MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА CAHITАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА СЛУЖБА
Miнicтepcтвo Охорони Здоров'я Укра'iни
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(мiсцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

--

Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи

BIД

“25” 12

2006 р.

№ 05.03.02-03/ 63325

Телефоннi апарати дисковi та кнопковi
(об'€кт експертизи, виготовлений у вiдповiдностi ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8517

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Оптово-роздрiбна торгiвля, побут

(сфера застосування та реалiзацii об'єкта експертизи)

SIA «Vef &Co» , Латвiя, Вitenu 14, LV-5101 Aizkrauke Latvia
(краi'на-виробник, розробник, адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mai\ WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ВЕФ-Україна", Україна, 01013, м.Київ, вул.Будiндустрiї, 5, код: 32848179
( заявник, адреса, мiсцезнаходження, телефон, факс, E-mai\ WWW, , код ЄДРПОУ)

Контракт №50 від 30.05.2006 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Yкpai'ну)

Об'єкт експертизи вiдповiдає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за
результатами iдентифiкацiї, розгляду представлених документів i оцінки ризику для здоров'я
населення об'єкта експертизи за рівнями мiграцiї з матеріалу телефонних апаратів в
дистильовану воду та при опосередкованому контaктi (мг/м3 не більше): формальдегіду - 0,1;
метилового спирту - 0,2; етилацетату, гексану - 0,1; стиролу - 0,01; хлористого вiнiлу - 0,01; за
рівнями мiграцiї в повiтря (мг/м3, не бiльше): формальдегіду - 0,01; стиролу - 0,002;
хлористого вiнiлу - 0,005.
Необхідними умовами використання / застосування. зберігання. транспортування, утилізації,
знищення є:
а) додержуватись рекомендації виробника, щодо умов застосування продукції;
б) перевірка продукції на вiдповiднiсть вимогам цього висновку та caнiтapнoro законодавства
України.
За результатами державної caнiтapнo-епiдемiологiчної експертизи об’єкт експертизи
"Телефонні апарати дискові та кнопкові", за наданим заявником зразком вiдповiдає вимогам
діючого caнiтapнoro законодавства України i за умовами дотримання вимог цього висновку
може бути використаний в заявленнiй сферi застосування.
Tepмiн придатностi: в залежності вiд умов експлуатації.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцiя, правила тощо: до кожної одиниці продукцiї
повинна бути надана iнструкцiя виробника щодо умов та правил експлуатацiї.
Висновок дійсний : до 21.12.2009 р.
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об’єкта
експертизи або спричинити негативний вплив на здоров’я людей, сфери застосування, умов
застосування об’єкта експертизи даний висновок втрачає силу.
Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю за показниками безпеки для
здоров’я не потребує.
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю за
показниками безпеки для здоров’я не потребує.
Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у
відповідності з чинним законодавством України.
Комісія з державної санітарно-епідеміологічної
експертизи при головному державному
санітарному лікареві України Інституту
екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя

м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№3/8-А-12374-06-21175Е від 21.12.2006 р.

Заст. голови експертної комісії

Бобильова О. О.

