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ТІРКЕУ КУӘЛІГІ
ҚР-МТ-5№019242

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:

1. Тіркеу куәлігі ұстаушының атауы ЛИДКОР ЖШҚ

2. Тіркеу куәлігі ұстаушының елі Ресей

3. Өндіруші ЛИДКОР ЖШҚ

4. Өндіруші ел Ресей

Терапиялық «Лидкор» креслосы, орындалу нұсқасы «Лидкор-1», «Лидкор-2», «Лидкор-3», Дельрус РК
ЖШС, Қазақстан, ___

(медициналық мақсаттағы бұйымдардың немесе медициналық техниканың атауы, өндіруші)

1 класы – қауіптің төмен 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: 18.06.2019, №N022035
Дейін жарамды: 18.06.2024
Өзгеріс енгізілген күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: АСЫЛБЕКОВ НУРЛЫБЕК
АБИБУЛЛАЕВИЧ

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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ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-5№019242

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі

№
р/к

Шығыс материалдарының және медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық

техниканың атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

1. «Лидкор-1» терапиялық креслосы «Лидкор-1» «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

2. «Лидкор-2» терапиялық креслосы «Лидкор-2» «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

3. «Лидкор-3» терапиялық креслосы «Лидкор-3» «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

4. Басқойғыш жастығы 1 дана Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

5. Сол жақ шынтаққойғыш 1 дана Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

6. Оң жақ шынтаққойғыш 1 дана Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

7. Лидкор-3 арналған тобықбуын секциясының
астары

Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

8. Басқару пульті Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

9. «Лидкор-1» монтаждық жиынтығы Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

10. «Лидкор-2» монтаждық жиынтығы Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы

Ресей

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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р/к
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(дайындаушы)

Елі

(«Лидкор» ЖШҚ)

11. «Лидкор-3» монтаждық жиынтығы Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

12. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

13. Паспорт Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

14. Қаптамалық қағаз Нет данных «Лидкор»
жауапкершілігі
шектеулі қоғамы (
«Лидкор» ЖШҚ)

Ресей

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: АСЫЛБЕКОВ НУРЛЫБЕК
АБИБУЛЛАЕВИЧ

18.06.2019
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