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SomnoMed Imprint 
Förord 

SomnoMed är en privat, neutral, internationellt verksam tillverkare av medicintekniska produkter. Deras 
prestation övervakas av myndigheter över hela världen och är certifierad av internationella 
certifieringsorganisationer. Detta innebär att SomnoMed måste ge tillgång till behöriga myndigheter för 
kontroller av sin affärsverksamhet och anpassa sina arbetsmetoder till erkända bestämmelser och standardkrav. 
Om sådana bestämmelser eller standarder saknas fastställer SomnoMed sina egna riktlinjer. 

Inom EU, Schweiz och Storbritannien representeras SomnoMed av SomnoMed AG och dess dotterbolag. Dessa 
kallas nedan "SomnoMed". 

Ansvarigt organ i den mening som avses i dataskyddsförordningen. 

SomnoMed AG 
(hädanefter kallad "SomnoMed") 
Steinhauserstrasse 74 
6300 Zug, Schweiz 
Telefon: +41 (0) 41 501 46 40  
Fax: +41 (0) 41 501 46 42  
E-post: info@somnomed.com  
Webb: http://www.somnomed.com  

Handelsregisternummer: CHE-113.950.331 

Handelsregistermyndighet: Zug/Schweiz 

Dataskyddsombud: EUDataProtection@somnomed.com 

Status: 26.07.2022 

Upphovsrätt och varumärkesrättigheter  

Hela innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat av SomnoMed®. Nedladdning eller utskrift av enskilda delar är 
endast tillåten för personligt, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att varken upphovsrättsmeddelanden eller andra 
rättsligt skyddade beteckningar tas bort. 

Ansvarsfriskrivning 

SomnoMed ger ingen garanti för informationens innehållsmässiga riktighet, noggrannhet, korrekthet, 
tillförlitlighet och fullständighet. 

Skadeståndskrav som riktas mot SomnoMed undantas vid skador av materiell eller immateriell natur som har 
orsakats av tillgång till eller användning av eller underlåtenhet att använda den publicerade informationen, 
missbruk av anslutningen eller tekniska fel. 

Alla erbjudanden är icke bindande. SomnoMed förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta 
bort hela erbjudandet utan särskilt meddelande eller att tillfälligt avbryta publiceringen eller helt avbryta den. 

Produktinformation 

All medicinsk information är uteslutande allmän information. Den ersätter inte konsultation av en legitimerad 
läkare eller en medlem av hälso- och sjukvårdsyrkena. 

De produkter som beskrivs på den här webbplatsen finns inte tillgängliga i alla länder. Produkterna 
överensstämmer med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om 
medicintekniska produkter. 

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 
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Ansvar för länkar 

Hänvisningar och länkar till tredje parters externa webbplatser ligger utanför vårt ansvarsområde. Vi avvisar allt 
ansvar för sådana webbplatser. Tillgång till och användning av sådana webbplatser sker på användarens egen 
risk.  

Dataskydd 

Enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, om den fria rörligheten för sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen) har varje person rätt till skydd av sin 
integritet och skydd mot missbruk av sina personuppgifter. Vi följer dessa bestämmelser. Personuppgifter 
behandlas strängt konfidentiellt och säljs eller lämnas inte vidare till tredje part. 

I nära samarbete med våra webbhotell strävar vi efter att skydda databaserna så gott som möjligt mot extern 
åtkomst, förlust, missbruk eller förfalskning. 

När du besöker våra webbplatser sparas följande uppgifter i loggfiler: IP-adress, datum, tid, webbläsarförfrågan 
och allmänt överförd information om operativsystemet respektive webbläsaren. Dessa användningsuppgifter 
ligger till grund för statistiska, anonyma analyser, så att trender kan upptäckas och vi på så sätt kan förbättra 
våra erbjudanden.  

 

Version av ändringshistorik Gäller och är 
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Beskrivning, anmärkning (skapad av författaren)  Visumförfattare 

04 01.08.2022 Lägga till text och formatera efter översättning  DPO 
03 11.05.2021 Korrigering av formatering efter översättning DPO 
02  24.01.2020 Korrigering av formatering efter översättning DPC 
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