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Úvod

Koncentrátory kyslíku poskytují bezpečný zdroj kyslíkem obohaceného vzduchu pro pacienty, kteří to
potřebují. Tato zařízení zvyšují úroveň vdechovaného kyslíku separací dusíku nebo kyslíku z okolního
vzduchu.

Koncentrátory kyslíku přísluší do dvou hlavních tříd podle způsobu, kterým je způsobována separace
plynu. Jsou to:

a) koncentrátory kyslíku, ve kterých je kyslík selektivně propouštěn nebo transportován přes
membránu nebo mřížku,

b) absorbéry pracující střídavě s velkým a malým tlakem, ve kterých vzduch nejdříve při velkém
tlaku proniká do materiálu molekulárního síta, které selektivně zachycuje dusík a jiné složky
vzduchu (mimo kyslíku) a zachycené složky vzduchu se pak následně uvolňují z molekulárního
síta po snížení tlaku.

Detaily uspořádání zkušebního zařízení pro provádění mnoha zkoušek ke kontrole shody s určitými
požadavky jsou uvedeny v příloze N.

Zdůvodnění nejdůležitějších požadavků je uvedeno v příloze P. Předpokládá se, že znalost důvodů pro
tyto požadavky nejen usnadní vlastní použití této mezinárodní normy, ale také urychlí všechny
následující revize.

Jiné zkušební metody, které nejsou specifikovány v této mezinárodní normě, ale mají stejnou nebo
větší přesnost, mohou být použity k ověření shody s danými požadavky. V případě rozporu je však
nutno použít metody specifikované v této mezinárodní normě jako rozhodčí metody.

1 Všeobecně

1.1 Předmět normy

POZNÁMKA 1 Viz zdůvodnění v příloze P.

ISO 8359 je jednou normou z řady mezinárodních norem založených na IEC 601-1. V IEC 601-1
(„Všeobecná norma“) je tento typ mezinárodní normy uváděn jako „Zvláštní norma“. Jak je uvedeno



v 1.3 IEC 601-1:1988, mají požadavky uvedené v této mezinárodní normě přednost před požadavky
IEC 601-1.

Předmět normy a rozsah platnosti uvedený v kapitole 1 IEC 601-1:1988 platí s tou výjimkou, že 1.1 se
nahradí následovně:

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na bezpečnost koncentrátorů kyslíku s kontinuálním
tokem, jak je definováno v 1.3.8 (této mezinárodní normy). Tato mezinárodní norma neplatí pro
koncentrátory kyslíku určené pro zásobování několika pacientů plynem přes potrubní rozvod
medicinálního plynu nebo pro koncentrátory, které jsou určeny pro použití v přítomnosti hořlavého
anestetika a/nebo čisticích látek.

Předmět této mezinárodní normy není omezen na membránové koncentrátory kyslíku a absorbéry
pracující střídavě s velkým a malým tlakem (viz Úvod), neboť alternativní metody koncentrace kyslíku
se mohou stát dostupnými a není záměrem, aby tato mezinárodní norma omezovala budoucí rozvoj.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


