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СЕРТИФИКАТ №484
об утверждении типа средств измерений

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция

министрлігі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

_____Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных
результатов испытаний утвержден тип

Электроэнцефалографы-регистраторы компьютеризированные портативные
носимые суточной регистрации ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме

наименование средства измерений

"Энцефалан-ЭЭГР-19/26" (исполнения "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))

обозначение типа

производимых ООО НПКФ «Медиком МТД»
наименование производителя

Российская Федерация, город Таганрог, улица Фрунзе, 68
территориальное место расположение производства

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

Тынысбеков Аскар СтаниславовичЗаместитель председателя
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