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дЕклАрАцlя про вlдповlдн!сть
N96-07/2016-1GAR вiд "l-В" сiчня 2022 року

(редакцiя 9)

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

Виробник

Мiсце виробництва
(Виробничi поryжностi)

Скарифiкатор сталевий стерильний торговоТ марки IGAR
клас безпеки: lla

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lГАР"
мiсцезнаходження: вул. МихаЙла БоЙчука, 18-А, м. КиТв, УкраТна,01103,
телефо н/фа кс: +38044585З455

Нчаiап Tianda Medical lnstruments Со., Ltd.,
No 106, East Songjiang Road, Huaiyin Есопоmiс & Technological Development
Zone, 223002, Huaian City, Jiangsu, China

вiдповiдае вимогам Технiчного регламенry щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраТни вiд "02" жовтня 2013 року Ns753,
а також:

ДСТУ EN lSO 1З485:2018 (EN lSO 13485:2016, lDT; lSO 13485:2016, lDT) "Медичнi вироби. Система управлiння
якiстю, Вимоги до реryлювання";
ДСТУ EN lSO 11137-1:2015 (EN lSO 11137-1:2006, lDT; lSO 1LtЗ7-t:2ОО6, lDТ)"Стерилiзацiя виробiв
медичного призначення. РадiацiЙна стерилiзацiя. Частина 1" Вимоги до розроблення, валiдацiТ та
поточ ного ко нтрол ю п роцесу сгерил iза цiТ медич них ви робiв";
ДСТУ EN 556-1:2014 "Стерилiзацiя медичних виробiв. Вимоги до медичних виробiв з позначенням
'СТЕРИЛЬНl'. Частина 1. Вимоги до медичних виробiв, що пiддlягають кiнцевiй стерилiзацiТ" (EN 556-1:2О01,
lDT+ EN 556-1:200VАС:2006, lDT);

ДСТУ EN lSO 14971:2009 "Вироби медичнi. Настанови щодо управлiння ризиком" (lSО t4971.2007,lDT);
ДСТУ EN lSO 980:2007 "Символи графiчнiдlя маркування медичних виробiв";

ДСТУ EN 1041:2015 (EN 1041:2008+А1:2013, lDT) "Вироби медичнi. lнформацiя, яку нада€ виробник";
ДСТУ EN lSO 11607-1:2015 (EN lSO 1-1607-1:2009, lDT; lSO 11607-1:2006, lDT) "Вироби медичнi
пРОСтерилiзованi. Паковання. Частина 1. OcHoBHi вимоги до матерiалiв, стерильних бар'срних i

пакувальних систем";

ДСТУ EN lSO 1L607-2:2O75 (EN lSO t1607-2:2OO9, lDT; lSO \LбО7-2:2ОО6, lDT) "Вироби медичнi
простерилiзован i. Пакова ння. Частина 2. Валiда цiЙн i вимоги";

ДСТУ lSO 14644-L:2009 "Чистi примiщення та пов'язанi з ними контрольованi середовища. Часгина 1.

Класифiкацiя чистоти повiтря (lSO 14644-1:1999, lDT)";

ДСТУ lSO 14644-2:20О9 "Чистi примiщення та пов'язанi з ними контрольованi середовища. Частина 2.
Вимоги до контролювання Й монiторингу мя пiдтвердження вiдповiдностi ДСТУ lSO t4644-\" (lSO 14644-
2:2000, lDT);

ДСТУ EN lSO 11737-1:2015 (EN lSO 11737-1:2006, lDT; lSO !t7З7-t:2006, lDT) "Стерилiзацiя засобiв медичноТ
технiки. Мiкробiологiчнi методи. Часгина 1. Визначення популяцiТ мiкроорганiзмiв на виробах";

Фоктично одресо: вул. МЕТдЛlСТlВ, 20, м. киТв, укрдТнд, ОзО57
Мiсцезноходження: вул. М. БОйЧУКА, l8-А, м. КИiВ, уКРАТНА, О] 1ОЗ
тел./фокс: (044) 5В5 З4-55 (5З,56)
E-moil; iпfо@igоr.uо, web: www.igor.uo

Вusiпезs oddress: 20, METAL|ST|V Str., KYIV, 0З057, UKRA|NE
Registered oddress: lВ-А, М. BOYсHUK Str., KYIV, 0l l0З, UKRAINE

рhопе/fох: +38 (044) 5В5-З4_55 (53,56)
E-moil: info@igor.uo, web: www,igor,uo



ДСТУ EN lSO 117З7-2:2015 (EN lSO 11737-2:2009, lDT; lSO 11737-2:20О9, lDT) "Стерилiзацiя засобiв rиедичноТ
технiки. Мiкробiологiчнi методи. Часгина 2. Випробування на стерильнiсгь, що проводять пiд час
визнач ен ня, вал iда цiТ та пiдтрима н ня про цесу сте рилiза цiТ";

ДСТУ EN lSO 10993-1:2015 (EN |SO 10993-1:2009, lDT; lSO 10993-1:2009, lDТ)"Бiологiчне оцiнювання
медичних виробiв. Частина 1. Оцiнювання та тесц/вання в рамках процесу управлiння ризиками";
ДСТУ EN lSO 10993-5:2015 (EN lSO 10993-5:2О09, lDT; lSO 1О993-5:2ОО9, lDT) "Бiологiчне оцiнювання
медичних виробiв, Частина 5. Випробовування на цитотоксичнiсть in vitro";

ДСТУ lSO 1099З-10:2004 "Бiологiчне оцiнювання медичних виробiв. Часгина 10. Випробування на
подразнення та сенсибiлiзацiю" (lSO 10993-10:1995, lDT).

На пiдставi:
Оцiнки та схвалення функцiонування комплексноТ сисгеми управлiння якiстю згiдно з ,Щодатком 3 до
Технiчного регламенту щодо медичних виробiв.

Сертифiкат вiдповiдностi на продукцiю Nэ RЗМ 804 ОЗ2/LВL, виданий органом з оцiнки вiдповiдностiТОВ
"укрАТнськиЙ lнститут стАндАртlв" (UАrR.lз7), дiйсний до "L7" сiчня 2о27 року.

flекларацiя складена пiд цiлковиry вiдповiдальнiсть ТОВ "lГАР", що вiдповiда€ за введення медичного
виробу в обiг дrя застосування в медичнiй практицi.

Технiчна документацiя для цiлеЙ пiдтвердження вiдповiдностi зберiгаеться за адресою:
вул. Металiсriв, 20, м. КиТв, УкраТна,03057

flекларацiя чинна до: "17" сiчня 2027 ро

В.Г. Бчков
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Фоктично одресо: вул. МЕТАЛlСТlВ, 20, м. КИТВ, УКРАТНА, 0З057
Мiсцезноходження: вул. М. БОЙЧУКА, 'i В_А, м. КИТВ, УКРАТНА, OI 'l ОЗ
тел./фокс: {044) 5 85-З4-55 (53,56)
E-moil: info@igor,uo, web; www.igor.uo

Business oddress: 20, METALIST|V Str., KYIV, 0З05z, UKRAINE
Registered oddress: l В_А, М. BoYcHUK Str., KYIV, 0i l0З, UKRA|NE

рhопе/fох: +З8 {044) 585-З4-55 (5З,56)
E-moil: iпfо@igог,tlо, web: www.igoг.uo
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до flекларацiТ про вiдповiднiсть

додАток
до ДЕКЛАРАЦll' ПРО ВlДПОВlДНlСТЬ N96-07 /2О1,6-1GЛR вiд "18" сiчня 2О22 року (редакцiя 9)

Скарифiкатор сталевий стерильний торговоТ марки lGAR
Виробник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "!ГАР"

мiсцезнаходження: вул. Михайла БоЙчука, 18-А, м. КиТв, УкраТна, 0]_103,
телефо н/фа кс: +380445853455

Мiсце виробництва Нчаiап Tianda Medical lnstruments Со., Ltd.,
(Виробничi поryжностi) No 106, East Songjiang Road, Huaiyin Есопоmiс & Technologicat Development

Zопе,22ЗОО2, Huaian City, Jiangsu, China

В,Г. Бчков
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Назва модиФiкацiТ медич ного виробу

англiйською мовою
Назва модифiкацii медич ноrо виробу

украТнською мовою
t. Blood lancet trade mаrk lGAR steel sterile Скарифiкатор сталевиЙ стерильний торговоТ марки lGAR
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Фоктично одресо: вул. МЕТАЛlСТlВ, 20, м, КИТВ, УКРАТНА, О3О57
Мiсцезноходхення: вул. М. БОйчУКА, l В-А, м. КИТВ, УKPAIHA, O'i '] ОЗ
тел./фокс: (044) 5 85-З4-55 {5З,56)
E-moil: iп[о@igоr.чо, web: www.igor.uo

Business oddress: 20, MЁTALlsTlV Str., КYlЧ 03О57, UKRAlNE
Registered oddress: l В_А, М. BoYcHUK Str., КYlv 0l 103, UKRA|NE

рhопеlfох: +ЗВ (044) 585-34-55 (5З,56)
E-moil: in{o@igor,uo, web: wwwigor,uo


