
ДЕКЛАРАЦlЯ ПРО ВlДПОВlДНIСТЬ Ns ФД004
медичних виробiв для дiагностики iп vitro

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ШДПРИСМСТВО (ФIЛIСIТ-лIАГносТикА).

пiдтверджусмо, що вироби медичнi: НАБОРИ РЕЖТИВIВ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯКО
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ту у 24.4-2460779з-020-200з
(повве найменуванвя медичного виробу, тип, марка, модель, клас лотевцiйного ризику застосранriя,

код УКТ ЗЕД (лля iмпортноi пролукчii))

якi виготов.пяються ТоВАРИСТВо З оБМЕжЕноЮ ВIдповIлАльHICтю нАуково-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИСМСТВО (ФIЛIСIТ-ДIАГНОСТИКАD,
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(наймснуваннr, мiсцсзнаходження виробника)

виповиають вимогам додаткч 3
технiчного Dегламентч шоло мелцч впDобiв для дiагностикп in vitro,

що затвердя(епий Постановою КМУ вiд 02 жовтня 2013р.. J{i 754
вищевказанi вироби не входять до пеоелiкiв д. В i не е виробами дтя самоконтDолю (згiдно

додаткч 2)
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!екларацiю складецо пiд цiлковиry вiдповiдшlьнiсть виробника

вirповiда.rьнiсть за достовiрнiсть наданоi iнформацii несе виробник.
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ВИРОбНПК: ТОВАРИСТВОЗОБМЕЖЕНОЮВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ
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Додаток до декларацГj Ng ФД004
про вiдповiднiсть медичних виробiв дпя дiагностики iп vitro

Назва виробч: НАБОРи РЕАкТиВIв дJIя визнАчЕння концЕнтрАцIЙ АнАЛIТIВ У
БIОЛОГIЧНИХ РЦИНАХ (ВУГЛЕВОДНИЙ I ЛШЦНИЙ ОБМIН)

ту у 24.+24607 7 93-о20-2003
Впробник: ТоВАРисТВо З оБМЕЖЕноЮ ВUшоВUIАЛьнIсТЮ нАУкоВо-ВиРоБниЧЕ

ПUШIРиемсТВо (ФIЛIсIТ-ДIАгносТикА)
Таблиця

Попов.Ю.В.

п.I.Б.

l1.07. 20]'9 р
(дата)

Без обмеження TepMiHy лiТ

за собою право вносити змiни у додаток до декларацiТ без попереднього повiдомлення.
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Назва виробу та його компонентiв (украiЪська) Модель / артикул

1. Набiр реакгпвiв *Холестериrr Ф'

RЕF нр026.02
(200 мл)

REF нр026.06
(1000 мл)

REF нр026.07
(500 мл)

REF нр026.08
(100 мл)

REF нр026.09
(50 мл)

REF нр026.10
(250 мл)

2. Набiр реаrсгивiв *Глюкоза Ф" REF нр009.02
REF HP009.02.0I2.] Ензttлtu (розчuн)

REF нр009.02.022.2 Буфернuй розчuн
REF нр009.02.032,3 Днmuкоатулянm
RЁF нр009.02.042, 4 КаLliбрувалtьнuй розчuн 2люкозu
REF нр009.043. Набiр реаrсгпвЪ "Буфер на ЕКСАН"
RЕF нк009.034. Набiр реакгивiв "Калiбратори глюкози'
REF нр019.015. Набiр реакгивiв "Сiроглiко'йи"
REF нр026.036. Набiр реактивiв "Холестерин HDL''
REF нр011.017. Набiр реакгпвiв "Загальнi лiпiди'
REF нр022.02

(50 мл)

REF нр022.03
(100 мл)

REF нр022.04
(500 мл)

8. Набiр реаrсгпвiв 
бТрпглiцерIцп - Ф'

REF HP03I.019. Набiр реаrсгивiв "Фiлiсiт-КегоСкрин"
REF нр032.0110. Набiр реакгпвiв <<Рруryгозо>
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Без обмеження TepMiHy лii

ВИРОбНИК Залишае за собою право вносити змiни у додаток до декларацiТ без попереднього повiдомлення.
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Назва виробу та його компонентiв (украiЪська) Модель / артикул
11. HDL Ф, REF нр026.04
12. LDL Ф, REF нр026.05

13. Набiр реаrсгивiв "Глюкоза МОНО"

REF нр009.05
('1000 мл)

REF нр009.06
(200 мл)

REF нр009.07
(400 мл)

REF нр009.08
(500 мл)

REF нр009.09
('100 мл)


