
@lGAR
дЕклАрАцlя п ро вIдповlднlсть

N929-08/2018-1GAR вiд "18" сiчня 2022 року
(редакцiя 4)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lГАР", код €flРПОУ L924З202,
в особiдиректора Бикова Владислава ГеоргiЙовича, пiдтверджу€, що медичний вирiб

Виробник

Мiсце виробництва
(Виробничi поryжностi)

Термометри медичнi електроннi торговоТ марки IGAR
клас безпеки: lla

То вариство з обмеже ною вiдповiдальнiстю " ] ГАР"
мiсцезнаходження: вул. МихаЙла БоЙчука, 18-А, м. КиТв, УкраТна, 0110З,
телефон/фа кс: +38044585З455
Hangzhou Hua'an Medical & Health lnstruments Со., Ltd.,
Building 2, 1# Fuzhu Nап RD Wuchang Тоwп, Yuhang District 310023 Hangzhou,
Zhejiang, China

моduфiкацii меdччноzо вuробу HaBeOeHi в !,оdоmку Ns1 dо 0аноi',Щекларацii'про вiОповidнiсmь

вiдповiдае вимогам Технiчного регламенry ч_lодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраТни вiд "02" жовтня 2013 року N9753,
а також:

ДСТУ EN lSO 13485:2018 (EN lSO 13485:2016, lDT; lSO 13485:2016, lDT) "Медичнi вироби, Система управлiння
якiсгю. Вимоги до реryлювання";
ДСТУ lSO L522З-7:20t5 "Засоби медичноТ технiки. YMoBHi познаки на етикетках засобiв медичноТ технiки,
марковання Й обов'язковi вiдомосгi. Часгина 1.3агальнi вимоги" (lSO 1522З-1:2О12, lDT);

ДСТУ EN 1041:2015 (EN 1041:2008+А1:2013, lDT) "Вироби медичнi. lнформацiя, яку нада€ виробник";
ДСТУ EN lSO 14971:2015 (EN lSO 14971:2012, lDT; lSO 14971:2007, lDT) "Вироби медичнi. Настанови щодо
управлiння ризиком";
ДСТУ EN lSO 10993-1:2015 (EN lSO 10993-1:2009, lDT; lSO 10993-1:2009, lDT) "Бiологiчне оцiнювання медичних
виробiв. Частина 1. оцiнювання та тесц/вання в рамках процесу управлiння ризиками";
ДСТУ EN lSO 1099З-5:2015 (EN lSO 10993-5:2009, lDT; lSO 10993-5:2009, lDT) "Бiологiчне оцiнювання медичних
виробiв. Частина 5. Випробовування на цитотоксичнiсть in vitro";
ДСТУ lSO 10993-10:2004 "Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв, Частина 1О, Випробування на
подразнення та сенсибiлiзацiю" (lSO 10993-1_0:1995, lDT);

ДСry EN 60601-1:2015 "Вироби медичнi електричнi. Частина 1. Загальнi вимоги щодо безпеки та основних
робоч их ха рактеристи к" ( Е N 60601-1:2006; А11:2О1 1, l DT);

ДСТУ EN 60601-1-11:2015 "Вироби медичнi електричнi. Часгина 1-11. Загальнi вимоги щодо безпеки та
основних робочих характеристик. flодатковi вимоги до медичного електричного обладнання та медичних
електричних систем, призначених для надання медичноТдопомоги в домашнiх умовах" (EN 60601-1-11:2010,
lDT);

дсту EN 60601-1-2:2017 (EN 60601-1-2:2015, |DT; lEc 60601-1-2:2о14, lDT) "Вироби медичнi електричнi.
Часгина ].-2. 3агальнi вимоги щодо безпеки та основних робочих характерис-тик. flодатковий стандарт.
Електрома гнiтна cyMicHicTb. Вимоги та вип робуван ня";

регламенry
року Nч753,

щодо медичних виробiц затвердкеною посrа новою
та Технiчного реиаменry обмеження викорисrання

електронному обладнан Hi затверд2,кеною посгановою Кабiнеry Сmорiнка 7 з 5

Фоктично одресо: вул. МЕТАЛlСТlВ, 20, м. КИiВ, YKPAIHA, ОзО57
Мiсцезноходження: вул, м. БойЧуКА, 'l В-А, м. КИТв, УКРАТНА, оllОз
тел./фокс: (044) 5В5-З4-55 (53,56)
E-moil; iпfо@igоr,чо, web: www.igor.uo

Business oddress: 20, METAL|STiV Str., KYlV, оз057, UKRA|NE
Registered oddress: l8_A, М. BOYсHUK Str., KYIV, 01 'l 03, UKRA|NE

рhопе/fох: +3В (044) 5В5-34-55 (53,56)
E-moil: info@igor.uo, web: wwwigor.uo

вимогам lехнiчного
вiд "02" жовтня 2013

УкраТни вiд
речовин в електричному ftl

"10" березня 20].7 р. N9lЗ9,



ДСТУ EN 60601-1-6:201"5 "Вироби медичнi електричнi. Часгина 1-6.3агальнi вимоги щодо безпеки та основних
робочих характеристик. flодатковиЙ сгандарт. ЕксплуатацiЙна придатнiсть" (EN 606О1-1-6:2О10, lDT);

ДСТУ EN 62366:2015 (EN 62366:2008, lDT) "Вироби медичнi, 3асгосування ергономiчного проекryвання
медичних виробiв".

На пiдставi:
ОЦiНки та схвалення функцiонування комплексноТ системи управлiння якiстю згiдно з,Щодатком 3 до
Технiчного регламенry щодо медичних виробiв.

Сертифiкат вiдповiдностi на продукцiю Ne R3M 804 ОЗ2/tВL, виданий органом з оцiнки вiдповiдностiТОВ
"укрАТнськиЙ lнститут стАндАртlв" (UATR.137), дiйсний до"!7" сiчня 2о27 року.

.ЩеКЛаРаЦiя Складена пiд цiлковиry вiдповiдальнiсть ТОВ "lГАР", що вiдповiда€ за введення медичного
виробу в обiг для застосування в медичнiй практицi.

Технiчна документацiя для цiлеЙ пiдтвердження вiдповiдностiзберiгаеться за адресою
вул. Металiстiв,20, м. КиТв, УкраТна, 03057

flекларацiя чинна до: "17" сiчня 2027

В.Г, Бчков
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регламенry щодо медичних ви робi в, затвердженою постановою

речовин в електричному Е електронному
"10" березня 2017 р. N9lЗ9

Технiчного регламенry обмеження викорисгання
обладнаннi затвердкеною постановою Кабiнеry Сmорiнка 2 з 5року N9753, та

деяких небезпечних
Мiнiсгрiв Украiни вiд

Фоктично одресо; вул, МЕТАЛlСТlВ, 20, м. КИТВ, УКРАТНА, 0ЗО57
Мiсцезноход;<ення: вул, М. БОЙЧУКА, lВ-А, м. КИТВ, УКРДТНД, 0l lО3
тел./фокс: {044) 5В5-З4-55 (5З,56)
E-moil: iпfо@igог,uо, web: www.igor.uo

Business oddress: 20, METALISTiV Stг,, KYlv, 0305/, UKRAINE
Registered oddгess: 

'1 В-А, М. BOYCHUK Sir., КYlЧ 0l 10З, UKRA|NE

рЬопе/Iох: +ЗВ (044} 5В5-34-55 {5З,56)
E-moiI: iпfо@igог.uо, web: www.igor.uo
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@lGAR
Додаток Ne1

до flекларацiТ про вiдповiднiсть

додАток
ДО ДЕКЛАРАЦll'ПРО ВlДПОВlДНlСТЬ N929-0S/2O1S-IGAR вiд "1В" сiчня 2022 року

(редакцiя 4)
Термометри медичнi електроннi торговоi марки lGAR

Виробник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IГАР''
мiсцезнаходження: вул. МихаЙла БоЙчука, 18-А, м. КиТв, УкраТна, ОllО3,
телефон/фа кс: +З80445853455

Мiсце виробництва Hangzhou Нча'ап Medical & Hea]th tnstruments Со., Ltd.,
(Виробничi поryжностi) Building 2, 1# tuzhu Nan RD Wuchang Town, Yuhang District 31оо23 Hangzhou,

Zhejiang, China

В,Г. Бuков

Ng

зlп
Назва модифiкацГi медичного виробу

англiйською мовою
Назва модифiкацiТ медичного виробу

украlнською мовою
1. Medical digital thermometer trade mark lGAR, DT-

01в
Термометр медичниЙ електронниЙ торговоТ марки lGAR,
DT-O1B

2. Medical digitaI thermometer with flexible measuring
tip trade mark lGAR, DT-K111A

Термометр медичний електронний з гнучким
вимiрювальним наконечником торговоi марки lGAR,
DT-K1l1A
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fleMapar
Кабiнеry

Мiнiсrрiв УкраТни вiд
речовин в електричному .l?l

"10" березня 2017 р, Nч139

регламеFгу щодо медичних виробiв, затвердкеного постановою
року N975З, та Технiчного регламенry обмеження викорисгання
електронному обладнаннi затвердженого постановою Кабiнеry

201з
деяких небезпечних Сmорiнко З з 5

Фоктично одресо: вул, МЕТАЛlСТlВ, 20, м, КИТВ, YKPATHA, О3О57
Мiсцезноходження: вул. м. БОйчУКА, '1 В-А, м. КИТВ, yKpAiHA, О 1 ]о3
тел./фокс: (044) 5В5-З4-55 (5З,56)
E-moil: info@igor.uo, web: www.igor.uo

Business oddress: 20, METALIST|V Str., KYlv, 0З057, UKRAiNE
Registered oddress: 1 В-А, М, BOYCHUK Str., KYIV, 01 l0З, UKRAiNE

рЬопе/fох: +З8 (044) 585-З4_55 (5З,56)
E-moil: in{o@igor.uo, web: www.igoг,uo
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вимогам



@lGAR
aq ДЕКЛАРАЦlЯ ПРО ВlДПОВlДНlСТЬ Ne2 (редакцiя 4)

вiд "18" сiчня 2022 року

1. Модель виробу/вирiб (номер виробу, тип або номер партiТчи серiйний номер):
о термометр медичний електронний торговоТ марки lGAR, DT_O1B;
о Термометр медичниЙ електронниЙ з гнучким вимiрювальним наконечником

торговоТ марки IGAR, DT-K111A
2, НаЙменування та мiсцезнаходження виробника або його уповноваженого представника:

Виробник: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lГАР"
мiсцезнаходження: вул. Михайла БоЙчука, 18-А, м. КиТв, УкраТна, 01103
телефон/фа кс: +З80445853455

Мiсце виробництва Hangzhou Нча'ап Medical & Health lnstruments Со., Ltd.,
(Виробничi поryжностi) Building 2, 1# Fuzhu Nan RD Wuchang Town, Yuhang District 31ОО23 Hangzhou,

Zhejiang, China

3. l-[я декларацiя про вiдповiднiсть видана пiд виключну вiдповiдальнiсть виробника (монтажника).

4. об'екти декларацiт (iдентифiкацiя електричного та електронного обладнання, яка да€ змоry забезпечити
його простежуванiсть; у разiпотреби може включати фотографiю):

Термометр медичний електронний торговоТ марки IGAR, DT-O1B

ТеРмометр медичниЙ електронний з гнучким вимiрювальним наконечником торговоТ
марки IGAR, DT-K111A
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регламенry щодо медичних виробiв, затверркеного посгановою
року N9753, та

Мiнiсrрiв Украiни вiд
речовин в електричному та електронному

"10" березня 2017 р, N9lЗ9

Технiчного регламенry обмеження використання
обладна н н i затверд}ке ного поста ново ю' Кабi неry CmopiHKo 4 з 5деяких небезпечних

Фоктично одресо] вул. МЕТдЛlСТlВ, 20, м. КИjВ, УКРАТНА, О3о57
Мiсцезноходження: вул. М. БОйЧУКА, i В-А, м. КИТВ, УКРАlНА, Oi l ОЗ
тел./фокс: {044) 5В5-З4_55 (53,56)
E-moil: info@igor,uo, web: wwwigor.uo

Business oddressl 20, METAL|STIV Str., КYIЧ 0З057, UKRA|NE
Registered oddress: 1В-А, М. BOYCHUK Str., КYlЧ 0l l0З, UKRA|NE

phone,/fox: +з8 {044) 585_з4_55 (5з,56)
E-moil: in{o@igor,uo, web: www,igoг.uo
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вимогам Iехнiчного
вiд "02" жовтня 2013
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6. Посилання на вiдповiднi сгандарти з перелiку нацiональних стандартiв, що були засгосованi, або
пОСилання на iншi технiчнi специфiкацii, стосовно яких деклару€ться вiдповiднiсть:

ДСТУ EN lSO 1З485:2015 (EN lSO 13485:2012, lDT; lSO 1З485:200З, lDT) "Медичнi вироби. Сисгема управлiння
якiсгю. Вимоги до реryлювання";
ДСТУ lSO 7522З-L:2О75 "Засоби медичноТ технiки. YMoBHi познаки на етикетках засобiв медичноТ технiки,
марковання Й обов'язковiвiдомосгi. Частина 1.3агальнi вимоги" (lSO 1522З-1:2О\2,1DТ);

ДСТУ EN 1041:2015 (EN 1041:2008+А1:2013, lDT) "Вироби медичнi. lнформацiя, яку нада€ виробник";
ДСТУ EN lSO 14971:2015 (EN lSO 14971:2012, lDT; lSO 14971:2007, lDT) "Вироби медичнi. Настанови щодо
управлiння ризиком";
ДСТУ EN lSO 1099З-1:2015 (EN lSO 10993-].:2009, lDT; |SO 10993-1:2009, lDT) "Бiологiчне оцiнювання медичних
ВИРОбiВ. Часгина 1. Оцiнювання та тесц/вання в рамках процесууправлiння ризиками";
ДСry EN lSO 10993-5:2015 (EN lSO 10993-5:2009, lDT; lSO 10993-5:2009, lDT) "Бiологiчне оцiнювання медичних
виробiв. Часгина 5. Випробовування на цитотоксичнiсть in vitro";
ДСТУ lSO 10993-10:2004 "Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Частина 1О. Випробування на
подразнення та сенсибiлiзацiю" (lSO 1099З-10:1995, lDT);

ДСТУ EN 60601-1:2015 "Вироби медичнi електричнi. Частина ]_. 3агальнi вимоги щодо безпеки та основних
робоч их ха рактеристик" ( Е N 60601-1:2006; А11:2О1 1, l DT);

ДСТУ EN 60601-1-11:2015 "Вироби медичнi електричнi. Частина 1-11, Загальнi вимоги щодо безпеки та
основних робочих характеристик. flодатковi вимоги до медичного електричного обладнання та медичних
електричних систем, призначених для надання медичноТдопомоги в домашнiх умовах" (EN 60601-1-11:2010,
lDT);flCTY EN 60601-1-2:2017 (EN 60601-1-2:20!5,|DT; lEC бО601-1-2:2О14, lDT) "Вироби медичнi електричнi.
часгина 1-2. Загальнi вимоги щодо безпеки та основних робочих характерисfик, flодатковий стандарт.
Електрома гнiтна сумiснiсгь. Вимоги та ви п робуван ня";

ДСТУ EN 60601-1-6:2015 "Вироби медичнi електричнi. Частина 1-6. 3агальнi вимоги щодо безпеки та основних
робочих характеристик. flодатковиЙ сгандарт. ЕксплуатацiЙна придатнiсть" (EN бОбО1-1-6:2ОlО, lDT);

ДСТУ EN 62366:2015 (EN 62366:2008, lDT) "Вироби медичнi.3астосування ергономiчного проекryвання
медичних виробiв";

ДСГУ EN lSO 80601-2-56.2О74 "Медичне електричне обладнання. Частина 2-56. Вимоги щодо базовоТбезпеки
та основних робочих характеристик клiнiчних TepMoMeTpiB ддlя вимiрювання темпераryри тiла" (EN lso 8обо1-
2-56:2012, lDT).

7. flодаткова iнформацiя :

СеРтифiкат вiдповiдностi на продукцiю Ne R3M 804 ОЗ2/1, В1, виданий органом з оцiнки вiдповiдностi ТоВ
"укрАТнськиЙ Iнститут стАндАртlв" (UА.тR.lз7), дiйсний до "17" сiчня 2027 року.

Проведення процедури внррiшнього контролю виробництва згiдно з модулем А.
ПiДпиСано вiд iMeHiTa за дорученням Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lгдр"

вул. Металiстiв,2Q м. КиiЪ, УкраТна,03057;
"18" сiчня 2022 року
(мiсце mа dаmа

Биков В.Г., директор
(прiзвuще, iм'я mа по баmьковi, посаdо)
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Кабiнеry
деяких небезпеч
Мiнiсгрiв Украiни

сво€ння ви
вiднiсть вимогам

ком номера декла
регламенry щодо медичних

icTb не обов'язкове
затверд+{еного постановою

Украiни вiд "02" жовтня 201З року N9753, та Технiчного регламеFгу обмеження викорисгання
обладнаннi затвердкеного посl?lновою Кабiнеry Сmорiнка 5 з 5

Фоктичнс одресо: вул. МЕТАЛlСТlВ, 2О, м. КИiВ, YKPAiHA, 0З057
Мiсцезноходження: вул. М. БОЙЧУКА, '] 8-А, м, КИТВ, УКРАjНА, Оl 1ОЗ
тел./ фокс: (044) 585-З4_55 {5З,56}
E-moil: info@igor,uo, web; www,igor,uo

Business oddress: 20. METAL|ST|V Sг., KYIV, 0з057, UKRA|NE
Registered oddress: 1В-А, М. BOYCHUK Sh.. KYIV, 0] l0З. UKRA|NE

рhопе/fох: +ЗВ {044) 585-З4-55 (5З,5d)
E-moil: info@igor.uo, web: www.igor.uo


