114

Pfiloha k rozhodnutiu č.039/80121201912 a k Osvedčeniu o akreditócii č. S-141 zo dňa 01.08.2019

Príloha je neoddeliteťnou sučasťou
uvedeného osvedčenia

Rozsah akreditácie
Nazov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o.
Skúšobnélaboratórium zdravotníckej techniky
Nám. Dr. A. Schweitzera l94,916 01 Stará Turá

Laboratórium

s

íixným rozsahom akreditácie.

zdravotnícke
pomócky,
stomatologické
súpravy,
stomatologické
kreslá,,
anesteziologické
pdstroje, pťúcne
ventilátory

Všeobecné požiadavky Zhoda sa kontroluje
na ákladnú
prehliadkou

bezpďnosť

dokumenácie,

a nevyhnutné

prehliadkou
dokumentácie riadenia
analýzy rizika

prevádzkové vlastnosti

Elektroizolačné

Meranie odporu

vlastnosti:
-prechodový odpor
ochranného
uzemnenia

-elektrická pevnosť

Merarrie elektrickej
pevnosti

-unikajúci prud

Meranie unikajúceho
prudu
a pomocných prudov
pacierrtom

Ochrana pred irazom
el. prudom

Skúšky ochrany ávých
častípred nebezpečným
dotykom
Skúšky ochrany

nežvych vodiv,ých častí

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

ó0601-1

ISo l3485

Skúšky vykonávané v laboratóriu

60601-2-13

ISo 6875
ISo 9ó80

Iso

7494-1

ISo 7494-2

Iso 9687

ISo 80601-2-12

ISo

10ó51-4

ISo 8185

Iso

(

0,0l+ 0,1)

(0,1 +

o

2,0) O

l0079-1

ISo lo079-2

Iso l0079-3
(500+ó000)V(st)
(0,005 + 0,4)

(0,1+4)mA
(l + 40) mA
(10

+

mA

400)mA

Sřiedavé napátie
(0,005
(0,1 +

+ 0,4)

4)V
(l + 40)V
(l0+ 400)V

v

Striedavý pníd

(l0 + 400) l0ÓA
(4+400) l0-3 A
(0,4 + 20)

Prevádzkové teploty
oteplenia

Meranie tep|oty
odporovou metódou

A

( l+ 999) mQ

Meranie oteplenia odporovou
metódou

(0,1 až l)

(l

O

ť l00) c)

(l00 až l000)
(l ť l00)

re."-:^-Ě

Meranie teploty

\
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Príloha j e neoddeliteťnou sučast'ou

Objekt skúšky

d

!

Predmet
l

zdravotnícke

zavedená metóda

Princíp

Vlastnost'
Mechanická odolnosť

pomócky,
stomatologické
súpravy,
stomatologické
kreslá,,
anesteziologické
pdstroje, pl'úcne
ventilátory

Meranie dlžky

Meranie sily
Skúškapádom
(kvalitatívna skúška)
Skúškamechanickej
stability pri naklonení
skúška odolnosti
pneumatickému
a hydraulickému tlaku
Správnosť funkcie,
poruchové stavy

uvedeného osvedčenia
Ostatné špeciíikácie

označenie
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

60601-1

Iso l3485

ó0ó01-2-13
ISo ó875
Iso 9ó80

(rozsah, neistota, účel,
modifi kácia/validácia,
názorvlinteroretácie. atď.)
Z:(0,05 + l50) mm
I=(l - 2000) mm

(l00 + 1000) N

Iso 7494-1
Iso 7494-2

ISo 9ó87
ISo 80ó01_2-12

ISo
Iso
ISo
ISo
ISo

l0ó51-4

(2 + 20)"

8185

r(l0

l0079-1
10079-2

(300

l0079-3

+ 200)

-

kPa

3000) kPa
(3000 + 30000) kPa

Skúšky funkcie,
skúškypri poruchových
stavoch,

(l0

Meranie qýkonu

+

500)W

Meranie frekvencie
Meranie hladiny hluku

2

Anesteziologické

Plynotesnosť

pristroje, Regulátor
tlaku

Meranie vibnícií
Skúškaplynotesnosti z
poklesu tlaku vj.počtom
Meranie tlaku

(30 + l40)

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Iso
Iso

10524-|
10524-2
ISo 10524-4
ISo 80ó01-2-13
Iso l0079-1
ISo 10079-2

ISo l0079-3

(l

dBl

+ l0) ms-2

Sloúšky vykonávané v laboratóriu

(2,5 + 25)MPa
(0,2 + 2,5) MPa
(0,1 + l) MPa

Meranie času

(l

Meranie vydýchnutého
objemu (skúškana
pasívnych a aktívnych

(0,00l + l) l

Meranie prietoku

(0,1+25)l.min-'

+

6000) s

(0,1 + 7)

l

plúcach)

Meranie koncentrácie

(l

+250) l.min-'

(l0+9,9)%

O2

Anesteziologické
pristroje,

odsávacie

zaiadenia,

Sací výkon

Meranie tlaku
v dýchacích cestách

+(30 + 1000) Pa
*(400 + 12000) Pa

Meranie pomeru doby
vdychu a l^ýdychu

(l:20O až200:l)

Merarrie dychovej
frekvencie

(0,5 + 400) min-l

Meranre §aqeno vyKonu,

meranie podtlaku

\

odsávacie

zariadenia
poháňané
podtlakom a|ebo
tlakom

v
a
Merarrie hladiny hluku

(30 +

l40)

,l
=
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Príloha j e neoddeliteťnou sučast'ou
uvedeného osvedčenia
Ostatné špecifikácie
(rozsah, neistota, účel,
modifi kácia/validácia,

Pl'úcne ventilátory

Meranie koncentracie
O2

Meranie inspiračného
a expiračnéhoodporu

EN ISo 10651_4

ISo

10651-5

EN ISo 80601-2-12
EN lso 8l85

Skúšky vykonávané v laboratóriu
+ 99,9)Yo

(l0

t(30 + 1000) Pa
*(400 + l2000) Pa

Merarrie systánu
obmedzenia tlaku
Meranie tlaku

i(3

Meranie prietoku

(0,1 + 25) l.min-'

+ 70) kPa
(35 + 700) kPa

(l

+

250) l.min-l

(0,00l + l) l

Merarrie objemu

(0,1 + 7)

l

Meranie času

(l

Meranie hladiny hluku
v pracovnom mieste

(30 + l40) dBA

+

6000) s

+ ó0) l.min-'

(0,1

Meranie minútovej

ventilácie

min''

(0,5 + 400)

Meranie frekvencie
Stanovenie výkonu
zvlhčovacieho systému
( gravimetrická
metóda)

Stomatologické
súpravy,
Stomatologické
kreslá,
Stomatologické
naradie

Mechanická
bezpďnosť,

Hydrostatická skúška

prevádzkové teploty,
funkčnéparametre

(0,00l=200) g

(l+4100)g
EN
EN
EN
EN
EN

Iso

7494-1

ISo 7494-2
ISo 9ó80

Iso 9ó87
ISo 14457

Skúšky vykonávané v laboratóriu

(l0

+ 200) kPa
(300 + 3000) kPa
(300O + 30000) kPa

(l

+ 1350)

Meranie dížky

(l

+

Meranie priaoku

(50+500) ml.min-l

Meranie sily ( ťah, tlak)

kvapaliny

(ó +

Meranie intenzity

osvďlenia

Meranie času
Meranie teploty
Meranie hladiny hluku

2000) mm

20) lx

(20 + 200) lx
(200 + 2000) lx
(500 = 20000) lx
(15000 +50000) lx
(20

Merarrie otáčok

N

(l00 +l0000) N

(l

-

+

ó00000) min-'

6000) s

ó*-:^-E
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Príloha je neoddelitelhou sítčasťou
€

Objekt skúšky

§

uvedeného osvedčenia
Ostatné špecifikócie

zavedená metóda

(rozsah, neistota, účel,

>N

Predmet
5

Injekčná technika,

Vlastnost'
Kys|osť a ásaditosť

Princíp
potencitlmetria

Plastické hmoty

modiíikácia/validácia,
názorv/infprnretícia qfd'

označenie
EN ISO 9626,pl1l A
EN ISo 9626, čl. 5.4

sLt,

)

(1,7 + l0,0) pH

ě1.2.2.3

(sP SJIT 3/l2)
Extrahovatel'nosť
kovov:
(Obsah ťažlcých kovov

kolorimeřia

(Kvalitatívrra skuška)

vyjadrené ako olovo)

Extrahovatelnosť
kovov:
(Obsah kadmia)

Objem kalibrovaný

Váženie

SLl,

olova

č1.2.4.8

Fotometrické stanovenie
koncentnície

EN tSO 9626,pňl'. A
EN Iso78ó4,č1.4.5
(SP SJIT 3/l2)
Cd test - MERCK

(kvalitatívna skúška)
Gravimetrická metóda

EN ISo 9626,

stanovenie
hmotnostného indexu
toku taveniny
IŤi teplote 190"C

CRM roáoku kadmia

EN Iso 7886-1

č1.3.1,

3.2,9
(SP SJIT 3/l2)

(0,0l

(SPCHL 7/l l)

(0,00l

+ 200) ml
(200 + 2000) ml

(sP SJIT 4/l2)
Gravimetrická metóda

(0,002 + 0,100) mg/l
(0,005 + 0,250) mg/l
(0,010 + 0,500) mg/l

č1.5.10

(l

+

+ 200)

g

4100) g

(0,1 + l50)kg

EN ISo l 133-1,
Index toku taveniny

CRM roáoku

(SP SJIT 3/l2)

korózna skúška
vizuálna
Odolnosť proti korózii

EN ISO 9626,pňl. A
EN Iso78ó4,č1.4.5

metóda

A

(SP SJIT ó/l2)

č1.8,

(2+ó0) g
(4+ó0) 8

/l0 min
/l0 min

Skišky vykonávané v laboratóriu

Legenda:

SLl -

slovenslcý liekopis l
- skušobné postupy

SP SJIT

ďffi
á uJ§J

É
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