ДЕКЛАРАЦlЯ ПРО ВlДПОВlДНlСТЬ Nэ Фfl001
медичних виробiв для дiаrностики in vitro
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Додаток до декларацii }е ФД001
про вiдповiднiсть медичних виробiв дtя дiагностики in vitro

нАБори рЕжтивIв дtя визнлчЕння лктивностЕЙ ФЕРМЕНТIВ
KPoBI
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ВиDобник: ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВШПОВUIАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ

ПЦпРи€МсТВо

Таблшця

(ФIлIсIТ-ДIАгносТикА>

Назва виробу та його компонентiв (украiнська)

Модель

/

артикул

REF нрOu.01
(600 мл)

RЕF HP001.05

1. Набiр реакпrвiв *АлАТ"

(2400 мл)

REF HP00I.06
I.

l

(1200 мл)

RЕF HP001.01.0I
REF нрOu,0I.02
REF нр001.01.03
REF HP001.01.04
REF HP001.0I

Субсmрапно-буфернuil розчuн АлДТ
I.2 С mоп-реаzенп
1.3

Км iбрувальнuй

розчuн

1.4 Гidроокuс наmрiю

(600 мл)
2. Набiр реаrсгивiв

REF нр001.05

"АсАТ"

(2400 мл)

REF нр001.06
2,

4.

l

('1200 мл)

Наýip рееlсгпвiв 'Лужяа фосфатаза'
4.

5.

--._ч

l

Буфернuй конценпрап
1,2 Субсmрап
4.3 окuслювач

Набiр реакгпвiв "с-Амiлаза''

5,] Буфер
5.2 Розчuн йоdу
5. 3 Розчuн конценпрапу iнziбitпору
5.4 Розчuн субсцtрацtу

в

Попов.Ю.В.
пlдпис

l7.01.2018 р
(дата)

Ви

REF HP004.0I.0I
RЁF HP007.0I
REF HP007.01.0I
REF нр007,01.02
REF нр007.01,03
REF нр007.01.04
REF HPLI6,0I
REF HP016,01.0l
REF HPOl6.01,02
REF HPqI6.01.03
REF HP003.0l
REF HP003,01,0I
REF HP003,01,0l
REF HP003.0I.01
RЕF HP003.0I.0I

Субсmраtпно-буфернuй розчuн ДсДТ
3. Набiр реакгпвiв "ГГТ"
3.1 Буфернuй розчuн
3.2 Оцmова кuслоmа
3,3 Кмiбраmор
3.4 Субсmраm
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Назм вирбу та його компонентiв
кгивiв *
б. Набi
7. На

(yKpaiHcbKa)

Модель / артикул

REF HP0I5.0I
REF HP0l5.02
REF нр001.02

l

(50 мл)
8.

REr нр001.03

Набiр реакгпвiв<сДлАТ-КIН>

('t

00 мл)

REF нр001.01
(500 мл)

REF нр001.02
(50 мл)
9.

RЕF нр001.03

Нrбiр реrкIивЬ(АсАТ-КIН>>

(100 мл)

REF нр001.01
(500 мл)
атаза
таза

Наб
1l.Ha

10.

12.

НФФ"

АМп'

Нrбiр реакгпвiв 'Лужпа фосфатаза.ЩЕА'

REF нр016,02
REF нр016.03
REF HP0I6.01
(50 мл)

REF нр016.05
(100 мл)

l3. Ндб

еаrсгпвiв "холiнест

-Ахх,

REF нр027,01
REF нр003.02
(50 мл)

14. Набiр реакгпвЬ "с-Амiлазr KIH'

RЕF нр003.03
(100 мл)

RЕF нр007,02
15.

(50 мл)

Набiр реакгивiв "ГГТ-КIН"

RЕF нр007.03
(100 мл)

16.

KlH"

На

REF нр027.02
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