дЕклАрАцlя про вlдповlднlсть

Ns Фд044

медичних виробiв для дiатностики iп vitro

ТОВАРИСТВО З О БМЕЖЕНОЮ ВIДПОВUИЛЬНIСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ пIппр иемс ТRо (ФI.ПIСIТ- АГносТикА)
Аппеса у KnalHa- 490 5 ппiпrrrrпетпrrвськ пчл KarrrTaHoBa з2 E-mail felicit d а uа.im

ВиDобник:

http://www.felicit.com.ua
(наймсrуваIrня, мiсцсзнаходжевня виробвика)

пiдтверджусмо, що вирби медичнi: Набооi Dеаrсгивiв для дiагностики iп vitro (згiдно
додаткч 1). якi виготовляються згiдно з
нтл пiлппиемства
(повне наlfo'rеIr}залня мсдlltlнок) srробу, тип, марка, модсль, клаý пс/геЕцiйного pвrrкy застосування,
код УКТ ЗЕД (для iмпорrяоi пр.лукчii))

якi виготовляоться ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ Н4УКQВОВИРОБНИЧЕ ПIДПРИСМСТВО (ФIЛIСIТ_ДIАГНОСТИКА>.
:У
4905l Пrriппп-р-ппппrrr
л
з2 E-mail: filici t6)lllrt npt
http://www. felicit.com.ua
(найменувапня. мiсцвнаходкення виробняка)

вiдповИають вимогам додаткy 3
технiчного Dегламентч шоло м ед ичних виDобiв для дiагностики in vitro,
шо здтвеDля(енип Постановою КМУ вiд 02 жовтня 2013п,. Л! 754
вишевказанi ви ооби не вх опять п оп eneiIl Kl в
Bi не €в ипобами лля cilмoKoH mоло (згiлно
додаткч 2)
Технiчва докумектацй на медпчний вирiб розроблена, та впроваджена

.Щекларачiю скJIадено пiд цiлковиту вiдповiда.пьнiсть виробника

вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть на,даноi iнформацii несе виробник.
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Додаток до декларацji М ФД044
про вiдповiднiсть медrrчних виробiв дrrя дjагностики in vitro
Назва виробiв: Набо pi реакгпвiв для дiагностикп iп vitro
ВиDобник: ТоВАРисТВо з оБМЕ ЖЕНОЮ ВШПОВIДАЛЬНIСТЮ НА

dDIЛIсШ_дIАГностикь}

шДпРи€МСТВо

ОВО-ВИРОБНИЧЕ

Таблиrrя

Назва виробу та його компонентiв (укршЪська)
1.

Набiр реаlсплвiв "Фосфор-I-IV"

Модель / артикул
RЕF нр023.03
(250 мл)

REF нр023.04
('1000 мл)

REF нр016.06
2.

Набiр реакпlвiв 'Луясrrа фосфатаза ДЕА"

(300 мл)

REF HP0I6.07
(500 мл)

REF нр024.02
3. Набiр реаrсгивiв

4.
5.

6.

lr

(5000 мл)

Набiр реактrrвiв "ФLпiсiт-КетоСкрин"

Ф

14.01.2021
(дата)

р

REF нр009.II
(1000 мл)

REF HP03I.02
(5 r)

REF нр003.04

Набiр реакгпвiв "с-Амiлдза KIH'

(пiлпис)
о

оона{

REF нр008.09

Набiр реактпвiв "Гемоглобiн-ГХ"

8.

у

иdч

Набiр реакгивiв "Натрiй Ph'

Набiр реакгивiв " Буфер на ЕКСАН "

вам

,yэ

(150 мл)
REF нр035.02
(100 мл)
REF нр029.03
(200 мл)

Набiр реаrсгивiв "Магнiй"

7/И
ý

REF нр024.03

7.

9.

I]

(75 мл)

"Калiй"

(500 мл)

Попов.Ю.В
п,LБ.

Без обмеження TepMiHy

право вносити змiни у додаток до декларацiТ без попереднього повiдомлення,
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