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přístroje”, jejíž sekretariát zabezpečuje BSI.
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Upozorňuje se na to, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN [a/nebo CENELEC] nemohou být zodpovědní za identifikaci kteréhokoli nebo všech těchto
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 737-1:1998.

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

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



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.

Oznámení o schválení

Text ISO 9170-1:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 9170-1:2008 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Terminální jednotky představují v rozvodu medicinálního plynu místa, kde obsluha připojuje
a odpojuje přívod stanovených medicinálních plynů u anestetických přístrojů, plicních ventilátorů nebo
jiných zdravotnických přístrojů. Chybné připojení může znamenat pro pacienta nebo obsluhu
nebezpečí. Je důležité, aby terminální jednotky a jejich součásti byly navrženy, vyrobeny, instalovány
a udržovány tak, aby vyhovovaly základním požadavkům stanoveným v této části ISO 9170.



Tato část ISO 9170 klade zvláštní důraz na:

vhodnost materiálů;●

specifičnost pro určitý plyn;●

čistotu;●

zkoušení;●

identifikaci;●

poskytované informace.●

V této části ISO 9170 je specifikováno zajištění informací pro instalaci a následné zkoušení
terminálních jednotek před použitím. Zkoušení terminálních jednotek před použitím je z hlediska
bezpečnosti pacienta kritické a je zásadní, aby terminální jednotky nebyly použity, dokud nejsou zcela
dokončeny zkoušky podle ISO 7396-1.

Zdůvodnění některých požadavků této části ISO 9170 je v příloze A. Pro kapitoly a články, označené
za svým číslem hvězdičkou (*), je v informativní příloze A uvedeno příslušné zdůvodnění tak, aby
poskytlo další náhled na argumentaci k požadavkům a doporučením, začleněným do tohoto
dokumentu. Předpokládá se, že znalost důvodů pro tyto požadavky nejen usnadní správné použití této
části ISO 9170, ale zjednoduší i všechny další revize.

1 Předmět normy

1.1 Tato část ISO 9170 platí pro:

terminální jednotky určené pro použití v potrubních rozvodech medicinálního plynu podle ISO 7396-1 proa.
použití s následujícími medicinálními plyny:

kyslík;●

oxid dusný;●

vzduch pro dýchání;●

oxid uhličitý;●

směs kyslík/oxid dusný [50 %/50 % objemově];●

terminální jednotky určené pro použití v potrubních rozvodech medicinálního plynu podle ISO 7396-1 prob.
použití s následujícími plyny a přípojkami:

vzduch obohacený kyslíkem;●

vzduch pro pohon chirurgických nástrojů;●

dusík pro pohon chirurgických nástrojů;●

podtlak.●

POZNÁMKA 1 Pro vzduch pro pohon chirurgických nástrojů se používají různé názvy nebo značky,
např. (v angličtině) instrument air, surgical air, air motor, air-700 a air-800.
POZNÁMKA 2 Požadavky této části ISO 9170 lze použít jako vodítko pro terminální jednotky pro jiné
plyny. O zavedení těchto dalších plynů do této části ISO 9170 se bude uvažovat, až se začnou běžně
používat.

Záměrem je zejména zajistit specifičnost sestavy terminálních jednotek pro určitý plyn a zabránit
vzájemné záměně mezi různými plyny a různými přípojkami.

1.2 Tato část ISO 9170 stanovuje požadavky na terminální jednotky pro přívod a odvod dusíku nebo
vzduchu pro pohon chirurgických nástrojů.

1.3 Tato část ISO 9170 stanovuje požadavky na zástrčky určené pro připojení do připojovacího místa
specifického pro určitý plyn, které je částí terminální jednotky.



1.4 Tato část ISO 9170 nestanovuje rozměry zástrček nebo připojovacích míst terminálních jednotek
specifických pro určitý plyn.

POZNÁMKA Specifikace rozměrů zástrček a připojovacích míst specifických pro určitý plyn jsou
v regionálních nebo národních normách uvedených v příloze Bibliografie.

1.5 Tato část ISO 9170 nestanovuje rozměry konektorů NIST, které jsou definovány v ISO 5359.

1.6 Tato část ISO 9170 nestanovuje rozměry konektorů DISS, které jsou definovány v CGA V-5 1) [12].

1.7 Tato část ISO 9170 nestanovuje požadavky na terminální jednotky pro systémy odvodu
anestetických plynů (AGSS), pro které platí ISO 9170-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


