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Осы тіркеу куәлігі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексіне сәйкес:
1. Тіркеу куәлігі иесінің атауы
2. Тіркеу куәлігі иесінің елі

"Рязан мемлекеттік аспап зауыты" АҚ ("РМАЗ" АҚ
)
Ресей

Цифрлық, портативтік, қабақ арқылы өлшенетін көзішілік қысым индикаторы, модификациялары:
ИГД-02 "ПРА", ИГД-03, "Рязан мемлекеттік аспап зауыты" АҚ ("РМАЗ" АҚ)
(медициналық мақсаттағы бұйымдардың немесе медициналық техниканың атауы, өндіруші)
2 а класы – қауіптің орташа дәрежесімен
(қолданудағы әлеуетті қауіпке байланысты қауіпсіздік класы)
тіркелген және Қазақстан Республикасы аумағында медициналық практикада қолдануға рұқсат етілген.
Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың
жинақтаушы бөлігінің тізбесі осы тіркеу куәлігінің қосымшасында көрсетілген, 3 формаға сәйкес(парақ
саны 2).
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 18.06.2014
Дейін жарамды: 18.06.2021
Өзгеріс енгізілген күні: 29.01.2016, №N000345
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: БЕЙСЕН НАЗАРБЕК ЕСІРКЕПҰЛЫ
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ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-7№013069
Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі
№ Шығыс материалдарының және медициналық
Моделі
Өндіруші
р/к
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық
(дайындаушы)
техниканың атауы
1. Қалпақ
БИРМ.71313 "Рязань мемлекеттік Ресей
1.001*
аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)
2. Жұмысқа қабілеттілігін бақылау құрылғысы
БИРМ.40471 "Рязань мемлекеттік Ресей
1.012*
аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)
3. Қысым көрсеткіші
АЕРМ.40471 "Рязань мемлекеттік Ресей
1.002**
аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)
4. Электр қуат элементі
CR
2032 "Рязань мемлекеттік Ресей
"VARTA"*, аспап зауыты" АҚ
VARTA
("РМАЗ" АҚ)
AAA
1,5V
"HIGH
ENERGY"**
5. Сауыт

6. Оқу фильмі бар лазерлік дискі

7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. 1 бөлім

8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. 2 бөлім

БИРМ.32336
6.015-03*,
АЕРМ.32336
6.002**
БИРМ.46736
1.003*,
АЕРМ.46736
1.003**
БИРМ.94132
9.005РЭ*,
АЕРМ.94132
9.003РЭ**
БИРМ.94132
9.005РЭ1*,
АЕРМ.94132
9.003РЭ1**

"Рязань мемлекеттік Ресей
аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)
"Рязань мемлекеттік Ресей
аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)
"Рязань мемлекеттік Ресей
аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)
"Рязань мемлекеттік Ресей
аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)

9. Өтініш бойынша жадынама

БИРМ.94132 "Рязань мемлекеттік Ресей
9.005Д12*, аспап зауыты" АҚ
АЕРМ.94132 ("РМАЗ" АҚ)
9.003Д12**

10. Тексеру әдістемесі

МП 74.04-

"Рязань мемлекеттік

Ресей
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Моделі

Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

12*
11. Қаптама

12. Бұрауыш

аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)
ВИАМ.30564 "Рязань мемлекеттік Ресей
6.062*,
аспап зауыты" АҚ
ГДАТ.30564 ("РМАЗ" АҚ)
6.001-03**
БИРМ.29644 "Рязань мемлекеттік Ресей
4.001*
аспап зауыты" АҚ
("РМАЗ" АҚ)
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