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ҚР-МТ-5№019865
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 AMI Inc., КОРЕЙ РЕСПУБЛИКАСЫ

Өндірістік алаң, елі AMI Inc., КОРЕЙ РЕСПУБЛИКАСЫ

Өндірушінің уәкілетті өкілі Beauty Systems (Бьюти Системс) ЖШС

Фракциялық DERMAXEL лазерлік жүйесі үшін көміртегі диоксиді негізінде және хирургия
дерматологияға, жиынтық түрде

(медициналық бұйымның атауы)

2 а класы – қауіптің орташа 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: 30.12.2019ж., №N025729
Дейін жарамды: 30.12.2024ж.
Өзгерістер енгізу күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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ҚР-МТ-5№019865
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. Фракциялық СО2 лазер. нет данных “AMI INC.” Корея

2. Топсалы манипулятор. нет данных “AMI INC.” Корея

3. Фракциялық манипула (қажеттілігі бойынша). нет данных “AMI INC.” Корея

4. Қондырма 50 мм (қажеттілігі бойынша). нет данных “AMI INC.” Корея

5. Қондырма 100 мм (қажеттілігі бойынша). нет данных “AMI INC.” Корея

6. Педаль. нет данных “AMI INC.” Корея

7. Кілт, салпыншағымен нет данных “AMI INC.” Корея

8. Қуат кабелі нет данных “AMI INC.” Корея

9. Нұсқаулық. Көміртегі қостотығы негізіндегі
лазерлік фракциялық DERMAXEL жүйесі,
хирургия және дерматология үшін.

нет данных “AMI INC.” Корея

10. Қорғағыш көзілдірік. нет данных “AMI INC.” Корея

11. E.N.T манипула мынадай құрамда. нет данных “AMI INC.” Корея

12. Сырылды емдеуге арналған қондырма
(қажеттілігі бойынша).

нет данных “AMI INC.” Корея

13. Мұрын жолдарындағы ісіктерді жоюға және
қабыну құбылыстарын емдеуге арналған,
тікелей шығатын қондырма (қажеттілігі
бойынша).

нет данных “AMI INC.” Корея

14. Мұрын жолдарындағы ісіктерді жоюға және
қабыну құбылыстарын емдеуге арналған, 45
-бұрыштағы қондырма (қажеттілігі бойынша).

нет данных “AMI INC.” Корея

15. Стоматологияға арналған манипула (қажеттілігі
бойынша).

нет данных “AMI INC.” Корея

16. Гинекологияға (қажеттілігіне қарай) арналған
автоматты манипула, мына құрамда.

нет данных “AMI INC.” Корея

17. Гинекологияға арналған автоматты
манипуланың негізгі блогы.

нет данных “AMI INC.” Корея

18. Жалғағыш кабель. нет данных “AMI INC.” Корея

19. Желілік адаптер. нет данных “AMI INC.” Корея

20. Үштаған. нет данных “AMI INC.” Корея

21. Бағыттаушы стержень. нет данных “AMI INC.” Корея

22. Шағылыстырғыш. нет данных “AMI INC.” Корея

23. Рельсті кронштейн нет данных “AMI INC.” Корея
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Медициналық бұйымның шығыс материалдарының және жинақтаушы бөлшектерінің тізбесі

р/с
 №

Медициналық бұйымның шығыс
материалдарының және жинақтаушы

бөлшектерінің атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

24. Гинекологияға арналған қол манипуласы мына
құрамда.

нет данных “AMI INC.” Корея

25. Гинекологияға арналған қол манипуласы бар
фракциялық манипула (қажеттілігіне қарай) .

нет данных “AMI INC.” Корея

26. Лазерлік апертура бөлігін тексеруге және
өзгертуге арналған құрал (қажеттілігіне қарай).

нет данных “AMI INC.” Корея

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
АСЫЛБЕКОВ НУРЛЫБЕК АБИБУЛЛАЕВИЧ
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