Πιστοποιητικό Έγκρισης
Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης της:

Γ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ A.E.
‘FILTERTECH’
Μαζαράκη 2 & Κ. Ρούλια, 546 27 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:
EN ISO 13485:2016

Daniel Oliva Marcilio de Souza - Area Operations Manager - South Europe
Εκδόθηκε από: Hellenic Lloyd's S.A.
για λογαριασμό της: Lloyd’s Register Quality Assurance France SAS
Ημερομηνία Έκδοσης: 7 Νοεμβρίου 2019
Ημερομηνία Λήξης: 6 Νοεμβρίου 2022
Αριθμός Πιστοποιητικού: 10230035

Αρχικές Εγκρίσεις:
ISO 13485 – 19 Οκτωβρίου 2010

Αριθμοί έγκρισης: ISO 13485 – 0033497
Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ισχύει για:
Εμπορία, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συστημάτων προοριζόμενων
για κέντρα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου, ιατρικού αέρα, αερίων και ιατρικού κενού καθώς και των δικτύων
σωληνώσεων διανομής αυτών. Εμπορία, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή
εξοπλισμού συστημάτων επεξεργασίας νερού το οποίο προορίζεται για την παραγωγή και την αραίωση
διαλυμάτων τροφοδοσίας εγκαταστάσεων αιμοδιάλυσης Μονάδων Τεχνητού Νεφρού.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
`Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Εκδόθηκε από: Hellenic Lloyd's S.A., 87 Akti Miaouli 18538 Piraeus Greece για λογαριασμό της: Lloyd’s Register Quality Assurance France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 03, 69443 Lyon France
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