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/{агтi гrро KoI{TpaKT на пос,гачання об'скта в YKpaIIly: Прол5,кuiя вiтчрtзняltого виробtrиtса

Об'ск,г експеI)т,[Iзll вiдповiла€ RcTaIIoBJIeltIiilI ьIсдпчнIlм крrlтерiям безпеrси/гrоказtll{кап{:
За резулI,татаNIII експертI{оТ оцiltки чадаi{их заявIIIIком документiв за умов врIкористаIIня, [Iаданих
rзирсбrtиком, об'еltт експертизи ;зizlповiлас RLIмогIINI ДСТУ 7]48,2015 кБезпека llрацi. Бiологi.:ttа
безlrеtса. Ззгальiлi вLIN{оI,и), Техlli,rrtого регlIп]\IсIIту IJIодо I'fедичцtIх вlлробiв д:lя дiагностики iп уilrо,
затRеI)джсIIого поставою Itабiне,гу MiпicTpi;l YrtpaТllTT вiд 2 rковтIля 201З р, ]ф 754. Реагеrlти tte
I(oi{TaKT}K)Tb зi шкiроIо та внутрilпнiп,r середовIIщепт органiзму лIодини.
НеобхiднllпtIl )rMoBaMII вIIкорлrстtпня/застOеуваIIlIя, зберiгаIIIIя, траIIспортування, утlrлiзацiТ,
зtIlIщеtIпя с: Прrл BL{KopLIcTaltHi ltеобхiдно дотрlIп.fуватис.s вIIмог даного висновку, рекометrдацiйt
влtробtптка. Робота з peaKTIIBaN,lII та дослiднлtми зразi(аN,Iи здiйслttосться в спецодязi та гумовлтх

рукавичках. l/MoBlr застосування lIoBиII}Ii вiдповiлати BLIMoI,aM {СП 9.9.5-080-2002 кПравила
вJIаштування i безпекtt в лабораторiях (вiддiлах, вiдлiленllях) мiкробiологiчttого профiлrо>.

За резульl,атаNI!I дерлtztвttоТ сirtтiтартlо-егiiдсмiологi.лttоТ ексгIертI-tзи Набiр реагеtlтiв для
iir,туrlоферл{снтIIого RI]яв-uсI:IIтrI зпгзлI;}]IIх агtтlл,гi.lт протi,l атlтигеt-tiв tcopoltaBipycy SARS-CoV-2 в
сироватцi (плазьri) KpoBi каrrти-SАRS-СоV-2-IФА>> вllr,отовлеtrий у вiлrrовiдностi iз ,rехtliчнип,tlr
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уN,tовами ТУ У 21.1-З6038442-004:2020 <Реагеtlти iмуноферментнi для дiагностики iп tlilrrl.

Технiчнi умови) вiдповiдас вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраТни i за умови
дотримання вимог цього висновку може бути використаtrий в заявленiй сферi застосУВаННЯ.

TepMiH придатностi:

Iнформаuiя шодо етикетки, iHcTpyKuiT, правил тощо ]\,Iаркування обов'язкове. висновок не мо}ке

використаtlий для реклами споживчих якостей об'скту екс и

Показники безпеки, якi пiдлягають контролк) IIа корлоlli: tre пiд_цягае

Показники безпеки, пiдrrягають контролю пр[I митн

Поточнир"t державний caHiTapHo - еп iдем i оло гi,rн t,r й IIагляд здiйснюсться згiдttо з вимогами цього

не пiдлягас

висновку: виконання )/мов використання
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