
ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНlСТЬ ВИМОГАМ
ТЕХНIЧНОГО РЕГJ.IАМЕНТУ ЩОДО МtrДИЧНИХ ВИРОБIВ
Оllромittювачi бакtперацudнi (Меdччнuй вuрiб Maq, I)

I{iM засвiдчуеться, що НВПП (МедпромсервJсl,, яке знаходиться за адресоIо З6008, м, Полтава,

в)л, Кочароsil5 vаг повний комплекt tехнiчноТдокд{еmс!ij на медичну продукчiкl. що
впроб,тясться та здiйсцпло впутрiшнiй коIr:rроль виробництва згiдЕо Додаткт 8 Техriчного
peI лаl|ент) щодо лtсдич llи х ви робiв 

,l а система,l и ч l lo п роводить э Hajl iз досвiду. о гриманог о

пiсля введення медиц{ого виробу в обiг, з }рахувапЕям Додатlý 10 до Технiчного регламенту
шодо медичllиr виробiв га пiдгрим) с ij. шjя\оv кон lрою якосl i на кожному е]алi

техЕологiчного процесу впробЕицтва, введення в обiг, при зберiгfirЕi та вiдповiдас вимоIсм:

Техпiчпого DегламептY щодо медичпих виDобiв (ПостаЕова кМ УкDаiни вiд 02,10,201j D

Nq753) для таких медпчпих виробiв:

ОПРОМIНЮВАЧI БДКТЕРИЦИДНI , модифiкацii згiдпо ,Щодатку (28 найменувавь), код
ДКПП 26,60,1З-00.00, код УКТЗЕД 9018 20 00 00.

Згiдно крптерiям класифiкацii медичЕих виробiв вiдповiдпо Додатку 2 до Технологiчпого

регламеIiту вирiб - Опромiпювачi бактерициднi за призЕаченЕям вiдноситься до I класу.

Щекларачiя склалена на пiдс laBii
l, ПролуrtчЬ вiдловiда. с lалдартсм -
ДСТУ З798_98 ( IEC 60601-1: l988) Вироби медичнi електри.тнi. Частина 1. Загмьнi вимом
безпеки
ДСТУ EN 980:2007 (ЕN980:200З, IDT) Символи графiчнi для MapKyBaEIuI медичних виробiв
ДСТУ ISОlЗ485:2005 (ISОlЗ485|200З,IDТ) Вироби меди.лli. Системи упрэзлirrtrя якiстю,
Вимоги цодо реryrповаrrня
!СТУ CISPR 1 1:2007 (CISPR 1 1:2004, IDT) ЕлектромапriпIа cyMicHicTb, Обладвапня
промисловеj наукове та медичне радiочастотltе, Характеристики елекц)омшIiтних завад,
Норми та методи вимiрювання
ДСТУ ISO14971:2009 <Вироби медичнi. I-Iаст.шiовй щодо управлiЕпя ризиком).
2. Продукцiя виготовлясlъся по ТУ У ЗЗ.1_32256828-001:2005 Опромiвювачi бактерицидЕi
З. На виробниuIвi впроваджена сисlема }правлiння якiсгю,
Сертифiкат на систему управлiпвя якiстю Nд Uд 2.003.32256828.4-2015 вiд 19 жовтIiя 2015 р.,
яким посвiдчусться, що система управлiння якiстю стосовно проектувмня та розроблеfiЕяl
Dиробпицтва, коtlтролю якостi, ремiзацii та обслуговуванпя опромiЕювачiв бактерицидпихj код
дкI]п 26.60,13-00.00, що впготовлясться НВПП <Медпромсервiс) вiдповiдас вимогам fiCTY
ISo 1з485:2005 (Вироби медичЕi. Системи управлiЕня якiстrо, Вимоги цоло регулювапЕя)
Сертифiкат видано IIAH (8О072 tSОЛЕСl7021).

медичций вирiб вiдповiдас визЕачеЕим в Техпi.тному регламентi вимогzrм щодо безпеки
для здоров!я людшtи.
Рсестрацiйlrий Еомер декларацii:001
,Щата пабуття чинностi: 05.02.2016 р.
,Щата закiнчепня TepMiEy чипЕостi 05.02,2021

НВПП (Медпромсервiс))
Полтава, вул. Комарова,5

i1inoHcepBic-

НВПП (Модпромсервiс) олiйник



Щодаток до деlспарацii
про вiдповiднiсть виробiв медичного призначення J\Ъ 001

ОПРОМIНЮВДЧI БДКТЕРИЦИДНI

Заступпик дrректора НВПП (Медпромсервiс) I.B. олiйник

Ns з/п Тип, марка Назва украi'Еською мовою
1 оБп l -8 ОпDомiнювач баmеоицидний
2 оБп 2-8 Опромiнювач бактерицидяий

оБп 1_15 ОпромiЕювач бактерицидпий
4 ОБП 1-15 з пiдставкою ОпDомiriювач бактеDицидний
5 оБп 2-15 Опромiнювач бактерицидний
6 ОБП 2-15 з пiдставкою опромiвювач бактерицидний
,I оБп 1-з0 Опромiпювач бактерицидппй
8 оБП 1-30 з екоаном опромiЕювач бактеDипипЕий
9 оБп 2-з0 Опромilrювач бактерицидIiий
10 оБп 2-J0 з екрмом Опромiuювач бактеDицидций
]I оБп 1-зб опDомiЕювач бактеDипипЕий
12 оБп 2_зб опромiЕювач бактеDицидЕий
1з оБПе з-з0 опDомiнювач бактерицидний
l4 оБПе з-зOТ ОпDомirrювач бактерицидшй
15 оБПе 6-з0 Опромiттювач бактеDицидций
]6 оБПе 6-ЗOТ Опромiнювач бактерицидний
11 оРБ 2-15 <Фиолет 0l > Опромiпювач - рециркулятор бактерицидций
18 оРБ 2-15 <Фиолет Т02> Опромiнювач - рециркулятор бактеl]ицидItий
19 оРБ 2-30 <Фиолет 03> Опромiвювач рециркулятор бакrерицидний
2о оРБ 2-з0 (Фиолет Т04) Опромiяювач рециркулятор бактерицидвий
21 оРБ 2_25 (Фиолет 05) Опромiнювач рециркулятор бактерицйдний
22 оРБ 2-25 <Фиолет T06ll Опромiнювач рецIIркулятор бактерицидний
)з оРБ 2-55 (Фиолет 07)) Опромiнюва.r рециркулятор бактеDицидЕий
24 оРБ 2-55<Фиолет Т08> Опромiнювач - рециркчлятор бактеl]ицидний
25 оРБПе 5-]0 Опромilтювач - рециркулятор бактеl]ицидiий
26 оБк 125 Опромiнювач бактерицидIшй кварцовий
2,7 оБк 125-1 Опромiнювач бактерйцидний кварцовий
28 оБк 125-2 Опромiпювач бактерицидний кваDцовий
29 оБк 240 Опромiнювач бактерицйдний кваDцовий
з0 оБк 400 Опромiнювач бактеDицидний кваоuовцй


