NORMAS EN NUESTRA VIDA

Στο
Νοσοκομείο
Μετά και την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης τα Ευρωπαϊκά ρότυπα

συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την νοσηλεία του ασθενή
στο δωμάτιο του νοσοκομείου, α ού γάντια, γά ες, ενέσιμα και κάθε είδους
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά την παραμονή του, καλύπτεται από
πρότυπα που καθορί ουν απαιτήσεις ασ άλειας για την κατασκευή, τον έλεγχο
και τη χρήση του

CYS EN
Χειρουργικές γά ες, ποδιές και ενδυμασίες
χώρων καθαρού αέρα που χρησιμοποιούνται ως
προϊόντα για ιατρική χρήση για ασθενείς, κλινικό
προσωπικό και εξοπλισμό - Γενικές απαιτήσεις
για κατασκευαστές, χρήστες και προϊόντα,
μέθοδοι δοκιμής, απαιτήσεις και επίπεδα
επίδοσης

CYS EN SO
Εξοπλισμός έγχυσης για
ιατρική χρήση - Μέρος :
μπούλες για ενέσιμα
αρασκευάσματα
CYS EN
Μέθοδοι δοκιμής για μη
υ αντά επιθέματα
ιατρικής χρήσης - Μέρος
2: ελειοποιημένα
επιθέματα

CYS EN
ατρικά γάντια μιας
χρήσης - Μέρος :
παιτήσεις και
δοκιμές απουσίας
οπών

CYS EN SO
ποδερμικές βελόνες
μιάς χρήσης Χρωματική
κωδικοποίηση για
ταυτοποίηση
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CYS EN SO
ροστασία έναντι τραυματισμού από
αιχμηρά αντικείμενα - παιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής - Χαρακτηριστικά
προστασίας έναντι αιχμηρών για
υποδερμικές βελόνες μιας χρήσης,
καθετήρες παρακέντησης και βελόνες
αιμολη ίας
CYS EN SO
ροστασία έναντι τραυματισμού
από αιχμηρά αντικείμενα παιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
- εριέκτες αιχμηρών
αντικειμένων

CYS EN
ατρικές ηλεκτρικές συσκευές Μέρος 2- 2: Ειδικές απαιτήσεις
για βασική ασ άλεια και
ουσιώδη επίδοση ιατρικών
κλινών

CYS EN
αθετήρες εντερικής
διατρο ής και σύνολα
χορήγησης μιας χρήσης και
οι σύνδεσμοί τους Σχεδιασμός και δοκιμή
CYS EN
ποστειρωμένοι καθετήρες
ουρήθρας μίας χρήσης

CYS EN
Εξοπλισμός θεραπείας
αναπνευστικού - Μέρος 2:
Σωληνώσεις και σύνδεσμοι

CYS EN
ποστειρωμένοι καθετήρες
παροχέτευσης και βοηθητικά
προϊόντα μίας χρήσης

CYS EN SO
ατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος
2- : Ειδικές απαιτήσεις για βασική
ασ άλεια και ουσιώδη επίδοση
κλινικών θερμομέτρων για μέτρηση
θερμοκρασίας σώματος

CYS EN
Χειροκίνητα τροχήλατα
καθίσματα - παιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής

CYS EN
Μη επεμβατικά σ υγμομανόμετρα Μέρος : Συμπληρωματικές απαιτήσεις
για ηλεκτρομηχανικά συστήματα
μέτρησης της πίεσης αίματος
Σχεδιάστηκε από τον Ισπανικό Οργανισμό
Τυποποίησης (AENOR).
Επιμέλεια και Μετάφραση: Κυπριακός Οργανισμός
Τυποποίησης (CYS) www.cys.org.cy

