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Předmluva
Tento dokument (EN 12470-2:2000+A1:2009) vypracovala technická komise CEN/TC 205 „Neaktivní
zdravotnické prostředky“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2010.
Tento dokument obsahuje změnu 1, kterou schválil CEN 2009-05-16.
Tento dokument nahrazuje EN 12470-2:2000.
K označení začátku a konce vloženého nebo změněného textu jsou použity značky !".
Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.
Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.
Tato evropská norma platí pro lékařské teploměry, určené pro měření tělesné teploty lidských bytostí.
EN 12470 se společným názvem „Lékařské teploměry“ sestává z následujících částí:
Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením
Část 2: Teploměry se změnou typu fáze (bodová matice)

Část 3: Vlastnosti kompaktních elektronických teploměrů (s extrapolací i bez extrapolace)
s maximálním zařízením
Část 4: Vlastnosti elektronických teploměrů pro kontinuální měření
Část 5: Vlastnosti infračervených ušních teploměrů (s maximálním zařízením)
Přílohy A a ZA jsou informativní.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
1 Předmět normy
Tato část EN 12470 specifikuje požadavky na vlastnosti a zkušební metody pro teploměry využívající
změny typu fáze (s bodovou maticí) na měření teploty v tělesných dutinách.
POZNÁMKA Tělesnou dutinou mohou být ústa, konečník nebo podpaží.
Tato evropská norma neplatí pro lékařské teploměry určené pro speciální použití (například
hypotermické teploměry), které v důsledku svého měřicího rozsahu, dělení stupnice nebo maximální
přípustné chyby nesplňují požadavky stanovené v této normě.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

