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Ор[ан з оцiнки вhповhностi Державне пhприемство
"УкраТнський медичний центр сертифiкацif'

MiHicтepcтBa охорони здоров'я Украlllи

1i\,{гt, додАток
до сертифiката вiдповiдностi

N9 UA.TR.039.064
Перелiк медичних виробiв, на

вiд 22.06.2017р.
якi розповсюджуеться дiя Сертифiкату

в ов

N9

з/п
Найменування

продукчiТ
Модель /

артикул

клаa

ризин
у

Этерильни
й

(TaK/Hi)

з функцiею
вимiрювання

(TaK/Hi)

Виробнича дiлянка
на якiй

виготовляють
(назва, адреса)

1,

Тlристр!й неонатальний
для фототёрапii та
обiгоiвч

но-АФ-кр1 lla Hl так
нвп п

"Медпромсервiс",
36008, м, полтава,
вул. Комарова, 5

2,

Присгрiй неонатальний
для фототерапii та
обiгDiвч

ll? та(

з.
Пристрiй неонатальний
для фототерапiТ та
обiгDiвV

lla Hlj так

4,
Пристрiйнеонатальний .
для фототерапii та :

об]грiвч
но-АФ_кр4 lla так

5,
Пристр]й неонатальЯий
для фототерапii та :
оо гDlвч

6,

Пристрiй неонаталБflий
для фототерапll та
обiгр]вч

но_АФ-крб lla Hl так

7. но-Аф-1 Hl Hl

8,
Пристрiй нео!атальний
для фототерапii

lia Hl

9,
Пристр]й неонатальний
для фототеDапiI

lla Hi

10 Пристрiй неонатальний
для фототерапiI Hl

11. Присrрiй неонатальний
для фототерапiТ

но_АФ-LЕD1 llа Hl

12- Пристрiй неонатальний
для фототерапii :

lla н1 н1

1з. Гlристр]й неонатальний
для об]грiву lla Hl

14, Пристрiй неонатальний
для обiгр]ву

но-Ат_2 lla Hl Hl

15,

Апарат
ультрафiолетового
опромiнення
дерматологiчний
UVB -311 псооолайт 9-1

Псоролайт
9_1

пб

Лебiдев М.С.

cтopiHкa 1 з 3

ОрЕн з оцiзки вИловИвостi Державве iiдприемсгво "У(раlнський медичiий центр фртифkацii'(ДП УМЦС")
юр адреса: 021 60, yкpalвa, м Кйrв, просп, ВоФ'бднання, 7,а фап адреса: 01 042, м, киlв, вул, Чиrор Nа, 18] тел, (044) 285 8З 83

призвачений на проведення робlт з оця{и в!дповйNосr,i вимогам технiчних реrламенпв
(наказ вИ 29 08 2014 Ns 1044 Мiнекономрозвитку Укра'lни, номер призначеного органу UД,ТR,OЗg)

АкОедитований НмУ на фDтифiкацю пOодvкuii та сисrем чпоавл вня якiстю lатёй.ти акоё!итач]i N9 1ol01 та N9 аооlв)
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Орган з оцiнки вhповiдностi
"УкраТнський медичний

MiHicтepcTBa охорони

ýержавне пiдприемство
центр сертифiкацii''
здоров'я УкраТни

додАток
до сертифiката вiдповiдностi

N9 UA.TR.039.064 вiд 22.06,2017р,

L}t(,C

16,

Апарат
ультрафiолетового
опромiнення
дёрматологiчний
UVв-з11 псоролайт 9-2

Псоролайт
9-2

tIб нвпп
"Медпромсервiс",

з6008, м. полтава,
вул, Комарова, 5

17,

Апарат
ультрафiолетового
опромiнення
дерматологiчний
UVB-311 псооолайт 20-1

Псоролайт
20-1

IIб

18,

Апарат
ультрафiолетового
опромiнення
дерматологiчний
UVB-311 псоролайт 20-2

Псоролайт
20-2

:]н]:

19,

Апарат
ультрафiолетового
опромiневня
дерматологiчний :
UVВ_З11 Псоролайт 20-3

Псоролайт
20_з

Ilб

2о.

Псорола
20-4

IIб

21

Псоролайт
40-1

lIб

Hl

22-

Апарат
ультрафiолетового
опромiнення
дерматологiчний
UVв-з11 псооолайт 40-2

2з-
ультрафiолетового
опромiнення
дерматологiчний
UVв-з1 1 псооолайт 100.1

ПоЪролайт
:100-1

пб

н]

24,

Апарат ультрафiолетового

UvВ-Зl 1 Псоролайт l00-2

Псоролаiп
i00-2

lIб

з оцiнки вiдповiдностi

лебiдев м.с.

cTopiнKa 2 з 3

Оцiнз оцiнки в]дповiдноФi Дерхавне пИiри€мство Украiнсь(йй медичвий центр сертифiкацГ'(ДП .УМЦС')
юр, адреса: 02160 y{pa'iнa, м. КиIв просп Возз'€днанвя,7_ai фаfi, адреса: О1042, м, Киlв, вул. Чигорiна ls тел (О44) 285 83 8З

Призвачений на iроведення робhз оцiнки вйповiдносгi вимоrам техв]чних ре.ламентLв
(наказ вiд 29,08 2014 N9 1044 Мiнекономрозвитку Украl8и, номер призначеноrо органу lJA TR ОЗ9)

АкýедитОваNий нмУ на сеотифkацiю поодчкц]lта сиФем чпоа.лiння якiФю {атесгати акоедитацii NE ]оlо] та N9 вооls)
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Перше видання:

flaTa видачi:

Дiйсний до:

Орган з оцiнки вiдповiдностi Державне пiдпри€мство
"УкраIнський медичний центр сертифiкацif'

MiHicтepcTвa охорони здоров'я Украl'ни

додАток
до сертифlката вiдповiдностi

N9 UА.ТR.OЗ9.064 вiд 22,06,2017р,

Керiвник органу з оцiнки вiдповiдностi

Лебiдев М.С.

cтopiHкa 3 з 3

Орrан з оцiнки в]дповiдносri Дерхавне пiдлриемство Уфа iнсьхии мед ися ий цёнтр сёртифiкацil (дП .УМЦС')
юр. адреса: 02160, yкpaiнa, м Киlв, просп, Воэз'€днавня, 7_а: фаfi, адреса ОlО42, м, Ки'lв, вул, Чигорlна, 18 тел (044) 285 83 83

признзчений на проведёнзя робiт з оцiнки вйповiдноФi вймоrам техн]чних реrламентlв
(наказ вiд 29 08.2014 N9 1044 Мiнековомро3витку УкраIни, |омер призначеноrc органу UA.TR О39)

Акоедитований нААУ на сеотиф]кац]ю пDодчкцтта систем чпоавлiння якiстю (атеФати а(оедитацii Nq 1оlо] та N9 8ools]

L]\It]C

25,

Апарат },льтрафiолетового

дерматологiчний
UVВ-з11 псоDолайт 100-з

Псоролайт
l00_з

llб нвп п
"Медпромсервiс',

з6008, м, полтава
вул, Комарова, 5

26.

Аларат ультрафiолетового

UVв-з] ] Псополайт ] 00"4

Псоролайт
l00_4

IIб

27

Апарат ульФафiолетового

UVВ-Зl} ПсоDолайт l00_5

Псоролайт
l00-5

iIб

28,

Апарат ультрафiол€тово.о

деруатолоIiчний
UVВ-зl] Псополайт 100_6

Псоролайт
j100,6

- llб

29.

Апарат улътраФjолетовоIо
опромiнення
дерматологiчний :

U\В-Э 1] Псоролайт i00_7
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