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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 иесінің атауы "ТРОНИТЕК" Жауапкершілігі шектеулі қоғам

2. Тіркеу куәлігі иесінің елі Ресей

ДЭНАС - Вертебра - 02 динамикалық электростимуляциялау және электромассаж аппараты, "
ТРОНИТЕК" Жауапкершілігі шектеулі қоғам

(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 1).

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 15.01.2016, №N000189
Дейін жарамды: 15.01.2021
Өзгеріс енгізілген күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: БЕЙСЕН НАЗАРБЕК ЕСІРКЕПҰЛЫ



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 құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы  7 қаңтардағы ҚРЗ
7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең



Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрлігі

Министерство здравоохранения и
социального развития Республики

Казахстан
010000, Қазақстан Республикасы, Астана
қ., Сол жағалау, Орынбор к-сі, 8
(Министірліктер үйі), 5-кіреберіс

010000, Республика Казахстан, г. Астана,
Левый берег, ул. Орынбор, 8 (Дом

Министерств), 5 подъезд

ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
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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. LR6/AA типтегі қуат элементі нет данных мәлімет жоқ мәлімет жоқ

2. Қорғағыш ақжайма нет данных "ТРОНИТЕК"
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам

Ресей

3. Қуат блогы нет данных "ТРОНИТЕК"
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам

Ресей

4. ДЭНАС-Вертебра-02 аппараты
(электростимуляция модулі+ басқару пульті)

нет данных "ТРОНИТЕК"
Жауапкершілігі
шектеулі қоғам

Ресей

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: БЕЙСЕН НАЗАРБЕК ЕСІРКЕПҰЛЫ

15.01.2016
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Номер НИКАД: KZ31VBP00000207

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
РК-МТ-5№015055

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

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
настоящее регистрационное удостоверение выдано:

1. Наименование владельца регистрационного
удостоверения

Общество с ограниченной ответственностью
"ТРОНИТЕК"

2. Страна владельца регистрационного удостоверения Россия

в том, что Аппарат динамической электростимуляции и электромассажа ДЭНАС - Вертебра-02,
Общество с ограниченной ответственностью "ТРОНИТЕК"

(наименование изделия медицинского назначения или медицинской техники, производитель)

Класс 2 а – со средней степенью риска

(класс безопасности в зависимости от потенциального риска применения)

зарегистрирована/о и разрешена/о к применению в медицинской практике на территории Республики
Казахстан.

Перечень расходных материалов и комплектующих к изделию медицинского назначения/медицинской
технике в Приложении к данному регистрационному удостоверению, согласно форме 3 (количество листов
1).

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 15.01.2016, №N000189
Действительно до: 15.01.2021
Дата внесения изменений:
Ф.И.О. руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): БЕЙСЕН НАЗАРБЕК
ЕСІРКЕПҰЛЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
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Перечень расходных материалов и комплектующих к изделию медицинского назначения и
медицинской технике

№
п/п

Наименование расходных материалов и
комплектующих к изделию медицинского

назначения и медицинской технике

Модель Производитель
(изготовитель)

Страна

1. Элемент питания типа LR6/AA нет данных нет данных нет данных

2. Простыня защитная нет данных Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТРОНИТЕК"

Россия

3. Блок питания нет данных Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТРОНИТЕК"

Россия

4. Аппарат ДЭНАС-Вертебра-02 (модуль
электростимуляции + пульт управления)

нет данных Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТРОНИТЕК"

Россия

Ф.И.О. руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): БЕЙСЕН НАЗАРБЕК
ЕСІРКЕПҰЛЫ

15.01.2016
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