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Príloha j e neodtlelite lhou súčasťou
uvedeného osyedčenia

Rozsah akreditácie

Názovakeditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o.
Skúšobné laboratórium zdravotnickej techniky
Nám. Dr. A. Schweitzera l94,916 01 Stará Turá

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Anesteziol08ické
pristíoje,
Regulátor tlaku

Anesteziolo8ické
pristroje,
odsávacie
zaiadenia.
odsávacie
zariadenia poháňané
podtlakom alebo
tlakom

skúška
plynotesnosti z
poklesu t|aku
výpočtom

Meranie tlaku

Me rani€ času

Meranie
rydýchnutého
objemu (skúška na
pasívnych
a aktí\,nych
pl'ticach)

Meranie prietoku

Meranie
koncentrácie oz

Meranie tlaku
v dýchacich
cestách

Meranie pomeru
doby vdychu
a výdychu

Meranie dychovej
fiekvencie

Meranie sacieho
výkonu,
mcranio podtlaku

EN Iso |0524_1
EN Iso 10524-2
EN lso 105244
EN lso 80ó01_2_13
EN lso l0079_1
EN Iso 10079-2
EN Iso l0079-3

Skúšky vykonávané v
laboratóňu

(2,5 až 25\ MPa
(0,2 až 2,5) MPa
(0,| až |) MPa

(l ť 6000) s

(0,00l až l) l
(0,1 až'l) 1

(0,1 až 25) l.min,|
(l až 250) l.mini

(l0 ažý9)o/o

* (30 až l000) Pa
+ (400 až 12000) Pa

( l:200 až 200: | )

(0,5 až 400) min'l

(l00 až _l0) kPa
(35 až 700) kPa

é"ffi
áEý§

objekt §kúšky zavedená metóda
Ostatné špeciíikácie

(rozsah, neistota, úče|,
modifi kácia/vrlidácir,

názorylinteiprctácie. atď.)Predmet vlá§tno§t' Princíp označenie

l

Plynotesnosti

sací vúkon

SNAS
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PríIoha j e neoddeliteťnou stj&tsťou

2 P|'úcne venti|átorv Funkčnosť

Msranie
koncentrácie Or

Meranie
inspiračného
a expiračného
odporu

Meranie systánu
obmedzerria tlaku
Meranie tlaku

Merani€ pňetoku

Meranie objemu

Meranie času

Meranie minútovej
ventilácie

Meranie frekvencie

Meranie teDlotv

EN Iso l0ó5l4
lso |0651-5
EN Iso 80601_2-12

§kúšky vykonávané v
laboíatóriu

(10 až99,9)o/o

+ (30 až 1000) Pa
r (40O až l2000) Pa

+ (3 až 70) kPa
(35 až 700) kPa

(0,1 až 25) l.min,l
(l až 250) l.min]

(0,00l až l) l
(0,1 až'7\ l

( l až ó000) s

(0,1 až ó0) l,min-l

(0,5 až 400) min'l

(2o až 42) "c

3
stomatologické
nlíradie funkčné parametre

Meranie prietoku
kvapaliny

Meranie oáčok

Meranie teDlotv

EN Iso |4457

skúšky vykonávané v
laboratóriu

(50 až 500) ml.min,l

(20 až 600000) ninl

(20 až 85) 'c

4 Injekčná technika

Kyslosť a zásaditosť

Extrahovateínosť kovov:
(Obsó ťažkých kovov vyjadrené
ako olovo)

Extrahovaterno§ť kovov :

(Obsah kadmia)

odolnost' proti korózii

potenciometria

I(o|orimetria
(Kvalitati\Ťa
skúška)

Fotom€trické
stanovenie
koncentrácie

korózna skúška
vizuálna
(kvalitatívna
skúška)

EN Iso 9626,
pdl. A
EN Iso 962ó,č1.5.4
sLl, č1.2.2.3
(sP SJIT 3/l2)

EN Iso 962ó,
pril. A
EN Iso7864,č1,4.5
sLl, č1.2.4.8
(sP SJIT 3n2)

EN Iso 9ó26,
pri|. A
EN Iso7864.č1.4.5
(sP sJlT 3/12)
cd test - MERCK

EN Iso 9626. č1.5.10

skúšky vykonávané v
laboratóriu

(3,5 až 7,5) pH

Ioztoku olova

(0,002 až 0,100) mg/l

ío\/f.

z
o
\ó

ostatné špcciíikócie
(roz§eh, í€i§tota. účel,
modiíikácia/v8lidácia,
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Príloha j e neoddelitelhou súčast'ou

Objem kalibrovaný EN Iso 788ó-l č1,3.1,3.2,
9
(sP sJlT 3/l2)

(0,0l až 200) m|
(200 až 2000) ml

uyedeného

flFryi

zavedená metóda
o§trtné špcciíikícic

(roz§ah, nei§tota, účel,
modlíikácia/validáci&


