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Národní předmluva

Citované normy
ISO 8320 zavedena v ČSN ISO 8320 Optika a optické přístroje - Kontaktní čočky - Slovník a značky (19
5200)
ISO 9340 zavedena v ČSN ISO 9340 Optika a optické přístroje - Kontaktní čočky - Stanovení deformací

u tvrdých kontaktních čoček (19 5203)
ISO 9341 zavedena v ČSN ISO 9341 Optika a optické přístroje - Kontaktní čočky - Stanovení vměstků
a povrchových vad tvrdých kontaktních čoček (19 5204)

Vypracování normy
Zpracovatel: VELNOR spol. s r. o., IČO 44016174, Ing. Eva Velešíková
Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček
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Deskriptory: optical equipment, prescription glasses, contact lenses, specifications

Optika a optické přístroje - Kontaktní čočky - Část 1: Požadavky na tvrdé korneální a
sklerální kontaktní čočky (ISO 8321-1:1991)

Optics and optical instruments - Contact lenses - Part 1: Specification for rigid corneal and scleral
contact lenses (ISO 8321-1:1991)
Optique et instruments d'optique - Lentilles de contact - Partie 1: Spécification des lentilles cornéennes et des verres
scléraux rigides (ISO

8321-1:1991)

Optik und optische Instrumente - Kontaktlinsen - Teil 1: Grundanforderungen für harte Korneal und Skleralkontaktlinsen

(ISO 8321-1:1991)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-07-26. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky
Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské
normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v
Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN
Evropská komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovala ISO/TC 172 „Optika a optické přístroje" z Mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO) a byla přijata jako evropská norma Technickou komisí CEN/170 „Oční
optika" , jejíž sekretariát vede DIN.
Této evropské normě se nejpozději do února 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
se zruší nejpozději do února 1997.
V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou
normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy ISO 8321-1:1991 byl schválen CEN jako evropská norma s přílohou ZA
(informativní).

1 Předmět normy

Tato část ISO 8321 stanovuje požadavky na kontaktní čočky, podle kterých je výrobce zasílá
aplikátorovi podle jeho objednávky. Příloha A obsahuje doporučené způsoby předpisu pro objednávání
kontaktních čoček.
Tato část ISO 8321 se vztahuje na tvrdé korneální a sklerální kontaktní čočky včetně čoček, které jsou
zhotoveny z plynoprostupných materiálů. Nevztahuje se na měkké kontaktní čočky v suchém stavu.
Příloha B je pouze informativní a není součástí této normy.

-- Vynechaný text --

