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. 6 (2002) 
ČSN EN 60601-2-47
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-47: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti ambulantních elektrokardiografických systémů
36 4800
ČSN EN 980      Změna A2
Značky pro označování zdravotnických prostředků
85 0005
ČSN 852115     zrušena k 1.7.2002
Zdravotnické měřící přístroje pro funkční diagnostiku. Nomenklatura základních údajů

ČSN 855202     zrušena k 1.7.2002
Odolnost výrobků zdravotnické techniky proti klimatickým vlivům. Všeobecné technické požadavky

ČSN 856007    
zrušena k 1.7.2002
Nástroje a pomôcky pre zubné lekárstvo. Zubné násadce pre elektrické vŕtačky. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšania

ČSN 856008     zrušena k 1.7.2002
Nástroje a pomôcky pre zubné lekárstvo. Zubné násadce pre elektrické vŕtačky. Pripojovacie rozmery

ČSN 856101     zrušena k 1.7.2002
Injekčné striekačky pre viacnásobné použitie. Technické požiadavky. Skúšanie

ČSN 856170     zrušena k 1.7.2002
Injekčné striekačky na jedno použitie. Technické parametre.  Skúšanie

ČSN 856200     zrušena k 1.7.2002
Nástroje lekárske vpichové. Názvy a definície

ČSN 856201     zrušena k 1.7.2002
Injekčné ihly na viacnásobné použitie. Technické požiadavky. Metódy skúšania

ČSN 856209     zrušena k 1.7.2002
Odběrové, infúzní, transfúzní a speciální soupravy na jedno použití. Základní parametry. Technické požadavky. Metody zkoušek

Vyhlášené ČSN   Oznámení Českého normalizačního institutu o schválení evropských a mezinárodních norem k  přímému používání jako ČSN 
ČSN EN ISO 15245-1
Lahve na přepravu plynů – Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi – Část 1: Specifikace
07 8603
ČSN EN ISO 15245-2
Lahve na přepravu plynů – Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi – Část 2: Kontrola měřením
07 8603
České technické normy vztahující se k nařízení vlády č.181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č.336/2001 Sb. (české technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním Věstníku ES )
ČSN EN 60601-1-1
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. 1.skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů
36 4800
ČSN EN 60601-1-1/A1
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. 1.skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů
36 4800
ČSN EN 60601-12-34
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost přímých monitorů krevního tlaku
36 4800
ČSN EN ISO 10993-1
Biologické hodnocení prostředků  zdravotnické techniky – Část 1: Hodnocení a zkoušení
85 5220




