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 (2004) 
ČSN EN ISO 10993-1
(Ruší ČSN EN ISO 10993-1 vydanou  2/99)
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky – Část 1: Hodnocení a zkoušení
85 5220
ČSN EN ISO 7494-2
(Ruší ČSN EN ISO 7494-2 vydanou 9/03
Stomatologie – Stomatologické soupravy – Část 2: Napájení vodou a vzduchem
85 5350
ČSN EN ISO 17511
(Ruší ČSN EN ISO 17511
vydanou 2/04
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro – Měření veličin v biologických vzorcích – Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům
85 7020
ČSN EN ISO 18153
(Ruší ČSN EN ISO 
18153 vydanou 2/04)
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro – Měření veličin v biologických vzorcích – Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům
85 7021
ČSN EN 740
Změna A1
Anestetické pracoviště a jejich moduly – Zvláštní požadavky
85 2102
ČSN EN 13328-2
Změna A1
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití Část 2: Nefiltrační hlediska
85 2108
Vyhlášené ČSN   Oznámení Českého normalizačního institutu o schválení evropských a mezinárodních norem k  přímému používání jako ČSN 
ČSN EN ISO 16671
Platí od 1.7.2004
Oftalmologické implantáty – Iritační roztoky pro oční chirurgii
19 5303
ČSN EN 13727
Platí od 1.7.2004
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje používané v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky ( fáze 2/ stupeň 1)
66 5213
ČSN EN ISO 16744
Platí od 1.7.2004
Stomatologie – Materiály pro fixní zubní náhrady z neušlechtilých kovů
85 6359
České technické normy vztahující se k nařízení vlády č.25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky  (České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie)
ČSN EN ISO 11990
(Vydaná 04/04)
Optika a optické přístroje – Lasery a laserová zařízení – Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly vůči účinkům laserového zařízení
19 2012
ČSN EN ISO 11810 (Vydaná 04/04)
Optika a optické přístroje – Lasery a laserová zařízení – Zkušební metoda odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči  účinkům laserového zařízení
19 2024
ČSN EN ISO 14889 (Vydaná 04/04)
Oční optika – Brýlové čočky – Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky
19 5106
ČSN EN 13718-2
( Vydaná 03/03)
Letecké, lodní a těžké terénní ambulance – Část 2: Provozní a technické požadavky na nepřetržitou péči o pacienta
84 2120
ČSN EN 980    (Vydaná 12/03)
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků
85 0005
ČSN EN 13328-2
(Vydaná 06/03)
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití Část 2: Nefiltrační hlediska
85 2108
ČSN EN ISO 9360-2
(Vydaná 07/03)
Anestetické a respirační zařízení – Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí – Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml
85 2769
ČSN EN 13726-1
(Vydaná 12/02)
Zkušební metody pro primární obvazy – Část 1: Aspekty sacích vlastností (absorpce)
85 4265
ČSN EN 13726-2
(Vydaná 12/02)
Zkušební metody pro primární obvazy – Část 2: Hodnoty penetrace vlhkosti propustných foliových obvazů
85 4265
ČSN EN ISO 13485
(Vydaná 12/03)
 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů

85 5001
České technické normy vztahující se k nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní  zdravotnické prostředky  (České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie)
ČSN EN 980
(Vydaná 12/03)
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků

85 5005
ČSN EN ISO 13485
(Vydaná 12/03)
 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů

85 5001
České technické normy vztahující se k nařízení vlády č.286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (České technické normy přejímající EN vyhlášené jako harmonizované v Úředním věstníku Evropské unie)
ČSN EN 980
(Vydaná 12/03)
Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků

85 5005
ČSN EN ISO 13485
(Vydaná 12/03)
 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů

85 5001
ČSN EN ISO 18153 (Vydaná 06/04)
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro – Měření veličin v biologických vzorcích -  Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům

85 7021




