
 

№ 7111   

ПАЙДАЛЫ МОДЕЛЬГЕ / HA ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ / FOR UTILITY MODEL

 

(21) 2022/0246.2

(22) 27.03.2022

(45) 20.05.2022

(54) Омыртқааралық жарықтарын емдеуге арналған құрылғы
Устройство для лечения позвоночных грыж
Device for treatment of spinal disc herniation

(73) Алдибекова Кулдархан Нурсапаевна (KZ)
Aldibekova Kuldarkhаn Nursapaevna (KZ)

(72) Алдибекова Кулдархан Нурсапаевна (KZ)
Құрманғажы Гүлнархан (KZ)
Кыдырбаева Эльмира Омирсериковна (KZ)
Керімбай Нүржан Нұрбергенұлы (KZ)
Дюсембинова Сауле Мырзабековна (KZ)

Aldibekova Kuldarkhаn Nursapaevna (KZ)
Kurmangazhy Gulnarkhan (KZ)
Kydyrbayeva Elmira Omirserikovna (KZ)
Kerimbay Nurzan Nurbergenuly (KZ)
Dyussembinova Saule Myrzabekovna (KZ)

ЭЦҚ қол қойылды                                                                      
Подписано ЭЦП                                                                         
Signed with EDS                                                                          

Е. Оспанов
Е. Оспанов
Y. Ospanov

«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК директоры
Директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Director of RSE «National institute of intellectual property»



 

Патентті күшінде ұстау ақысы уақытылы төленген жағдайда патенттің күші 
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

Патентке пайдалы модельдің толық сипатта масы www.kazpatent.kz ресми сайтында 
«Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізілімі» бөлімінде қолжетімді

* * *
Действие патента распространяется на всю территорию Республики Казахстан 

при условии своевременной оплаты поддержания патента в силе.

Полное описание полезной модели к патенту доступно на официальном сайте www.kazpatent.kz 
в разделе «Государственный реестр полезных моделей Республики Казахстан».

* * *
Subject to timely payment for the maintenance of the patent in force 

 the patent shall be effective on the entire territory of the Republic of Kazakhstan. 

Full description of the patent for utility model are available on the official website www.kazpatent.kz 
in the section «State Register of Utility Models of the Republic of Kazakhstan».

 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК
Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, ғимарат 57А

РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
Министерства юстиции Республики Казахстан
Город Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, здание 57А 

«Natiоnal Institute of Intellectual Property» RSE, 
Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan
Nur-Sultan, 57A Mangilik El Avenue  

Тел./Tel.:   +7 (7172) 62-15-15
E-mail:   kazpatent@kazpatent.kz 
Website:   www.kazpatent.kz


