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ҚР-МТ-5№022086
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 Квалитек ЖШҚ, Ресей

Өндірістік алаң, елі Квалитек ЖШҚ, Ресей

Өндірушінің уәкілетті өкілі МедЭксперт ЖШС

ТШ 26.60.13-003-78932271-2019 бойынша «ЛАХТА–МИЛОН» бағдарламаланатын, фотодинамикалық
және гипертермиялық әсер ету режимдерінің лазерлік хирургиялық аппараты

(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 2).

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 05.03.2021ж., №N037285
Дейін жарамды: 05.03.2026ж.
Өзгерістер енгізу күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
АХМЕТНИЯЗОВА ЛАУРА МУСТАФЬЕВНА

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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ҚР-МТ-5№022086
ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША

Медициналық бұйымның шығыс материалдарының және жинақтаушы бөлшектерінің тізбесі

р/с
 №

Медициналық бұйымның шығыс
материалдарының және жинақтаушы

бөлшектерінің атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

1. Лазерлік аппарат. не
применимо

"Квалитек" ЖШҚ Ресей

2. Өшіру кілті-2 дана. 31-989.311 ЕАО AG Швейцария

3. Корпуста қашықтан бұғаттау айырымы DB-15M Connfly Electronic Co.,
Ltd.

Қытай

4. Аяқпен ажыратқыш (Педаль) RS 316-901 "Квалитек" ЖШҚ Ресей

5. Қуат сымы RS 268-2244 «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД
»/ «Behpex Electronic
Co., Ltd.»/ «NINGBO
DAHAN IMPORT
AND EXPORT CO.,
LTD»/ «Gembird
Europe B.V.»,/ «Hama
GmbH&Co., KG»/
«Электрическая
мануфактура»ЖШҚ

Қытай/
Нидерланды/
Германия/ Ресей

6. YHP
немесе RHP,
немесе YHP және RHP,
немесе Eagle Pair" ЕР-10-4,
немесе Eagle Pair" ЕР-10-4 және RHP,
немесе Eagle Pair" ЕР-10-4 және YHP
қорғайтын көзілдірік

YHP или
RHP,
или
Eagle Pair"
ЕР-10-4

LaserPair Co. Limited/
Beijing
EagleView
Optoelectronics
Technology Co.,Ltd.

Қытай

7. Тікелей сәуле шығаратын жарық өткізгіш
немесе
 Бүйірлік сәуле шығаратын жарық өткізгіш
немесе
 Цилиндрлік диффузоры бар жарық өткізгіш
немесе
Магистральді жарық өткізгіш
немесе
Тікелей сәуле шығаратын жарық өткізгіш және
 Бүйірлік сәуле шығаратын жарық өткізгіш
немесе
Тікелей сәуле шығаратын жарық өткізгіш және
Цилиндрлік диффузоры бар жарық өткізгіш

Световод с
прямым
выходом
излучения
или
Световод с
боковым
выходом
излучения
или
Световод с
цилиндричес
ким
диффузором
или

"Квалитек" ЖШҚ Ресей
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Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

немесе
Тікелей сәуле шығаратын жарық өткізгіш және
 Магистральді жарық өткізгіш
немесе
Бүйірлік сәуле шығаратын жарық өткізгіш
және
Цилиндрлік диффузоры бар жарық өткізгіш
немесе

Бүйірлік сәуле шығаратын жарық өткізгіш
және
Магистральді жарық өткізгіш
 немесе
Цилиндрлік диффузоры бар жарық өткізгіш
 және Магистральді жарық өткізгіш

Световод
магистральн
ый

8. Балқымалы ендірме ВП 2А, 250В "Радиодеталь" ААҚ/
NINGBO KLS
ELECTRONIC
CO.LTD/ Siba

Ресей/Қытай/Герм
ания

9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық НПСК.94161
3.001.РЭ

"Квалитек" ЖШҚ Ресей
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