 
 

IIb 

Alta geradores de 
frequência e instrumentos 
para cirurgia minimamente 
invasiva e aberta 

Eletrodo titular eletrocirúrgica IIb 

 Eletrodo retorno eletrocirúrgica IIb 

 eletrocirúrgica pinça de biópsia IIb 

 Eletrodos eletrocirúrgicos IIb 

 Alta geradores de frequência e interruptor de pé IIb 

 Bipolares / Monopolar Tesoura IIb 

 Bipolares / Monopolar Fórceps IIb 

 ponta de sucção eletro cirúrgico IIb 

 Ressectoscópio IIb 
 endoscópico laço IIb 
 cesta de recuperação IIb 
 Clipes de aneurisma III 

   
 


