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Úvod

Doporučuje se číst tento úvod společně s úvodem k ISO 15883-1.

Tato část ISO 15883 je třetí částí ze souboru norem, které specifikují účinnost mycích a dezinfekčních
zařízení a specifikují všeobecné podmínky na provedení, použitelné na mycí a dezinfekční zařízení pro
sanitární mísy na močení a stolici pro ležící pacienty (dále jen sanitární mísy). Požadavky uvedené
v této části normy platí pro mycí a dezinfekční zařízení užívaná k vyprázdnění, vypláchnutí, čistění
a tepelné dezinfekci opakovaně používaných nádob na lidské výměšky, jako jsou:

přenosné sanitární mísy;●

držáky pro jednorázově používané postelové mísy;●

nemocniční nádoby, např. mísy;●

láhve na moč;●

odsávací láhve;●

výrobky podobné výše uvedeným a používané pro podobné účely.●



Další oblasti použití v rámci předmětu souboru norem ISO 15883 zahrnují laboratorní, veterinární,
dentální a farma-
ceutické použití a další specifická použití, jako jsou mycí a dezinfekční zařízení pro kostry postelí
a transportní vozíky a pro dezinfekci nádobí a příborů pro použití imunologicky ohroženými pacienty.

Požadavky na mycí a dezinfekční zařízení pro jiná použití jsou specifikovány v dalších částech souboru
norem ISO 15883.

Mycí a dezinfekční zařízení pro sanitární mísy se plní ručně. Aby se zabránilo riziku rozlití a vytvoření
aerosolů, je většina zařízení vybavena zařízením pro automatické vyprázdnění nádob pro lidské
výměšky, např. spuštěním při uzavření dveří.

Tam, kde mycí zařízení nemá žádné zařízení pro automatické vyprázdnění, vyžaduje se od uživatele
zvláštní opatrnost, aby se zabránilo kontaktu uživatele s lidskými výměšky a kontaminaci okolního
prostředí, včetně vytváření aerosolů.

Spolehlivost mycího a dezinfekčního zařízení pro sanitární mísy může být nepříznivě ovlivněna, je-li
zařízení připojeno na špatně navržený nebo zhotovený systém vypouštění do kanalizace. Kupujícímu
se proto doporučuje zajistit, aby vypouštěcí systém ve všech ohledech splňoval doporučení výrobce.

Požadavky na bezpečnost pro mycí a dezinfekční zařízení jsou uvedeny v IEC 61010-2-045.

S ohledem na možné nepříznivé účinky na kvalitu vody určené pro lidskou spotřebu, způsobené
mycími a dezinfekčními zařízeními, platí následující:

je nutno vzít v úvahu, že zůstávají v platnosti stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo
vlastností mycích a dezinfekčních zařízení, dokud nebudou přijata ověřená evropská kritéria;

tato část ISO 15883 neposkytuje žádné informace o tom, zda může být mycí a dezinfekční zařízení
bez omezení použito ve všech členských státech EU nebo EFTA.

1 Předmět normy

Tato část ISO 15883 specifikuje zvláštní požadavky na mycí a dezinfekční zařízení (MDZ), která jsou
určena k použití pro vyprazdňování, spláchnutí, čistění a tepelnou dezinfekci nádob používaných pro
lidské výměšky pro jejich likvidaci v jednom provozním cyklu.

Tuto část ISO 15883 je nutno používat společně s ISO 15883-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


