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ҚР-МТ-7№012335
ТІРКЕУ КУӘЛІГІ
Осы тіркеу куәлігі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексіне сәйкес:
Ақпарат
Өндіруші, елі
Өндірістік алаң, елі
Өндірушінің уәкілетті өкілі

Атауы
Микард-Лана АҚ, Ресей
Микард-Лана АҚ, Ресей
Табыс ЖК

Жүрек-тамыр жүйесінің функционалдық жағдайына автоматтандырылған интегралдық баға беруге
арналған "Кардиометр-МТ" кешені келесі орындалымдарда: КФС-01.001, КФС-01.002, КФС-01.003
керек-жарақтарымен
(медициналық бұйымның атауы)
2 б класы – қауіптің көтеріңкі дәрежесімен
(қолданудың әлеуетті қаупіне байланысты қауіпсіздік класы)
тіркелгені және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық практикада қолдануға рұқсат етілгені
үшін берілді.
3-нысанға сәйкес осы тіркеу куәлігіне қосымшада Медициналық бұйымның шығыс материалдарының және
жинақтаушы бөлшектерінің тізбесі(парақ саны 1).

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 24.12.2020ж., №N034961
Дейін жарамды: Мерзімсіз
Өзгерістер енгізу күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
АХМЕТНИЯЗОВА ЛАУРА МУСТАФЬЕВНА

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 қаңтардағы ҚРЗ
7-бабы
сәйкес«Электронды
қағаз түріндегі
құжатқа
теңқол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа
Бұл
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ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
Медициналық бұйымның шығыс материалдарының және жинақтаушы бөлшектерінің тізбесі

р/с
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Медициналық бұйымның шығыс
Моделі
материалдарының және жинақтаушы
бөлшектерінің атауы
Ақпарат алу құрылғысы (ААҚ) КФС-01.002 НБИД.46873
үшін
9.006
Ақпарат алу құрылғысы ААҚ (КФС-01.003 НБИД.46873
үшін реаграфы бар нұсқа)
9.006-01
Ақпарат алу құрылғысы ААҚ (ішкі қуат көзі – НБИД.46873
екі АА элементтері бар нұсқасы КФС-01.001 9.006-02
үшін)
КФС-01.001 үшін жалғағыш құрылғылар НБИД.94192
жиынтығы
1.003-01
КФС-01.002 үшін жалғағыш құрылғылар НБИД.94192
жиынтығы
1.003-02
КФС-01.003 үшін жалғағыш құрылғылар НБИД.94192
жиынтығы
1.003-03
Электродтар жиынтығы *
нет данных

Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

«Микард-Лана» АҚ

Ресей

«Микард-Лана» АҚ

Ресей

«Микард-Лана» АҚ

Ресей

«Микард-Лана» АҚ

Ресей

«Микард-Лана» АҚ

Ресей

«Микард-Лана» АҚ

Ресей

«Инструмент» ЖАҚ; Ресей;
Австрия;
SWAROMED; ARBO Германия
IBM-үйлесуші компьютер *
нет данных «Микард-Лана» АҚ Ресей
Принтер *
HP LJ P1102 Hewlett
Packard; АҚШ;
Корея;
Samsung ML Samsung; Canon
Жапония
-2160
Canon
i
-SENSYS
LBP6020B
Мобильді телефон (телеметриялық ЭКГ Nokia 2330c NOKIA
Финляндия
бақылауын жүргізген кезде КФС-01.001 кешені
құрамына кіруі мүмкін) *
Зерттеулердің пайдаланылатын әдістемелеріне НБИД.00003 «Микард-Лана» АҚ Ресей
сәйкес
электронды
тасымалдағыштағы -01 20 01
бағдарламалық жасақтама
(орындалатын
модульдер
мен
оператор
нұсқаулықтары)

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
АХМЕТНИЯЗОВА ЛАУРА МУСТАФЬЕВНА
24.12.2020ж.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

