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Oznámení o schválení

Text ISO 5359:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 5359:2008 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

0.1 Všeobecně

Tato mezinárodní norma byla vypracována jako reakce na potřebu bezpečného připojování
zdravotnických přístrojů k pevným potrubním rozvodům medicinálních plynů nebo k jiným rozvodům
medicinálních plynů takovým způsobem, aby nemohly být zaměněny hadicové sestavy přenášející
rozdílné plyny nebo stejné plyny s různými tlaky. Do instalovaných potrubních rozvodů medicinálních
plynů se zasahuje jen zřídka, a aby se zabránilo možnosti nepatřičného propojení nebo křížové
kontaminace vedeného medicinálního plynu, podléhají schvalovacím postupům. Hadicové sestavy
však za dobu jejich relativně krátké životnosti podléhají fyzickému opotřebení, špatnému a hrubému
nakládání a bývají ke zdravotnickým přístrojům a pevným potrubím často připojovány a od nich
odpojovány.

I když je známo, že žádný systém není absolutně bezpečný, tato mezinárodní norma zavádí
požadavky, které jsou pro zábranu předvídatelných nebezpečí pocházejících z používání hadicových



sestav nezbytné. Obsluha si má být stále vědoma možnosti poškození z vnějších příčin, a proto má
hadicové sestavy pravidelně kontrolovat a udržovat, aby bylo zaručeno, že stále vyhovují
požadavkům této mezinárodní normy.

Tato mezinárodní norma klade důraz zejména na:

vhodnost materiálu;●

specifičnost pro určitý plyn;●

čistotu;●

zkoušení;●

identifikaci;●

poskytované informace.●

Zdůvodnění některých požadavků této mezinárodní normy je v příloze A. Tyto požadavky jsou za
číslem článku v hlavním textu normy označeny hvězdičkou (*).

0.2 Normalizace závitových konektorů pro použití s hadicovými sestavami

Třebaže vhodnost dosažení shody na jediné mezinárodní normě pro závitové konektory nebyla nikdy
zpochybněna, současný způsob jejich používání takovou shodu znemožňuje. Nicméně obavy, že
množení individuálních národních norem nebo praktik bude příčinou potenciálně nebezpečného
vzájemného propojování částí pro rozdílné plyny, vedly k tomu, že do této mezinárodní normy byly
zavedeny tři systémy závitových konektorů.

Těmito třemi systémy nezaměnitelných konektorů jsou: bezpečnostní systém rozlišený průměrem
(DISS – diameter-index safety system), nezaměnitelný závitový konektor (NIST – non-interchangeable
screw-threaded) a systém rozlišený nákružkem (SIS – sleeve indexed system). Podrobnosti o plynech
a směsích plynů, pro které jsou konektory DISS, NIST a SIS určeny, jsou v tabulkách 1 a 5. Rozměry
konektorů NIST jsou v tabulkách 2, 3 a 4 a na obrázcích 2, 3, 4 a 5. Rozměry konektorů DISS lze získat
od Compressed Gas Association Inc., 1725 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202, USA.
Rozměry konektorů SIS lze získat od Standards Australia, GPO Box 476 Sydney, New South Wales,
2001, Australia.

Jako alternativu k závitovému konektoru lze použít na vstupu (výstupu pro podtlak) hadicové sestavy
„rychlospoj“ specifický pro určitý plyn, tj. pro připojení hadicové sestavy k pevnému potrubí. Systémy
rychlospojů různého řešení mají být v každém zdravotnickém zařízení vzájemně nezaměnitelné.

1 Předmět normy

1.1 *  Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na nízkotlaké hadicové sestavy určené pro
použití s následujícími medicinálními plyny:

kyslík;●

oxid dusný;●

vzduch pro dýchání;●

helium;●

oxid uhličitý;●

xenon;●

určené směsi výše uvedených plynů;●

vzduch obohacený kyslíkem;●

vzduch pro pohon chirurgických nástrojů;●

dusík pro pohon chirurgických nástrojů;●

podtlak.●



Norma má zejména zajišťovat specifičnost pro určitý plyn a má zabránit křížovému spojení mezi
systémy vedoucími rozdílné plyny. Tyto hadicové sestavy jsou určeny pro použití při maximálních
pracovních tlacích nižších než 1 400 kPa.

1.2 Tato mezinárodní norma stanovuje přiřazení konektorů NIST, DISS a SIS medicinálním plynům
a specifikuje rozměry nezaměnitelných závitových konektorů (NIST).

1.3 Tato mezinárodní norma nestanovuje:

požadavky na koaxiální hadice používané pro přívod a odvod vzduchu pro pohon chirurgických nástrojů;●

požadavky na elektrickou vodivost.●

1.4 Tato mezinárodní norma nestanovuje určené použití hadicových sestav.

POZNÁMKA Některé příklady určeného použití, stanovené v jiných mezinárodních normách:
mezi terminální jednotkou a zdravotnickým přístrojem (ISO 9170-1, IEC 60601-2-12  [7], IEC 60601-2-13  [8]);a.
mezi pevným potrubním rozvodem a terminální jednotkou tohoto systému (ISO 7396-1  [10], ISO 11197  [13]);b.
mezi terminální jednotkou a druhou terminální jednotkou (ISO 7396-1);c.
mezi nouzovým napájením a nouzovým a servisním vstupem potrubního systému (ISO 10524-1  [12], ISO 7396-1);d.
mezi nouzovým napájením a zdravotnickým přístrojem (ISO 10524-1, ISO 10524-3  [16], IEC 60601-2-12, IEC 60601-2-13).e.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


