
Non-Sterile Disposable Medical Mask

Item Name Non-Sterile Disposable Medical Mask

Executive Standard
EN 14683:2019 Type IIR
YY/T 0969-2013

Material
PP Spunbond Nonwovens Fabric, PP Melt-blown Fabric
(Total 3 Layers)

Color Blue

Size 175 mm*95 mm

Applications

It is used for For All kinds of clinical personnel in non-invasive
operation, non-sterile operation and non-invasive operation process
wear, cover the user's mouth, nose and jaw. It is a non-sterile product,
and it should not be used in an invasive environment.

With User Guide in six languages: English, German, Dutch, French,
Spanish and Italian.

Packing

10 Pieces/Plastic Bag 5 Bags/Box (210mm*105mm*105mm)

40 Boxes/Carton (54.5cm*44cm*45cm) Gross Weight 11kg/Carton
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Product Photos
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List in the Health Canada for Medical Devices for Exceptional Importation and Sale

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/
covid19-interim-order-drugs-medical-devices-special-foods/medical-device-exceptional-import/list.
html

White List of Medical Material Manufacturers Certified or Registered by Foreign Standards
(CE) approved by the China's Ministry of Commerce

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/covid19-interim-order-drugs-medical-devices-special-foods/medical-device-exceptional-import/list.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/covid19-interim-order-drugs-medical-devices-special-foods/medical-device-exceptional-import/list.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/covid19-interim-order-drugs-medical-devices-special-foods/medical-device-exceptional-import/list.html
Unknown
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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres met 
vermelding van de datum en het 
kenmerk van deze brief.
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> Retouradres Postbus 16114 2500 BC  Den Haag

SUNGO Europe B.V.
T.a.v. de heer R. Luo
Olympisch Stadion 24
1076 DE  Amsterdam

Datum: 9 juni 2020
Betreft: aanmelding medische hulpmiddelen klasse I

Geachte heer Luo,

Graag bevestig ik hierbij de ontvangst op 28 mei 2020 van de mededeling ex 
artikel 5 van het Besluit medische hulpmiddelen (BMH) dat bedrijf Shandong Kaibo 
Medicinal Packaging Co., Ltd met Europees gemachtigde SUNGO Europe B.V. 
onderstaande medische hulpmiddelen, ingedeeld in risicoklasse I, aflevert. De 
producten zijn onder volgend kenmerk geregistreerd. Ik verzoek u om in alle 
verdere correspondentie betreffende een of meer van deze producten het 
bijbehorende kenmerk te vermelden.

NonSterile Disposable Medial Mask
(geen merknaam) (NLCA002202051732)

NonSterile Surgical Mask
(geen merknaam) (NLCA002202051733)

Toekomstige wijzigingen in bovengenoemde gegevens – waaronder een eventuele 
wijziging van de indeling in risicoklasse in verband met wijzigingen van Europese 
regelgeving inzake de classificatie van medische hulpmiddelen, en aan 
voortschrijdend wetenschappelijk inzicht (zie art.9, lid 3 van Europese Richtlijn 
93/42/EEG) – dient u te zijner tijd mede te delen. 

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat het - ongeacht uw mededeling – verboden is 
een medisch hulpmiddel ter aflevering voorhanden te hebben, dan wel af te 
leveren indien niet aan de voor dat medisch hulpmiddel geldende regels gesteld 
bij of krachtens de Wet op de Medische Hulpmiddelen (WMH) wordt voldaan. Met 
name wijzen wij u op de Nederlandse-taaleis, de eisen voor het ter beschikking 
houden van de technische documentatie en de plicht tot het hebben van een Post 
Market Surveillance- en vigilantiesysteem.
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Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.
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Tevens wijs ik u er voor de goede orde nog op dat de registratie van uw 
mededeling betreffende de aflevering van de bovengenoemde producten slechts 
een administratieve handeling betreft. Deze ontvangstbevestiging behelst dan ook 
geen besluit betreffende de kwalificatie van de desbetreffende producten als 
medisch hulpmiddel in de zin van art. 1 WMH, noch betreffende de indeling in 
risicoklasse I. 

Let op: de notificatie van uw MDD klasse I product vervalt per 26 mei 2021. Valt 
uw MDD klasse I (laag risico) product onder de nieuwe VERORDENING (EU) 
2017/745 (MDR) onder een hogere risicoklasse? Dan mag uw product tot en met 
uiterlijk 25 mei 2024 op de markt blijven als MDD klasse I product.

De Minister voor Medische Zorg en Sport,
namens deze,

Afdelingshoofd
Farmatec

Dr. M.J. van de Velde
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