
Prí lo ha č. 40
k vy hláš ke č. 210/2000 Z. z.

ME RAD LÁ TLA KU KRVI — TO NO MET RE

PRVÁ ČASŤ

VYMEDZENIE MERADIEL A SPÔSOB ICH METROLOGICKEJ KONTROLY

1. Táto prí lo ha sa vz�a hu je na me rad lá tla ku krvi s de for mač ným ale bo or tu �o vým tla ko me rom a ich prí slu šen stvo
(ïa lej len „to no me ter“), kto ré sa po mo cou na fu ko va cej man že ty po u ží va jú na ne in va zív ne me ra nie ar te riál ne ho
tla ku krvi v zdra vot níc tve ako ur če né me rad lá pod ¾a § 8 zá ko na.

2. To no met re sa čle nia pod ¾a typu po u ži té ho tla ko me ra na
a) de for mač né (me cha nic ké) to no me tre,
b) or tu �o vé (kva pa li no vé) to no me tre.

3. To no me tre podliehajú pred uve de ním na trh alebo do používania posúdeniu zhody pod¾a osobitného predpisu.1)

4. To no me tre po čas po u ží va nia ako ur če né me rad lá pod lie hajú ná sled né mu ove re niu.

5. To no me tre, kto ré pri ove re ní vy ho vejú usta no ve ným po žia dav kám, sa ozna čia ove ro va cou znač kou.

DRUHÁ ČASŤ

ME TÓ DY SKÚ ŠA NIA PRI OVE RE NÍ TO NO MET ROV

1. Vonkajšia prehliadka.

2. Pri overení sa musia vykona� tieto skúšky:
a) stanovenie chyby merania tlaku v manžete a chyby hysterézy deformačných tonometrov,
b) stanovenie netesnosti pneumatického systému.

Ďalšie skúšky pre ortu�ové tlakomery:
a) skúška funkcie blokovacieho zariadenia,
b) kontrola kvality ortuti.

3. Postup pri overení ustanovujú slovenské technické normy.
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1) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.


		2019-06-12T11:54:29+0200




