Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

010000, Қазақстан Республикасы, Астана
қ., Сол жағалау, Мәңгілік Ел даңғылы, 8
(Министірліктер үйі), 5-кіреберіс

010000, Республика Казахстан, г. Астана,
Левый берег, пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом
Министерств), 5 подъезд

ӘҚКЖН нөмірі: KZ48VBP00006206
ТІРКЕУ КУӘЛІГІ
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Осы тіркеу куәлігі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексіне сәйкес:
1.
2.
3.
4.

Тіркеу куәлігі ұстаушының атауы
Тіркеу куәлігі ұстаушының елі
Өндіруші
Өндіруші ел

Тыныс АҚ
Қазақстан
Тыныс АҚ
Қазақстан

Жылжымалы аэрозоль ингаляторы ИП-211П
(медициналық мақсаттағы бұйымдардың немесе медициналық техниканың атауы, өндірушінің уәкілетті
өкілі, лицензияның ұстаушысы)
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 1).
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 21.09.2018, №N017152
Дейін жарамды: 21.09.2023
Өзгеріс енгізілген күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: БЮРАБЕКОВА ЛЮДМИЛА
ВИТАЛЬЕВНА

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы 7 қаңтардағы ҚРЗ
7-бабы
сәйкес«Электронды
қағаз түріндегі
құжатқа
теңқол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
Бұл
құжат ҚР1-тармағына
2003 жылдың 7 қаңтарындағы
құжат және электронды
сандық
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№018297
Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі
№ Шығыс материалдарының және медициналық
р/к
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық
техниканың атауы
1. Ингаляция блогы
2. Компрессор
3. Бүріккіш
4. Кронштейн
5. Қыздырғыш

Моделі
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

Өндіруші
(дайындаушы)
«Тыныс» АҚ
«Тыныс» АҚ
«Тыныс» АҚ
«Тыныс» АҚ
«Тыныс» АҚ

Елі
Қазақстан
Қазақстан
Қазақстан
Қазақстан
Қазақстан

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: БЮРАБЕКОВА ЛЮДМИЛА
ВИТАЛЬЕВНА
21.09.2018

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.

