
 

Превод от немски език 

 

МЕД/СЕРТ 

Сертифициране. Само за медицината. 

EO - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
  

Нотифицираният орган: 

 

МЕДСЕРТ Дружество за сертифициране и изпитания в медицината ООД 

ул. Пилатуспуул 2, 20355 Хамбург, Германия  
 

удостоверява с настоящия документ, че предприятието: 

 

    Лисформ д-р Ханс Роземанн ООД 

    ул. Кайзер Вилхелм № 133 

    12247 Берлин 

    Германия 

 

е въвело Система за осигуряване на качество за продуктите / категориите 

продукти съгласно Приложението, прилага тази система и я поддържа. 

 

Чрез одит е дадено доказателство, че тази Система за осигуряване на качеството 

изпълнява посочените по-долу изисквания на Директива 93/42/EWG: 

 

    Приложение II без вземане пред вид на Раздел 4. 

 

Това се контролира от фирма МЕДСЕРТ. 

 

Това удостоверение е валидно до: 30 април 2024 г. 

 

 Доклад-№  : 1208FS22F 

 Процедура-№ : QS-1208 

 Удостоверение-№: 1208DE410190801 

 

град Хамбург, 01 август 2019 г. 

 

подпис (не се чете) 

МЕДСЕРТ - Сертифицираща 

инстанция  

(д-р Андреас Ших) 

Нотифицирана от  Централната 

инстанция на страните за 

здравеопазване  при лекарства и 

медицински продукти: www.zlg.de 

ААГГЕЕННЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ППРРЕЕВВООДДИИ  

„„ББООРРААНН--ББГГ““  ООООДД  
 

гр. София – 1000 
ул. „Г. С. Раковски“ № 157 
(пл. „Славейков“) 
Телефони:  (02) 987 95 77 

 (02) 981 88 02 
Факс:  (02) 987 42 58 
E-mail: boran@boran.bg 

www.boran.bg 



 

Това удостоверение е валидно само, ако е представено в пълен вид с всичките му 

страници. Моля, обърнете се към info@medcert.de, за да проверите валидността 

на удостоверението. 
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МЕД/СЕРТ 

Сертифициране. Само за медицината. 

 

Приложение на ЕО-Удостоверението за съответствие 

 

Процедура - №:      QS - 1208 

Удостоверение-№: 1208DE410190801 

 

Списък на продуктите / категориите продукти в областта на валидност на 

удостоверението: 

 Препарати за дезинфекция 

- Край на списъка - 

 

Това Приложение е интегрална съставна част на горното Удостоверение. Това 

удостоверение е валидно само, ако е представено в пълен вид с всичките му 

страници. Моля, обърнете се към info@medcert.de, за да проверите валидността 

на удостоверението. 
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Аз, долуподписаният Васил Георгиев Гуляшки удостоверявам верността на 

извършения от мен превод от немски на български език на приложения документ: 

Удостоверение за съответствие от 01.08.2019 г. Преводът се състои от 2 (две) 

страници.  

 

Преводач:  


