
дЕклАрАцlя про вlдповlднlсть
NЬ 1 9 1 t7 325.005 -Ic (к б) -202l вiд 2 6.0 4.2021 р.

з додатком Nb 1

ГОВАРИСТВО З ОБМЕ)ItЕНОЮ ВIДIIОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIРIVIА (ТЕхнокоМПЛЕкС>

Головнай офiс: проспект Перемоги 65, м. Киiв, 0З117, Украiна.
Kod за €fРПОУ : 191 1 7З25
Аdреса вuробнuцmва: вул. Перемоги,З9, м. Смiла, Черкаська обл., 20700, YKpaiHa.

вул.Промислова, 22,м. Смiла, Черкаська обл., 20704, Украiна

в особi генерального директора Мазiлкiна ВадимаГермановича
пidmверdмсуе, tцо меduчнuй вuрiб:

<<Комбiнезони медичнi, стерильнЬ>
вводяться в обiг у стерипьному cTaHi та вiдносяться до класу I стерильний (перелiк виробiв
IIриведений у додатку),
якпй впготовляеться за ТУ У 18.2-19117325-005:201 1 кОдяг i покрlтггя операцiйнi меди.шi та 'ж

комплекги) ЦКtIП 14.19.З2-00.00)
вhповЦас вlлмогам: Технiчного регла.менту щодо мед{чних виробiв, затвердженого постановою IЪбiнеry
MiHicTpiB Украihи вiд 02 жовтня 201З роцу Ne 753; ДСТУ EN 14t26:2008 <Одяг захисний. Захист вiд
iнфекцiйних агеrrтiв. Вимоги до експпуатацiйних характеристик i меmди випробування>;

ДСТУ BN ISO 6530:2018 <<Одяг захисний. Захист вiд рiдкпr хiмiчr*rх речовин. Мегод випробування на
стiй KicTb матерiалiв ло прон и кне нн я р iдиtл,t>.

па пiдставi: Сертифiмт вiдповiдностi Ns UA.TR.002.1336-19 вiд 04 лисmпада 2019р., виданий
ЩI <Харкiвський регiональний науково-виробничий ценцl стандаtrrгизацiц метрологii та сертифiкацii)
(,ЩI кХаркiвстандартметрологiя>>). TepMiH дii до 03 листопада 2024 р.
Сертифiкат вiдповiдностi Ns UA.PS.000429-2| ыд 18 .шотого 2021 року, видшrий Органом з оцiнки
вiдповiдностi ТОВ кОргаrr з сертифiкацii <ПромСтшдарт>, 49000, м. Щнiпро, вул. Старокоза5ка, 56, к. 2,З.
TepMiH дii до З0.09.2022 р.
методп стерплiзацii: газовий (оксидом етилену) згiдно ЩСТУ EN ISO 11135-1:2015 кСтерпriзацiя виробЬ
медичного призначення оксидом етилену. ILастина 1. Вимоги до розроблення, валiдацii та пOточного
контроJIю процесу стерилiзацii медич1-1их виробiв>; радiацiйнIй згiдно ДСТУ EN ISo 11137-1:2018
<Стерилiзацiя виробiв медичноi прrтзначеностi. Радiацiйна стери,riзацiя, rIастина 1. Вимоги до розробленrrя,
ва.тiдадii та поточного контролю процесу стерlтtiзацii медичштх виробiв>.

Технiчна документацiя на медичний вирiб розроблена.
Щекларацiю складено пИ цiлковиту вЦповiдальнiсть

ТоВ (ФIРМА (ТЕхнокоМПЛЕкс)
Текri.ша докумеrrгацiя лпя цiлей пiцrвердкеlпlя вiдlовiщIочгi зберiга€ться за адресою :

просп. Перемоги, буд. 65, м. КиiЪ, 03 1 17, УкраТна, код еДПОУ 191 1 7З25 ,

Тел./факс: (044) 422-52-З8, (044) 422-52-0З
E-mail: info.slavna@gmail.com, сайт: http://slavna.ual

Щекларацiя дiйсна з 26.04.202l .2022 р.

В.Г. МазiлкiнГенеральний директор

ТоВ кФlРНАfiцнокомплЕкФD,
Украrна, OЗ1'l7, м, KиtB. пр.т Перемоги, 65.
тел./факс: (044J 422 52 ЗВ. (044) 422-52-0З.
Fmеil: iпfо.glаmаОgmаil.соm

}rzliсце складання: м. Смiла Редакцiя:2 CToniHKa 1 з 126.04.202|


