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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15002:2008) vypracovala technická komise ISO/TC 121 „Anestetické
a respirační přístroje“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 215 „Respirační a anestetické
přístroje”, jejíž sekretariát zabezpečuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 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 července 2010.

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 13220:1998.

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 směrnici 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 15002:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 15002:2008 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Přístroje k měření průtoku se velmi často používají při podávání medicinálních plynů, přiváděných
rozvodem medicinálních plynů přímo pacientovi. Tyto přístroje jsou potřebné k zabezpečení přesného
průtoku za měnících se podmínek teploty a vstupního tlaku. Proto je nutné, aby jejich charakteristiky
byly specifikovány a aby byly zkoušeny definovaným způsobem.

Tato mezinárodní norma klade důraz zejména na:

bezpečnost (mechanická pevnost, bezpečné odlehčení nadměrného tlaku, odolnost proti zapálení);●

specifičnost pro určitý plyn;●

čistotu;●

vhodnost materiálu;●

přesnost;●

zkoušení;●

identifikaci;●

poskytované informace.●

Zdůvodnění některých požadavků této mezinárodní normy 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 této
mezinárodní normy. Předpokládá se, že znalost důvodů pro tyto požadavky nejen usnadní správné
použití této mezinárodní normy, ale zjednoduší i všechny další revize.



1 Předmět normy

1.1 Tato mezinárodní norma je použitelná pro:

přístroje k měření průtoku připojované (přímo nebo ohebnou připojovací sestavou) a odpojované obsluhou●

u terminálních jednotek rozvodu medicinálního plynu za účelem nastavení průtoku, měření a podávání
medicinálních plynů;
přístroje k měření průtoku připojované a odpojované obsluhou v připojovacích bodech specifických pro určitý●

plyn u přístrojů, jakými jsou např. redukční ventily.

1.2 Tato mezinárodní norma platí pro:

a) přístroje k měření průtoku určené pro použití s následujícími medicinálními plyny:

kyslík;●

oxid dusný;●

vzduch pro dýchání;●

oxid uhličitý;●

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

určené směsi výše uvedených plynů.●

b) přístroje k měření průtoku určené pro použití s následujícími plyny:

vzduch obohacený kyslíkem;●

helium;●

xenon.●

POZNÁMKA Regionálními nebo národními předpisy může být pro vzduch obohacený kyslíkem
povoleno použití připojovacích bodů specifických pro kyslík.

1.3 Tato mezinárodní norma neplatí pro elektrické nebo elektronické přístroje k měření průtoku.

1.4 Tato mezinárodní norma neplatí pro plyny používané k pohonu chirurgických nástrojů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


