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з додатком М 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ФIРМА (ТЕхНокоМПЛЕкС>>

Головнuй офiс: проспект Перемоги б5, м. Киiв, 03117, YKpaiHa.
Kod за €ДРПОУ: I9]rL'7325
Аdреса вшробнuцmва: вул. Перемоги, 39, м. Смiла, Черкаська обл.,20700, YKpaiHa.

вул. Промислова, 22,м. Смiла, Черкаська обп,2070{ УкраiЪа
в особi генераJIьного директора Бубнова Нiкiти Артемовича
пiдтверджуQ що медичний вирiб: <Засоби операцiйно-перев'яз5rвальнi медичнi та rx набори
ВВоДяТЬся в обiг у стерильному cTaнi та вiдносяться до кJIасу I стерильний (перелiк вироб
цриведений у додатку),
яКиЙ Виготовлясться за ТУ У 2|.2-I9II7З25-0L1:2015 <<Засоби операцiйно-перев'язувальнi медич
та iх набори> (ЩКIШ 2L20.24-20.00),
ВiдпОвhае вимогам: Технiчного рогламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постаново
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 02 жoBTIuI2013 року ЛЬ 753.
Оцiнка вiдповiдностi проведена згiдно пунктiв 1-12 процедури, зазначеноi в ,Щодатку б <Поряд<
забезпечення функцiонуванIuI системи управлiння якiстю пiд час влцlобництва медичних виробil
Технiчного регламенту щодо медшIню( виробiв.
На пiдставi: Сертифiкат вiдповiдностi Nb UA.TR.002.1336-19 вiд 04 листопада 20I9p., виданл
Д[<dfupкiвськийpeгioна.тlьнийнayкoBo-Bиpoбничийцeнтpстaндapтизaцii,мeтpoлoгii
СеРтифiкацi'D) ЦГI <<Харкiвстандартмец)ологiо). TepMiH дii до 03 листопада2024 р,
МетОДи стерилiзацii: газовиЙ (оксидом етилеку) згiдно ДСТУ EN ISO 11135-1:2015 <Стерилiзац
вrrробiв меди.Iного призначенIuI оксидом етилеЕу. Частина 1. Вимоги до розроблення, валiдацii,
поточного контролю процесу сторилiзацii медичних виробiв>; радiацiйний згiдно ДСТУ EN IS
lll37-1.2018 <Стерилiзацiя виробiв медичноi призначеностi. Радiацiйна стерилiзацiя. Частина
Вимоги до розроблення, ва.тliдацii та поточного контролю процесу стерилiзацii медичних виробiв>>.

Технiчна докр[ентацiя на медичний вирiб розроблена.
Щекларацiю складепо пЦ цiлковиry вiдповiдальнiсть

ТоВ (ФIРМА (ТЕхнокоМПлЕкс>
Технiчна документацiя для цiлей пiдтвердження вiдповiдностi зберiгасться за адресою:

просп. Перемоги, буд.65, м. Киiв,03117, YKpaiHa, код е.ЩРПОУ |9117З25, 
]

Тел./факс: (044)422-52-0З, (044)422-52-38, (044) 422-52-59,(044)422-52-62 
1

E-mail: info. slavna@gmail.com, сайт: http://slavna.ua.i

,Щекларацiя дiйспа з 09.11.2022 р. до 03.11.2024 р.

иЙ директор HiKiTa БУБноВ
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Щата: 09.11 .2022 Мiсце скJIаданн;I: м. Смiла Редакцй: 4 CTopiHKa 1 з 1
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