CERTIFICATE
This is to certify that the Quality Management System of

DYN R&D LTD.
Jacklin Home , Migdal Ha'emek , Israel
Has been audited and registered by SII-QCD as conforming to the requirements of

ISO 13485:2003
This Certificate is Applicable to

Lab service for DNA testing, developing and manufacturing of diagnostic kits, design and
manufacturing of colposcop device.

Certificate No.:
Initial Certification Date:

74126
20/07/2015

Certificate Issue Date:
26/07/2016
Certification Expiry Date: 19/07/2018

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Dani Etzioni
Deputy Director General
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Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division

Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity

Annex to Certificate of Registration no. 74126

Dyn R&d Ltd.
Jacklin Home , Migdal Ha'emek , Israel
With Additional Sites At:

DYN DIAGNOSTICS LTD. - Adress: 7, Ha'eshel St., Industral Park, Caesarea

Dani Etzioni
Deputy Director General
Page 2 of 2

Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division

Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity

תעודה

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול האיכות של

דין מו"פ בע"מ
בית ז'קלין  ,מגדל העמק  ,ישראל
‘

נבחנה ונסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ונמצאה מתאימה לדרישות התקן:

ת"י 13485:2003
האישור תקף ל:
שרותי מעבדה לבדיקות  DNAבצמחים/פיתוח ייצור קיטים דיאגנוזיים ,פיתוח וייצור קולפוסקופ.

מס' אישור:
אישור ראשוני :

74126
20/07/2015

תאריך הוצאה :
האישור בתוקף עד:

26/07/2016
19/07/2018

תוקף התעודה כפוף לכך שהארגון ימשיך לנהוג בהתאם לדרישות המכון להתעדה.
מת"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו ,למעט הלקוח בעל תעודה זו ,הכל בהתאם לאמור בהסכם ההתעדה.
התעודה היא רכוש מת"י-אגף איכות והסמכה .לברור תקפות – סרוק באמצעות טלפון חכם את הברקוד ,או באמצעות האתר www.sii.org.il

דני עציוני
מ"מ המנהל הכללי
עמוד  1מתוך 2

אלי כהן-קגן
ראש אגף איכות והסמכה

נספח לתעודה מס' 74126
דין מו"פ בע"מ
בית ז'קלין  ,מגדל העמק  ,ישראל
אתרים נוספים:

דין דיאגנוסטיקה -
האשל  ,7פארק תעשיות קיסריה

דני עציוני
מ"מ המנהל הכללי
עמוד  2מתוך 2

אלי כהן-קגן
ראש אגף איכות והסמכה

