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_____Осы сертификат, типі

Телеметриялық және автономды режимде ЭЭГ тәуліктік регистрацияда алып жүретін
компьютерленген ыңғайлы электрэнцефалографтар-тіркеуіштер

өлшем құралының атауы

"Энцефалан-ЭЭГР-19/26" ("Энцефалан-ЭЭГР-19/26" Т (А_4287), "Энцефалан-ЭЭГР-
19/26" АТ (А_4288), "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Видео (А_4289), "Энцефалан-ЭЭГР

-19/26" АТ-ПСГ (А_4290), "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-ПСГ-Видео (А_4291), "
Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-ПСГ-Видео-Поли (А_4292), "Энцефалан-ЭЭГР-19/26"

АТ-Мини (А_4293), "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Мини-Видео (А_4294), "Энцефалан
-ЭЭГР-19/26" АТ-Сомно (А_4295), "Энцефалан-ЭЭГР-19/26" АТ-Сомно-Видео

(А_4296) орындауында)

типтің белгіленуі

ҒӨКФ «Медиком МТД» ЖШҚ өндірген
өндірген өндірушінің атауы

Ресей Федерациясы, Таганрог қаласы, Фрунзе көшесі, 68
өндірістің аумақтық орналасқан жері

жүргізген сынақ нәтижелерін тану және осы типті бекіту негізінде Қазақстан
Республикасында айналымға шығарылды.

Тынысбеков Аскар СтаниславовичЗаместитель председателя
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
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