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Об'ект експертизи: Апарати та прилади для вимiрювання електропровiдностi, рН, концентрацii
розчиненого кисню, вiльного та зЕгz}льного хпору у водi та iнших розчинчж та речовинах торговоТ
марки EZODO, EZDO, GOnDO (згiдно додатку до Висновку)

виготовлений у вiдповiдноt,,тi iз -
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Код за ДКПП, УКТЗЕД. артикул: 9027

Сфера застосувilння та реалiзацiТ об'екта ексIIертизи: Контроль води, харчовоi та iншоi
,а торгiвляпродукцiI, харчова та iншi -аlrузi промисловостi, поб , оптова та

КраiЪа-виробник: Тайвань, Компанiя <GOnDO'Electronic Со., Ltd.> 4F, No. З6, Lane 80, Sec. З, Nan
Kang Road, Taipei

Заявник експертизи: УкраiЪа, ТОВ KHAYKOBO-CEPBICHA ФIРМА (ОТАВА), вул. Борщагiвська
l|71125, к.79, м. КиiЪ; Код за €ДРПОУ З2977788

(адреса мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

,Щанi про контракт на постачання об'екта в УкраiЪу: Контракт додаеться до супроводжуючоТ вантаж
документацii

Об'скт експертизи вiдпов,дае встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:
,Щопустимi кiлькостi мiгрщii у воду (ДКМ), а саN{е: формальдегiду - 0,1мг/дмЗ, стиролу - 0,0]
мг/дм'. акрилонiтрилу - 0,02 мймЗ вiдповiдно до СанПiН 42-t2З-4240-86 <.Щопустимые количества
миграции (ДКМ) химических веществ, вьцсJIяющихся из полимерньх и других материаJIов,
КОНТаКТИРУЮЩИх С пищевыми продуктаI\{и и мотоды их опредеJIения), "Методических указаниЙ к
токсиколого-гигиениtIеской 1)ценке полимерньгх материалов и изделий на их основе медицинского
назначениrI, М. 1987 г.

Необхiдними умовами використання/застосуванняо зберiганця, транспортування, утилiзацii,
знищення €:

При використаннi дотримуватись рекомендацiй виробника.

:l
:!;
i]i



i

l
За результатаN,Iи державнqi санiтарно-епiдемiологi.пrоi експертизи: Апарати та прила,щ{ дIя
вимiрюваrrня електропровi,щrостi, рН, конценграцii роз.п,rнеЕого кисню, вiльного та зЕгальЕого
хлору у водi та iнших розтIиII€Iх та речовинаir торговоi марки EZODO, EZDO, GOnDO (згiдно
Додатку до Висновку) вiдiтовiдають вимогам дiючого саlriтарного зtlконодавства УкраЪи i за
УмОВи ДоТримzшня вимог ц{'ого висновку можфь буги використаtri в заявленiЙ сферi засiосува.rня.

TepMiH придатIIостi : гарантуеться виробником

Iнформацiя щодо етикотки, iнструкцii, правил тощо: етикетка та iнструкцй з використання
вимаftlютъся. Висновок нё може бри використаниЙ дJuI рекJIапdи споживtIих якостей об'екry

iекспертизи

Висновок дiйсний п'ять poKiB

Вiдповiдаrrьнiсть за дотрIаrr,dанIIя вимог Iрого висновку Еесе заявIIик.
;

Показники безпеки, якi пiдilягшоть коЕтроJIю на кордонi: пiдrягае попередЕьому документальному
контпогк)

,i
Показники безпеки, якi пiдлягаrотъ контроlло при митному оформленнi: пiдлягае державному
санiтарно-епiдемiологi.rrrопlу контроlпо на митнiй територii

Пото.пrий державний сшriтарно-епiдемiологi.пrий Еагляд здiйсlтюеться згiдно з вимогtlпdи цього
висновку: виконtlння уý[ов використання

Комiсiя з держазноi
сапiтарно-епiдемiологi.пrоi ;

експертизи,Щержавноi устtlIIови
кIнститут медицини прачi iMeHi Ю.I.Кундiева
Нацiонаьноi академii медЙчншr
наук УкраrЪи ] r

Заступник голови експертноТ KoMiciT,

.Щиректор,,ЩержавноТ устшtови
кlнститут медицини працi iMeHi Ю.I.Кундiева
Нацiона;lьноi академii медичних наук УкраiЪи>

01033, м. КиiЪ, вул.Саксагаlлського, 75,
тел. : прий:rлtlльня: (044) 284-З4-27,
e-mail: yik@nanu.Hev.ua;
секретар експертноi KoMicii
(044) 289-б3-94. e-mail: tesЪlab@ukr.net

(наймеrryвання, мiсцезнаходкення, телефон, факс, E-mail, веб-сайг)

Протокол експертизи JtlЪ 16573 вiд 30 травня 2018 р.
(Nэ проmко.тry, дата його затвердкенrrя)
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до Впсновку держав""' .""flýН::"iдемiологiчноi експертизи

ъiд li L: $ ,018р.

Щержавноi устtlнови
Iпститут медицини прачi iMeнi Ю.I.Кунлiева
Нацiональноi академii меда.шrих -

наук Укршни>

Застулник голови експертноi KoMicii
,Щиректор .Щержавноi устtlIIови
<Iнституг медицини прачi iMeHi Ю.I. Кунлiева
Нацiона.lьноi академii медичrrих наук УкраrЪи>

01033, м. Киiв, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-З4-27,
mail: yik@nanu.Hev.ua;
(044) 289-63-94" e-mail: testJab@ukr.net

(наtiменуваrшя, мiсцезнаходкення, тшефц факс, E-mail, веб-сайг)

Чернюк B.I.

м 602_12з_20_з/ АrОЦ

Апарати та прилади дJIя вимiрювання електропровiдностi, рН, концентрацii

розчиненого кисню, вiльного та загального хпору у водi та iнших розчинах i
речовинах:
моделi б011,6011А,601lАF, 604I,6061,701lL,7011F,7200,7200F,603*, 602*,702|,
70зI, рр_20*, PL_700***, 8200*, PDo-408,6742,6743, PS4*, мр-103*, CD_104, рст-
407, СТS-40б, GL42, PY41, 5041 (де замiсть * можуть бути лiтери таlабо цифри, що
вкЕrзують на конструктивне виконання)
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