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СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ 
                             Березень 2016 

 

Виробник:    Хаймен Чаньлонь Інструмент Ко., Лтд.    

                      (Haimen Changlong Instrument Co., Ltd) 

 

Продукція:    Контейнери для забору сечі торгової марки “IGAR” (120 мл, 60 мл) 

            Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” (30 мл)  

                     

 

Партія № :    201602 

 

Кількість:     27 200 штук 

 

Цим підтверджується, що для вказаних вище товарів повинна проводитись перевірка перед відправкою. 

 

Ми гарантуємо, що після перевірки шляхом випадкового відбору, ця партія товарів відповідає вимогам 

стандарту ISO 9001:2008 та є відповідно кваліфікованою. 

 

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ 
                             Березень 2016 

Виробник:    Хаймен Чаньлонь Інструмент Ко., Лтд.    

                      (Haimen Changlong Instrument Co., Ltd) 

 

Продукція:    Контейнери для забору сечі торгової марки “IGAR” (120 мл, 60 мл) 

            Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” (30 мл)  

                     

 

Партія № :    201602 

 

Кількість:     27 200 штук 

 

Цим підтверджується, що вказаний вище товар було простерилізовано газом епоксидного етану 

перед відправкою. 

 

Ми гарантуємо, що Контейнери для забору сечі торгової марки “IGAR, які пройшли процес 

стерилізації, є стерильними та безпечними для тканин людини. 

 

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ 
                                                   Березень 2016 

Продукція:    Контейнери для забору сечі торгової марки “IGAR” (120 мл, 60 мл) 

            Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” (30 мл)  
 

Партія № :            201602                                              Кількість в партії: 27 200 штук 

 

Виготовлено:       03.2016                                              Термін придатності: 03.2019 

 

Пункт перевірки Технічні вимоги Результати перевірки 
Стерилізація Стерильне. Немає росту бактерій. відповідає 

Зовнішній вигляд А) Глянцеві та чисті Відповідає 

 



Б) Немає хроматизму 

В) Немає стовщених країв 

Г) Немає темних плям 

Е) Без подряпин.  

Герметичність 

контейнеру 

Протікання немає Відповідає 

Залишкові речовини Після 8-15 діб повністю зникають. 

Залишкових речовин немає. 

Відповідає 

Перевірка об’єму  ± 10% номінального об’єму  Відповідає 
Упакування Друк чіткий та правильний, у відповідності 

до вимог, немає ушкоджень, олійних плям 

та бруду на упакуванні. 

Відповідає 

 

 

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандартів ISO 9001:2008 щодо 

систем контролю якості. 

 

Даний документ є повним и точним перекладом Сертификату Виробника продукції - Huaian City 

Chenguang Medical Instrument Co.,Ltd.  Свідоцтво про державну реєстрацію № 11106/2011 від 9 грудня 

2011 року. 

 

 

 
 

 


