SVENSK STANDARD
SS-EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk –
Del 2-56: Särskilda krav för grundläggande säkerhet och
väsentliga prestanda för medicinska termometrar för mätning av
kroppstemperatur – Tillägg 1 (ISO 80601-2-56:2017/Amd 1:2018)
Medical electrical equipment –
Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential
performance of clinical thermometers for body temperature
measurement – Amendment 1 (ISO 80601-2-56:2017/Amd 1:2018)

Language: engelska/English
Edition: 1
This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire
standard via https://www.sis.se/std-80021931

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-80021931

Den här standarden kan hjälpa dig att effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete. SIS har fler tjänster att erbjuda dig
för att underlätta tillämpningen av standarder i din verksamhet.
SIS Abonnemang
Snabb och enkel åtkomst till gällande standard med SIS Abonnemang, en prenumerationstjänst genom vilken din organisation får tillgång till all världens standarder, senaste uppdateringarna och där hela din organisation kan ta del av
innehållet i prenumerationen.
Utbildning, event och publikationer
Vi erbjuder även utbildningar, rådgivning och event kring våra mest sålda standarder och frågor kopplade till utveckling av
standarder. Vi ger också ut handböcker som underlättar ditt arbete med att använda en specifik standard.
Vill du delta i ett standardiseringsprojekt?
Genom att delta som expert i någon av SIS 300 tekniska kommittéer inom CEN (europeisk standardisering) och/eller
ISO (internationell standardisering) har du möjlighet att påverka standardiseringsarbetet i frågor som är viktiga för din
organisation. Välkommen att kontakta SIS för att få veta mer!
Kontakt
Skriv till kundservice@sis.se, besök sis.se eller ring 08 - 555 523 10
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Europastandarden EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020 gäller som svensk standard. Detta dokument
innehåller den officiella engelska versionen av EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020.

The European Standard EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020 has the status of a Swedish Standard. This
document contains the official version of EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020.

