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вищевказаtli вироби не вхолять до пепелiкiв А. В i не е випобами для самоконтоолю (згiлlrо

додатку 2)

Технiчна документацiя на лrедичний вирiб розроблена, та впроваджена

.Щекларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдал bHicTb виробника
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Виrrобrrпк: ТоВАРисТВозоБМЕжЕНоIоВIДПоВIДАЛЬНIсТЮ
НАУкоВо-ВиРоБНиЧЕ ПIДПРиеМСТВо (ФIлIСIТ-ДIАгноСТикА).

Алоеса: Укра'iЪа. 4905l Днiпоопетповськ вул. Каштанова. 32. E-mail: felicit_d@ua.frTr.
http ://www. feI icit.com.ua

(наймевравrrя, мiсцезнаходжеюш виробника)

пйтверджусмо, що вироби медичнi: НАБОРИ РЕАКТИВIВ ДЛЯ ОЦIНКИ
ВИКОIIАННЯ ДОСЛIДЖЕНЬ ОБМIНУ РЕЧОВИН ТА РЕАКТИВИ (ЗГiДНО

додатку 1). якi виготовляються згiлно з

ВiдповИшьнiсть за достовiрнiсть наданоi iнформацii несе виробник.



Таблиця

Виробник Попов,Ю.В

п.I.Б,

.03. Без обмеження терпriну дii
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Назва виробу та його компонептiв (1краiнська) Модель / артикул

1. Набiр реаrсrивiв "Фiлiсiт_СКВ" RЁF кс028.01
2. Набiр реактивiв "ФiлоНорм" REF кс028.02
3. Набiр реаюивiв"ФiлоПат" REF кс028.03

4. Набiр реаlсгивiв "Калiбратор альбумiну 1000 мг/мл" REF нк002.02
5. IIабiр реактпвiв "Калiбратори бiлку" REF HK0I0.03

б.набiр реактивiв"Калiбратори креатинiну REF HK0l4.03
7. Набiр реактивiв "Калiбратори гепriхрому>> RЕF нк008.05

8. Набiр реакrивiв "Мультi Калiбратор" RЁF кс028.04
9. Набiр реакгlrвiв "Фiлiсiт-КГБС" RЁF нк0]0.04
10. Набiр реактивiв (Фiло-БФК' REF кс028.05

з

6,
о
о

о

30
(дата)

flодаток до декларацii Шэ Фfl005
про вiдповiднiсть медичних виробiв для дiагностики in vitro

Назва вrrпобу: НАБОРИ РЕАКТИВIВ ДЛЯ ОЦIНКИ ВИКОНАНIIЯДОСЛЦЖЕНЬ ОБМIНУ
рЕчовин

ТУ У 24.4-24607 1 93-022:2008
ВИПОбПИК: ТОВАРИСТRО З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО НАУКОВО-ВИРОБНИtIЕ

пIДПРи€МсТВо (ФIЛIСIТ-ДIАгносТикА)

м.п.


