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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қол қою жөнінде» 2003 жылғы  7 қаңтардағы ҚРЗ
7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз түріндегі құжатқа тең

Осы тіркеу куәлігі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексіне сәйкес:

1. Тіркеу куәлігі ұстаушының атауы Leica Microsystems (Schweiz) AG

2. Тіркеу куәлігі ұстаушының елі Швейцария

3. Өндіруші Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd.

4. Өндіруші ел Сингапур

Операциялық офтальмологиялық Leica Proveo 8 микроскопы, орындалу нұсқалары Proveo 8, Proveo 8
бейнежүйесімен, Proveo 8 3D бейнежүйесімен, Р Оптикс Медикал, Қазақстан, ___

(медициналық мақсаттағы бұйымдардың немесе медициналық техниканың атауы, өндіруші)

1 класы – қауіптің төмен дәрежесімен

(қолданудағы әлеуетті қауіпке байланысты қауіпсіздік класы)

тіркелген және Қазақстан Республикасы аумағында медициналық практикада қолдануға рұқсат етілген.

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың
жинақтаушы бөлігінің тізбесі осы тіркеу куәлігінің қосымшасында көрсетілген, 3 формаға сәйкес(парақ
саны 7).

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні: 29.05.2019, №N021586
Дейін жарамды: 29.05.2024
Өзгеріс енгізілген күні:
Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: БЮРАБЕКОВА ЛЮДМИЛА
ВИТАЛЬЕВНА

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

010000, Қазақстан Республикасы,                 
Нұр-Сұлтан қ., Сол жағалау,
Мәңгілік Ел даңғылы, 8
(Министірліктер үйі), 5-кіреберіс

010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, Левый берег, пр. Мәңгілік

Ел, 8 (Дом Министерств), 5 подъезд

ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-5№019147

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі

№
р/к

Шығыс материалдарының және медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық

техниканың атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

1. Еденге қойылатын штатив / төбеге ілінетін
штатив / төбеге ілінетін телескопиялық штатив

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
 Сингапур

2. X Y модулі, фокустау және көлбеулік
механизмі бар оптикалық микроскоп блогы

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

3. Тіреу нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

4. Бейнежүйе нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

5. 3D бейнежүйесі нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

6. 3D бейнежүйеге арналған көзілдірік нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

8. Басқару блогы  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte

Швейцария;
Сингапур

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
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Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

010000, Қазақстан Республикасы,                 
Нұр-Сұлтан қ., Сол жағалау,
Мәңгілік Ел даңғылы, 8
(Министірліктер үйі), 5-кіреберіс

010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, Левый берег, пр. Мәңгілік

Ел, 8 (Дом Министерств), 5 подъезд

ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-5№019147

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі

№
р/к

Шығыс материалдарының және медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық

техниканың атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

Limited

9. Объектив 175 мм  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

10. Объектив 200 мм (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

11. Объектив 225 мм (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

12. Аяқпен басқару педалі   (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

13. 3D бейнекамера  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

14. Бейнекамера блогы  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

15. Бейнетіркеу модулі  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

16. Монитор (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments

Швейцария;
Сингапур

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
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на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Мәңгілік Ел даңғылы, 8
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г. Нур-Султан, Левый берег, пр. Мәңгілік
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ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-5№019147

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі

№
р/к

Шығыс материалдарының және медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық

техниканың атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

(Singapore) Pte Limited

17. Мониторға арналған кронштейн (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

18. Торикалық линзаларды орналастыруға
арналған модуль (қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

19. Ассистент модулі 0°   (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

20. DIC кескінді үйлестіру модулі (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

21. Қарашықаралық қашықтығын орнату модулі
(қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

22. Жарық диодты модуль  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

23. Стерилизацияланатын қалпақша (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

24. Стерилизацияланатын тұтқа  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;

Швейцария;
Сингапур

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-5№019147

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі

№
р/к

Шығыс материалдарының және медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық

техниканың атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

25. Бинокулярлық тубусқа арналған қалпақша
(қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

26. Витректомиялық шолу модулі RUV 800
(қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

27. RUV 800 модуліне арналған жалпақ бұрышты
линза   (қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

28. RUV 800 модуліне арналған силикон қаптама
(қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

29. BIOM арналған витректомиялық шолу модулі
(қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

30. BIOM арналған адаптер  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

31. BIOM арналған редукциялайтын линза (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

32. BIOM  арналған кабель ұстатқыш   (қажет нет данных Leica Microsystems Швейцария;
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ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-5№019147

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі

№
р/к

Шығыс материалдарының және медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық

техниканың атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

болғанда) (Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Сингапур

33. BIOM арналған жалпақ бұрышты линза (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

34. BIOM стерилизациялауға арналған контейнер
(қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

35. Инвертер  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

36. Хирургтің бинокулярлық тубусы (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

37. Ассистенттің бинокулярлық тубусы (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

38. Ретке келтірілетін окуляр 8.33х/21B (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

39. Ретке келтірілетін окуляр 10х/21B (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур
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ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-5№019147

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
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№
р/к

Шығыс материалдарының және медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық

техниканың атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

40. Ретке келтірілетін окуляр 12.5х/17B (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

41. Торикалық линзаларды имплантациялауға
арналған окуляр  (қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

42. Қорғағыш шыны  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

43. Қуат кабелі  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

44. Аяқпен басқару педаліне арналған қосалқы
кабель

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

45. Аяқпен басқару педаліне арналған қабылдағыш
(қажет болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

46. Стереомост  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

47. Ассистентке арналған стереоқұрал (қажет
болғанда)

нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte

Швейцария;
Сингапур
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Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

010000, Қазақстан Республикасы,                 
Нұр-Сұлтан қ., Сол жағалау,
Мәңгілік Ел даңғылы, 8
(Министірліктер үйі), 5-кіреберіс

010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, Левый берег, пр. Мәңгілік

Ел, 8 (Дом Министерств), 5 подъезд

ТІРКЕУ КУӘЛІГІНЕ ҚОСЫМША
ҚР-МТ-5№019147

Шығыс материалдарының және медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға
жинақталатын бөлшектер тізбесі

№
р/к

Шығыс материалдарының және медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық

техниканың атауы

Моделі Өндіруші
(дайындаушы)

Елі

Limited

48. Төбеге арналған плита  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

49. Төбеге арналған бекіткіш  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

50. Жарыққа арналған сүзгіш  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

51. Кератоскоп  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

52. Шаңнан қорғайтын тыс  (қажет болғанда) нет данных Leica Microsystems
(Schweiz) AG;
Leica Instruments
(Singapore) Pte Limited

Швейцария;
Сингапур

Мемлекеттік орган басшысының (немесе уәкілетті тұлғаның) Т.А.Ә.: БЮРАБЕКОВА ЛЮДМИЛА
ВИТАЛЬЕВНА

29.05.2019
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