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ТІРКЕУ КУӘЛІГІ

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы  7 қаңтардағы ҚРЗ
7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең

Осы тіркеу куәлігі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексіне сәйкес:

Ақпарат Атауы

Өндіруші, елі МЛТ ЖШҚ, Ресей

Өндірістік алаң, елі МЛТ ЖШҚ, Ресей

Өндірушінің уәкілетті өкілі Blitz Medica ЖШС

ТШ 26.60.12-006-23475651-2020 бойынша цитологиялық препараттар мен қан жағындыларын заттық
шыныларға бояу және бекіту автоматы, АФОМК-12-25 орындалуында

(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: 09.08.2022ж., шешімінің №N055022
Дейін жарамды: Мерзімсіз
Өзгерістер енгізу күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
БАЙСЕРКИН БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ
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Медициналық бұйымның шығыс материалдарының және жинақтаушы бөлшектерінің тізбесі

Модель атауы (түрлендірудің) МБ:
ТШ 26.60.12-006-23475651-2020 бойынша цитологиялық препараттар мен қан жағындыларын заттық

шыныларға бояу және бекіту автоматы, АФОМК-12-25 орындалуында

р/с
 №

Құрамдас
бөліктердің түрі

Құрамдас бөліктердің
атауы

Құрамдас
бөліктердің моделі

Өндіруші Елі

1. негізгі блок қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейАФОМК-12-25 бояу
автоматы

2. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейЗаттық шыныларға
арналған штатив ШВ-25
(25 шыныға)

3. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейЗаттық шыныларға
арналған жапсырма

4. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейЖапсырмаға арналған
штатив

5. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейБлоттер

6. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейҚақпағы бар ВВ-25-PP
реагенттеріне арналған
ванна

7. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейҚақпағы бар ВВ-25-РОМ
реагенттеріне арналған
ванна

8. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейСу құбырына қосылуға
арналған жиынтық

9. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейЖелдетуге қосылуға
арналған жиынтық

10. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейЖелілік қуат кабелі

11. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейСақтандырғыш

12. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейПайдалану жөніндегі
нұсқаулық

13. керек-жарақтары қатысты емес МЛТ ЖШҚ РесейМонтаждау бойынша
нұсқаулық

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
БАЙСЕРКИН БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ

09.08.2022ж.


