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дЕклАрАцlя про вlдповlднlсть
N913-11/2016_1GAR вiд "17" листопада 2021 року

(редакцiя 4)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lГАР", код €,ЩРПОУ L924З2О2,
в особi директора Бикова Владислава ГеоргiЙовича, пiдтверджу€, що медичний вирiб

Одяг медичний нестерильний торговоТ марки IGAR
клас безпеки: l

Виробник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lГАР"
мiсцезнаходження: вул. МихаЙла Бойчука, 18-А, м. КиТв, УкраТна, 01103,
телефон/факс: +З80445853455

Мiсце виробництва Xiantao Xingrong Protective Products Со., Ltd.,
(Виробничi поryжностi) N9 46, East of Pengchang Road, 433О18 Xiantao, Hubei, China

моOuфiкоцii'меdччноео вuробу новеdенi в,Щоdаmку Ns1 dо 0аноi'flекларацii' про вidповidнiсmь

вiдповiдае вимогам Технiчного регламенry щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраТни вiд "02" жовтня 201З року Ns75З,
а також:

ДСТУ EN lSO 1З485:2018 (EN ISO 13485:2016, lDT; lSO 13485:2016, lDT) "Медичнi вироби. Система управлiння
якiстю, Вимоги до регулювання";
ДСТУ EN lSO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, lDT; lSO 14971:2012, lDT) "Вироби медичнi. Настанови щодо
управлiння ризиком";
ДСТУ EN lSO 10993-1:2015 (EN lSO 1099З-1:2009, lDT; lSO 10993-1:20О9, lDT) "Бiологiчне оцiнювання
МеДИчних виробiв. Частина 1. Оцiнювання та тестування в рамках процесу управлiння ризиками";
ДСТУ EN lSO 10993-5:2015 (EN lSO 1099З-5:2009, lDT; lSO ].0993-5:2009, lDT) "Бiологiчне оцiнювання
медичних виробiв. Частина 5. Випробовування на цитотоксичнiсть in vitro";
ДСТУ lSO 10993-10:2004 "Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 10. Випробування на
подразнення та сенсибiлiзацiю (lSO ].099З-10:1995, lDT)";

ДСТУ EN 980:2007 "Символи графiчнiдlя маркування медичних виробiв (EN 980:200З, lDT)";

ДСТУ EN 1041:2015 (EN 1041:2008+А1:2013, lDT) "Вироби медичнi. lнформацiя, яку нада€ виробник";
ДСТУ lSO t522З-1:2Оt5 "3асоби ветеринарноТ технiки. YMoBHi познаки на етикетках засобiв медичноi'
технiки, марковання Й обов'язковi вiдомосгi. Частина 1. 3агальнi вимоги (lSO 1_5223-1:2ОО7, lDT)";

ДСТУ EN 62З66:2015 (EN 62366:2008, lDT) "Вироби медичнi. Застосування ергономiчного проекryвання
медичних виробiв";

ДСТУ EN 14683:2014 "Маски хiрургiчнi. Вимоги та методи випробування (EN 1468З:2О05, lDT)".

Процедура оцiнки вiдповiдностi проведена згiдно iз зазначеним Технiчним регламентом щодо медичних
виробiв, додаток No8: внррiшнiЙ контроль виробництва.

flекларацiя складена пiд цiлковиry вiдповiдальнiсть тов "lгАр", що вiдповiда€ за введення медичного
виробу в обiг ддrя застосування в медичнiй практицi.

технiчна документацiя для цiлей пiдтвердження вiдповiдностi зберiгаеться за адресою:
Металiстiв, 20, м. КиТв, УкраТна, 0З057

чинна до: "17" л 2026 року.
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Одяг медичний нестерильний торговоТ марки |GAR
Виробник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lГАР"

мiсцезнаходження: вул. МихаЙла БоЙчука, ].8-А, м. КиТв, УкраТна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Мiсце виробництва Xiantao Xingrong Protective Products Со., Ltd.,
(Виробничi поryжностi) N9 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

В.Г. Бчков
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Назва модифiкацii медич ного виробу

англiйською мовою
Назва модифiкацii медичного виробу

украТнською мовою
1 Non-woven medical mask trade mark |GAR Маска медична неткана торговоi марки lGAR
2 Medical shoe-covers trade mаrk lGAR Бахiли медичнi торговоТ марки lGAR

Medical сар trade mark lGAR Шапочка медична;горговоi марки lGAR

Фоктично одресо: вул. МЕТАЛIСТlВ, 20, м. КИiВ, УКРАТНА, О3О57
Мiсцезноходження: вул. М. БОЙЧУКА, l8-А, м. КИТВ, УКРАТНА, Оl l03
тел./фокс: (044) 585-З4-55 {5З.56)
E-moiI: iпfо@igоr,чо, web: www.igor,uo

Business oddress: 20, METAL|ST|V Sh., КYlV 03057, UKRA|NE
Registered оddгеsg: l 8-А, М, BOYCHUK Sh., КYlЧ 0l l0З, UKRA|NE

рhопе/fох; +3В (044) 585_34_55 (53,56)
E-moiI: info@igor.uo, web; www.igor.uo
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