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Předmluva

Tento dokument (EN 13976-2:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 239 „Záchranné
systémy“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2011 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 listopadu 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13976-2:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

EN 13976-2:2003 byla technicky revidována. Nejdůležitější změny revize se týkají těchto bodů:

1) objasnění nejednoznačných a nejasných vztahů mezi položkami v obou částech této normy
(požadavky na rozhraní transportních inkubátorových systémů resp. požadavky na systém);

2) návrhu prostředků pro zlepšení upevnění, slučitelnosti a stykové provozuschopnosti
transportního inkubátorového systému při přepravě v nemocnicích a mezi nemocnicemi
s použitím různých ambulancí a letadel;

3) přizpůsobení normy vývoji v oblasti intenzivní péče o novorozence;

4) vypuštění návrhů norem pro nosítka, dopravní prostředky nebo zdravotnické prostředky.

EN 13976 sestává z těchto částí s obecným názvem: Záchranné systémy – Přeprava inkubátorů:

Část 1: Požadavky na rozhraní●

Část 2: Požadavky na systém.●



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, 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 evropská norma stanovuje požadavky na transportní inkubátorový systém potřebný pro péči
a ošetřování kojenců, který se používá v naléhavých případech nebo při plánované přepravě.

Stanovuje zvláštní požadavky nezbytné pro zajištění řádné funkce vybavení během přepravy [např.
monitorů, ventilátorů, infuzních čerpadel, systémů pro mimotělní podporu plic (ECLS), rozvodu plynů]
a k poskytnutí bezpečné přepravy dětí a personálu.

Tato evropská norma také stanovuje, že vybavení nebo systémy nesmí ovlivňovat funkce ambulance
zajišťující přepravu.

Tato evropská norma nestanoví žádné požadavky na samotná vozidla, letadla, prostředky nebo
inkubátory, neboť tyto požadavky jsou předmětem jiných norem. Transportní inkubátory jsou však
obvykle spojeny s dalším vybavením, se kterým tvoří „transportní inkubátorový systém“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


