Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky

	Pro informaci uvádíme průběžný seznam nově vydaných českých technických norem se zaměřením na oblast zdravotnických prostředků, případně jejich změn nebo zrušení  tak, jak jsou publikovány ve Věstníku ÚNMZ. 

Označení normy
Název normy
Třídicí znak
Věstník ÚNMZ č. 9 (2001) 
ČSN EN 61010-2-045
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení – Část 2-045: Zvláštní požadavky na zařízení k čištění/dezinfikování  ve zdravotnictví, lékárenství, zvěrolékařství a v laboratořích
35 6502
ČSN EN 60601-2-2
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-2: Zvláštní požadavky na bezpečnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů
36 4800
ČSN EN 60601-2-5
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-5: Zvláštní požadavky na bezpečnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů
36 4800
ČSN EN 455-2
Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností
63 7415
ČSN EN 144-1
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závitové spojení čepu ventilu 
83 2280
ČSN P ENV 13608-1
Zdravotnická informatika – Bezpečnost komunikace ve zdravotnictví – Část 1: Pojmy a terminologie
98 2014
ČSN EN 60601-2-18 Změna A1
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-18: Zvláštní požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů
36 4800
ČSN EN 1089-2 Oprava 1
Lahve na přepravu plynů – Označování lahví (kromě lahví na LPG) – Část 2: Informační nálepky
07 8500
Vyhlášené ČSN   Oznámení Českého normalizačního institutu o schválení evropských a mezinárodních norem k  přímému používání jako ČSN 
ČSN EN ISO 12209-1
Lahve na přepravu plynů – Výstupní ventilová připojení lahví na plyny  pro stlačený vzduch používaný k dýchání – Část 1: Třmenová připojení
07 8639
ČSN EN ISO 12209-2
Lahve na přepravu plynů – Výstupní ventilová připojení lahví na plyny  pro stlačený vzduch používaný k dýchání – Část 2: Závitová připojení
07 8639
ČSN EN ISO 12209-3
Lahve na přepravu plynů – Výstupní ventilová připojení lahví na plyny  pro stlačený vzduch používaný k dýchání – Část 3: Ventilový adaptér na tlak 230 bar
07 8639
České technické normy vztahující se k nařízení vlády č.181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky (české technické normy oznámené ve Věstníku ÚNMZ jako harmonizované ve vztahu k nařízení vlády č. 180/1998 Sb., a k jeho novelizaci – nařízení vlády č.130/1999 Sb., jsou současně   harmonizovanými normami, které se vztahují i k nařízení vlády č.181/2001 Sb.)
ČSN EN 1865
Specifikace nosítek a jiných prostředků pro manipulaci s pacientem používaných v silničních ambulancích
84 2111
České technické normy vztahující se k nařízení vlády č.191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (české technické normy oznámené ve Věstníku ÚNMZ jako harmonizované ve vztahu k nařízení vlády č.198/1999 Sb., jsou současně harmonizovanými normami, které se vztahují i k nařízení vlády č.191/2001 Sb.)
ČSN EN ISO 10993-1
Biologické hodnocení prostředků  zdravotnické techniky – Část 1: Hodnocení a zkoušení
85 5220




