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COVID-19 bağlamında tıbbi cihazlara, implante edilebilir aktif 
tıbbi cihazlara ve in vitro tanı tıbbi cihazlarına dair rehber 

 
Soru 1: Tıbbi cihaz, implante edilebilir aktif tıbbi cihaz ve in vitro tanı tıbbi cihazı nedir? 

Tıbbi cihazlar, Tıbbi Cihazlar Direktifinin (93/42/AET) 1. maddesi ile tanımlanmıştır, 
İmplante edilebilir aktif tıbbi cihazlar, İmplante Edilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifinin 
(90/385/AET) 1. maddesi ile tanımlanmıştır, 

İn vitro tanı tıbbi cihazları, İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazları Direktifinin (98/79/AT) 1. maddesi ile 
tanımlanmıştır,  

Soru 2: Bu tür tıbbi cihazların piyasaya arz edilmesine ilişkin yasal gereklilikler nelerdir ve 
bunlara uygunluk nasıl doğrulanmalı ve dokümante edilmelidir? 

Bu üç tipten herhangi bir tıbbi cihazı piyasaya arz etmek için imalatçının 1. soruda söz edilen 
uygulanabilir Direktiflerin hükümlerine uyması gerekmektedir. 

İlgili cihaz tipine özgü potansiyel tehlike seviyesine bağlı olarak cihazlar, farklı uygunluk 
değerlendirme prosedürlerinin uygulandığı risk sınıflarında sınıflandırılmaktadır. 

Düşük riskli cihazlar için imalatçı, uygulanabilir gerekliliklere uygunluğu temin ve beyan eder. 
Direktifler, cihazın karşılaması gereken temel gereklilikleri ve imalatçı tarafından hazırlanacak 
teknik dokümantasyonla ilgili belirli gereklilikleri içerir. 

Orta ve yüksek riskli cihazlar (steril bir durumda tedarik edilen maskeler, ventilatörler veya 
tanıya yönelik kişisel test cihazları gibi), çoğu durumda bir sertifika düzenlenmeden önce hem 
imalatçının kalite yönetim sistemini hem de cihazın belirli teknik dokümantasyonunu 
değerlendirmesi gereken bir onaylanmış kuruluşun müdahalesini gerektirir. 

Onaylanmış kuruluşlar NANDO (Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Kuruluşlar) Bilgi 
Sisteminde listelenir. 

Soru 3: Mevzuat kapsamında standartlar nasıl kullanılabilir? 

Direktifler, kapsadıkları cihazların güvenliliği ve performansına ilişkin temel gereklilikleri 
belirtir; ancak cihazların imalatı ve tasarımı için herhangi bir spesifik zorunlu teknik çözüm 
bildirmez. Bu nedenle, imalatçı bu temel gereklilikleri karşılamak için hangi teknik çözümü 
kullanacağını seçebilir. 

Direktifler, imalatçılara, uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında veya bunların bölümlerinde 
detaylandırılan spesifik teknik çözümlere dayanma olanağı sunar. Bu uyumlaştırılmış 
standartlara yapılan atıflar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır. Bir 
imalatçının uyumlaştırılmış bir standardı takip etmeyi seçmesi durumunda, ürünün 
uygulanabilir temel sağlık, güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01993L0042-20071011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01990L0385-20071011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01990L0385-20071011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01998L0079-20120111
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main
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Tıbbi cihazlar direktifi kapsamındaki, COVID-19 salgınıyla ilişkili halk sağlığı krizine yönelik 
en alakalı uyumlaştırılmış standartlar ek 1'de listelenmiştir. 

Tıbbi cihazlara yönelik çoğu Avrupa standardının kökeni uluslararası ISO veya IEC 
standartlarına dayanmaktadır. Bu Soru&Cevap dokümanının ek 2'si, Uluslararası Tıbbi Cihaz 
Düzenleyicileri Forumu (IMDRF) üyelerinin hukuk sistemleri kapsamında uluslararası 
standartların tanınmasını gösteren bir tablo içerir. 

Soru 4: Standartlar nereden edinilebilir? 

Normal olarak, imalatçılar ihtiyaç duydukları standartları bu alandaki Avrupa standardizasyon 
kuruluşlarının (CEN ve CENELEC) ulusal üyelerinden, yani ulusal standardizasyon 
kuruluşlarından satın almalıdır. 

Bununla birlikte, COVID-19 salgınıyla ilişkili halk sağlığı krizinin oluşturduğu artan tıbbi cihaz 
talebine Avrupa endüstrisinin hızla yanıt verebilmesini sağlamak için Komisyon, birçok 
standardın ulusal standardizasyon kuruluşları tarafından ücretsiz ve tamamen kullanılabilir hale 
getirilmesi konusunda Avrupa standardizasyon kuruluşlarıyla mutabık kalmıştır. 

İmalatçılar, bu standartları ulusal standardizasyon kuruluşlarının çevrimiçi kataloglarından 
ücretsiz olarak indirebilirler. 

Soru 5: COVID-19 salgınının neden olduğu aciliyet nedeniyle, normal uygunluk 
değerlendirme prosedürlerinden istisna olasılığı var mı? 

Direktifler, usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş bir talep üzerine, bir Üye Devletin, 
sağlığın korunması yararına, uygunluk değerlendirme prosedürlerinin henüz yürütülmediği 
münferit cihazların ilgili Üye Devletin topraklarında piyasaya arz edilmesine izin 
verebileceğini bildirmektedir. COVID-19 salgınıyla ilişkili halk sağlığı krizi, bu amaca yönelik 
makul durum olarak kabul edilmelidir. 

Ek olarak, 13 Mart 2020 tarihli ve (AB) 2020/403 sayılı uygunluk değerlendirmeye ve piyasa 
gözetimi ve denetimine ilişkin Komisyon Tavsiyesi, kişisel koruyucu donanım ve korunmaya 
yönelik tıbbi cihazlar (cerrahi maskeler, muayene eldivenleri ve bazı önlükler gibi) ile ilgili 
Üye Devletlere tavsiyeler sunmaktadır. Tavsiyeye, koruyucu donanıma yönelik uygunluk 
değerlendirme prosedürlerine ilişkin bir rehber doküman eşlik etmektedir.  

Bir Üye Devletteki ulusal yetkili otorite; bir istisnaya yönelik ihtiyacı değerlendirirken, 
aşağıdakiler gibi faktörleri dikkate alabilir: 

1. Sağlığın korunması için cihazın kullanımının kritiklik derecesi, 
2. Uygun ikamelerin mevcudiyeti, 
3. Uyumlaştırılmış bir standarda veya ilgili Direktifte belirtilen uygulanabilir temel 
gerekliliklerin yerine getirilmesini taahhüt eden diğer spesifik teknik çözümlere uygunluğun 
dokümantasyonu, 
4. Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen testlere ait raporların incelenmesi, 
5. Vijilanstan ve/veya piyasa gözetimi ve denetiminden gelen göstergeler. 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584482018128&uri=CELEX:32020H0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584482018128&uri=CELEX:32020H0403
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42311
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42311
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İstisna geçici olmalıdır ve geçerlilik süresi cihazı mevzuata uygun hale getirmek için kati suretle 
gerekli olan veya daha önce olması durumunda uygun ikamelerin beklenebileceği veya kritik 
ihtiyaçların artık mevcut olmayacağı süre ile sınırlandırılmış olmalıdır.  

Üye Devletler piyasada, uygunluk değerlendirme prosedürleri yürütülmeyen ve geçerli bir 
istisna kararı verilmeyen cihazları tespit ederse, ilgili direktif uyarınca uygun piyasa gözetim 
ve denetim tedbirlerini almalıdır. Ek olarak, son deneyimler, tahrif edilmiş sertifikalara ve sahte 
cihazlara karşı dikkatli olma ihtiyacının varlığını göstermektedir.  

Soru 6: Cihazları kaydettirmek gerekli midir? 

Çoğu durumda, cihazları piyasada bulunduran bir imalatçının, kayıtlı işyerinin bulunduğu Üye 
Devletin yetkili otoritelerini, kayıtlı iş yerinin adresi ve ilgili cihazların tanımlaması hakkında 
bilgilendirme yükümlülüğü vardır. AB dışındaki imalatçıların, Üye Devletlerin yetkili 
otoritelerini yukarıdakiler hakkında bilgilendiren AB'de yerleşik bir yetkili temsilcisi olmalıdır. 

Soru 7: Ulusal yetkili otoritelerle nasıl iletişime geçebilirim? 

Ulusal yetkili otoriteler burada listelenmiştir: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en 

Soru 8: Bir tıbbi cihazın endikasyon dışı kullanımı 

Bir tıbbi cihaz, imalatçı tarafından amaçlanan ve kullanım talimatlarında açıklanan şekilde 
kullanılmalıdır. Bir cihaz başka bir şekilde kullanılırsa, bu ‘endikasyon dışı’ kullanım olarak 
kabul edilir. Bir cihazın endikasyon dışı kullanımı ciddi riskler doğurabilir. 

Mevcut bir tıbbi cihazın imalatçı tarafından amaçlanandan farklı bir amaçla veya başka bir 
şekilde kullanılması gerekli görüldüğünde, hastaya yönelik riskler ve faydalar dikkatle 
değerlendirilmelidir. Değerlendirme tipik olarak aşağıdakilere benzer adımları veya faktörleri 
içerebilir: 

• Cihazın kullanımına ilişkin dokümante edilmiş bir risk değerlendirmesi 
• Etik ve yasal sonuçların değerlendirilmesi 
• Riski en aza indirmek için uygun önlemlerin uygulanması 
• Uygun periyotlarda risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi 
• Gerektiğinde ulusal yetkili otoritelerden onay alınması. 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
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Soru 9: Tıbbi cihazlar ve in vitro tanı tıbbi cihazlarına ilişkin yeni Tüzükler, mevcut üç 
Direktifin yerini alacak mı? 

Yeni Tüzükler (MDR1 ve IVDR2), 26 Mayıs 2020'de mevcut 90/385/AET ve 93/42/AET sayılı 
Direktiflerin ve 26 Mayıs 2022'de 98/79/AT sayılı Direktifin yerini alacaktır. 

COVID-19 salgını ile ilişkili halk sağlığı krizi ışığında ve rehber ilke olarak hasta sağlığı ve 
güvenliliğiyle birlikte Komisyonun, 3 Nisan'da kabul ettiği Tıbbi Cihazlar Tüzüğünün (MDR) 
26 Mayıs 2020 tarihli mevcut uygulama tarihini 1 yıl erteleme önerisi devam etmektedir. 
Komisyon, önerinin Mayıs ayının sonundan önce kabul edilmesi amacıyla öneriyi 2020 Nisan 
ayı başlarında eş yasa koyuculara (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi) sunmayı planlamaktadır. 

Yeni Yönetmeliklerle ilgili bilgiler aşağıdaki adreste mevcuttur. 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations_en  
 

Lütfen dikkat ediniz: Bu Kılavuzlar yalnızca Komisyonun 90/385/AET, 93/42/AET and 
98/79/AT sayılı direktiflerinin uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ancak 
Komisyon, bu dokümandaki bilgilerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük 
kabul etmez. Bu dokümanda sağlanan bu bilgiler: 

• Yalnızca genel nitelikte olup belirli bir kişi veya kuruluşun spesifik koşullarını ele alma 
amacı taşımaz, 

• Tam olarak kapsamlı ve eksiksiz değildir; 
• Bazen Komisyon servislerinin üzerinde doğrudan denetime sahip olmadığı ve 

Komisyonun sorumluluk üstlenemeyeceği harici aktörlerin eylemlerine atıfta 
bulunmaktadır; 

• Profesyonel nitelikte değildir veya yasal tavsiye olarak okunmamalıdır; 
• Söz konusu Soru ve Cevapların mevzuatı yorumlayabileceği ölçüde, Komisyon'un 

pozisyonu, bu mevzuatın Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından yayımlanabilecek 
herhangi bir yorumuna halel getirmez. 

 
 
Ekler: 

1. COVID-19 ile ilgili 93/42/AET Tıbbi cihazlar direktifi kapsamında uyumlaştırılmış 
standartlar   

2. 2019'da sağlanan bilgilere dayanılarak, Nisan 2020 AB Uyumlaştırılmış standartlarına göre 
güncellenen- Uluslararası Tıbbi Cihaz Düzenleyicileri Forumu (IMDRF) üye yargı bölgelerinin 
hukuk sistemleri kapsamında uluslararası standartların tanınmasını gösteren tablo: 
https: // ec. europa.eu/docsroom/documents/40606   

                                                           
1  2001/83/AT sayılı Direktifi, (AT) 178/2002 sayılı Yönetmeliği ve (AT) 1223/2009 sayılı Yönetmeliği değiştiren ve 
90/385/AET ve 93/42/AET Konsey Direktiflerini yürürlükten kaldıran 5 Nisan 2017 tarihli ve (AB) 2017/745 sayılı 
tıbbi cihazlara ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 
2 98/79/AT sayılı Direktifi ve 2010/227/AB sayılı Komisyon Kararını yürürlükten kaldıran 5 Nisan 2017 tarihli ve 
(AB) 2017/746 sayılı in vitro tanı tıbbi cihazlarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
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Ek 1 

COVID-19 ile ilgili 93/42/AET Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamında 
uyumlaştırılmış standartlar   

93/42/AET - Tıbbi 

Cihazlar Direktifi'ne göre 

uyumlaştırılmış 

standardın adı  

93/42/AET - Tıbbi Cihazlar Direktifi'ne göre 

uyumlaştırılmış standardın Türkçe başlığı  

EN 14683: 2019 + AC: 2019 Tıbbi yüz maskeleri - Gereklilikler ve test yöntemleri 
EN 455-1:2000  
 

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 1: Delik 
bulunmamasına yönelik gereklilikler ve test 

EN 455-2:2009+A2:2013  
 

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 2: Fiziksel 
özelliklere yönelik gereklilikler ve test  

EN 455-3:2006  
 

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 3: Biyolojik 
değerlendirmeye yönelik gereklilikler ve test  

EN 455-4:2009  
 

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 4: Raf ömrünün 
belirlenmesine yönelik gereklilikler ve test  

EN 794-3:1998+A2:2009  
 

Akciğer ventilatörleri - Bölüm 3: Acil durum ve taşıma 
ventilatörleri için özel gereklilikler 

EN 1282-2:2005+A1:2009  
 

Trakeostomi tüpleri - Bölüm 2: Pediatrik tüpler (ISO 
5366-3: 2001, değiştirilmiş) 

EN 1782:1998+A1:2009 Trakeal tüpler ve konektörler 
EN 12342:1998+A1:2009  
 

Anestezik aparat ve ventilatörlerle kullanılması 
amaçlanan solunum tüpleri 

EN 13544-1:2007+A1:2009  
 

Solunum tedavisi ekipmanı - Bölüm 1: Nebulizasyon 
sistemleri ve bunların bileşenleri 

EN 13544-2:2002+A1:2009  
 

Solunum tedavisi ekipmanı - Bölüm 2: Tüpler ve 
konektörler 

EN 13544-3:2001+A1:2009  
 

Solunum tedavisi ekipmanı - Bölüm 3: Hava dağıtım 
cihazları 

EN ISO 5359:2008  
 

Tıbbi gazlarla kullanıma yönelik düşük basınçlı hortum 
tertibatları (ISO 5359: 2008) EN ISO 5359: 2008 / A1: 
2011 

EN ISO 5366-1:2009  
 

Anestezik ve solunum ekipmanı - Trakeostomi tüpleri - 
Bölüm 1: Yetişkinlerde kullanıma yönelik tüpler ve 
konektörler (ISO 5366-1: 2000) 

EN ISO 7376:2009  
 

Anestezi ve solunum ekipmanı - Trakeal entübasyon için 
laringoskoplar (ISO 7376: 2009) 

EN ISO 7396-2:2007  
 

Tıbbi gaz boru hattı sistemleri için uç birimler - Bölüm 2: 
Anestezik gaz temizleme sistemleri için uç birimler (ISO 
7396-2: 2007) 
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EN ISO 8185:2009  
 

Tıbbi kullanım için solunum yolu nemlendiricileri - 
Solunum nemlendirme sistemleri için özel gereklilikler 
(ISO 8185: 2007) 

EN ISO 9170-2:2008  
 

Tıbbi gaz boru hattı sistemleri için terminal üniteleri - 
Bölüm 2: anestezik gaz temizleme sistemleri için 
terminal üniteleri (ISO 9170-2: 2008) 

EN ISO 9360-1:2009  
 

Anestezik ve solunum ekipmanı - İnsanlarda solunan 
gazları nemlendirmek için ısı ve nem değiştiriciler 
(HME'ler) - Bölüm 1: Minimum 250 ml tidal hacimlerle 
kullanılmak üzere HME'ler (ISO 9360-1: 2000) 

EN ISO 9360-2:2009  
 

Anestezik ve solunum ekipmanı - İnsanlarca solunan 
gazları nemlendirmek için ısı ve nem değiştiriciler 
(HME'ler) - Bölüm 2: Minimum 250 ml tidal hacimleri 
olan trakeostomize hastalarla kullanım için HME'ler 
(ISO 9360-2: 2001) 

EN ISO 10079-1:2009  Tıbbi aspirasyon ekipmanı - Bölüm 1: Elektrikle çalışan 
aspirasyon ekipmanı - Güvenlilik gereklilikleri (ISO 
10079-1: 1999) 

EN ISO 10079-2:2009  
 

Tıbbi aspirasyon ekipmanı - Bölüm 2: Manuel olarak 
çalıştırılan aspirasyon ekipmanı (ISO 10079-2: 1999) 

EN ISO 10524-1:2006  
 

Tıbbi gazlarla kullanım için basınç regülatörleri - Bölüm 
1: Basınç regülatörleri ve debi ölçüm cihazlı basınç 
regülatörleri (ISO 10524-1: 2006) 

EN ISO 10524-2:2006  
 

Tıbbi gazlarla kullanım için basınç regülatörleri - Bölüm 
2: Manifold ve hat basıncı düzenleyicileri (ISO 10524-2: 
2005) 

EN ISO 10524-3:2006  
 

Tıbbi gazlarla kullanım için basınç regülatörleri - Bölüm 
3: Silindir valflerle entegre basınç regülatörleri (ISO 
10524-3: 2005) 

EN ISO 10524-4:2008  
 

Tıbbi gazlarla kullanım için basınç düzenleyicileri - 
Bölüm 4: Düşük basınç regülatörleri (ISO 10524- 4: 
2008) 

EN ISO 10651-2:2009  
 

Tıbbi kullanım için akciğer ventilatörleri - Temel 
güvenlilik ve performans için özel gereklilikler - Bölüm 
2: Ventilatöre bağımlı hastalar için evde bakım 
ventilatörleri (ISO 10651-2: 2004) 

EN ISO 10651-4:2009  
 

Akciğer ventilatörleri - Bölüm 4: Operatör destekli 
resüsitatörler için özel gereklilikler (ISO 10651-4: 2002) 

EN ISO 10651-6:2009  
 

Tıbbi kullanım için akciğer ventilatörleri - Temel 
güvenlilik ve performans için özel gereklilikler - Bölüm 
6: Evde bakım ventilatör destek cihazları (ISO 10651-6: 
2004) 

EN ISO 10993-11:2018  
 

Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi - Bölüm 11: 
Sistemik toksisite testleri (ISO 10993-11: 2017) 
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EN ISO 10993-17:2009  
 

Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi - Bölüm 17: 
Sızdırılabilir maddeler için izin verilen limitlerin 
oluşturulması (ISO 10993-17: 2002) 

EN ISO 13408-1:2015  
 

Sağlık bakım ürünlerinin aseptik işlenmesi - Bölüm 1: 
Genel gereklilikler (ISO 13408-1: 2008, Amd 1: 2013 
dâhil) 

EN ISO 13485:2016  
 

Tıbbi cihazlar - Kalite yönetim sistemleri – Düzenleyici 
amaçlar için gereklilikler (ISO 13485: 2016) EN ISO 
13485: 2016 / AC: 2018 

EN 13795-1: 2019  
 

Cerrahi giysiler ve örtüler - Gereklilikler ve test 
yöntemleri - Bölüm 1: Cerrahi örtüler ve önlükler 

EN 13795-2:2019  
 

Cerrahi giysiler ve örtüler - Gereklilikler ve test 
yöntemleri - Bölüm 2: Temiz hava giysileri 

EN ISO 14971:2012  
 

Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihazlara risk yönetimi uygulaması 
(ISO 14971: 2007, Düzeltilmiş sürüm 2007-10-01) 

EN ISO 15001:2011  
 

Anestezik ve solunum ekipmanı - Oksijen ile uyumluluk 
(ISO 15001: 2010) 

EN ISO 15002:2008  
 

Tıbbi gaz boru hattı sistemlerinin terminal ünitelerine 
bağlantı için akış ölçüm cihazları (ISO 15002: 2008) 

EN ISO 17510-1:2009  
 

Uyku apnesi solunum tedavisi - Bölüm 1: Uyku apnesi 
solunum tedavisi ekipmanı (ISO 17510-1: 2007) 

EN ISO 17510-2: 2009  
 

Uyku apnesi solunum tedavisi - Bölüm 2 - Maskeler ve 
uygulama aksesuarları 

EN ISO 18777:2009  
 

Tıbbi kullanım için taşınabilir sıvı oksijen sistemleri - 
Özel gereklilikler (ISO 18777: 2005) 

EN ISO 18779:2005  
 

Oksijen ve oksijen karışımlarını korumak için tıbbi 
cihazlar - Özel gereklilikler (ISO 18779: 2005) 

EN ISO 21969:2009 Tıbbi gaz sistemleriyle kullanım için yüksek basınçlı 
esnek bağlantılar (ISO 21969: 2009) 

EN ISO 23328-1:2008  
 

Anestezik ve solunum kullanımı için solunum sistemi 
filtreleri - Bölüm 1: Filtrasyon performansını 
değerlendirmek için tuz testi yöntemi (ISO 23328-1: 
2003) 

EN ISO 23328-2:2009  
 

Anestezik ve solunum kullanımı için solunum sistemi 
filtreleri - Bölüm 2: Filtreleme dışı yönler (ISO 23328-2: 
2002) 

  
EN ISO 23747: 2009  
 

Anestezik ve solunum ekipmanı - Spontan solunum 
yapan insanlarda pulmoner fonksiyonun 
değerlendirilmesi için pik ekspiratuar akış ölçerler 

EN ISO 26782: 2009  
 

Anestezik ve solunum ekipmanı - İnsanlarda zamana 
bağlı soluk verme hacmini ölçmek için tasarlanmış 
spirometreler 

EN 60601-1: 2006  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1: Temel güvenlilik ve 
performans için genel gereklilikler (IEC 60601-1: 2005) 
EN 60601-1: 2006 / AC: 2010 EN 60601-1: 2006 / A1: 
2013 (IEC 60601-1: 2005 / A1: 2012) 
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EN 60601-1-1:2001  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-1: Genel güvenlilik 
gereklilikleri - Yardımcı standart: Tıbbi elektrikli 
sistemler için güvenlilik gereklilikleri (IEC 60601-1-1: 
2000) 

EN 60601-1-2:2015  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-2: Temel güvenlilik 
ve performans için genel gereklilikler  - Yardımcı 
Standart: Elektromanyetik bozulmalar - Gereklilikler ve 
testler (IEC 60601-1-2: 2014) 

EN 60601-1-4:1996  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-4: Genel güvenlilik 
gereklilikleri - Yardımcı standart: Programlanabilir 
elektrikli tıbbi sistemler (IEC 60601-1-4: 1996) EN 
60601-1-4: 1996 / A1: 1999 (IEC 60601-1-4 : 1996 / A1: 
1999) 

EN 60601-1-6:2010  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-6: Temel güvenlilik 
ve performans için genel gereklilikler - Yardımcı 
standart: Kullanılabilirlik (IEC 60601-1-6: 2010) 

EN 60601-1-8:2007  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-8: Temel güvenlilik 
ve performans için genel gereklilikler - Yardımcı 
Standart: Tıbbi elektrikli ekipman ve tıbbi elektrikli 
sistemlerdeki alarm sistemleri için genel gereklilikler, 
testler ve rehber (IEC 60601-1-8: 2006) EN 60601 -1-8: 
2007 / AC: 2010 EN 60601-1-8: 2007 / A11: 2017 

EN 60601-1-11:2010  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-11: Temel güvenlilik 
ve performans için genel gereklilikler - Yardımcı 
standart: Evde sağlık bakımı ortamında kullanılan tıbbi 
elektrikli ekipman ve tıbbi elektrikli sistemler için 
gereklilikler (IEC 60601-1-11: 2010) 

EN 60601-2-4:2003  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 2-4: Kardiyak 
defibrilatörlerin güvenliliği için özel gereklilikler (IEC 
60601- 2-4: 2002) 

EN 60601-2-12:2006  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 2-12: Akciğer 
ventilatörlerinin güvenliliği için özel gereklilikler - Kritik 
bakım ventilatörleri (IEC 60601-2-12: 2001) 

  
EN 60601-2-17:2004  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 2-17: Otomatik 
kontrollü brakiterapi art-yükleme ekipmanının 
güvenliliği için özel gereklilikler (IEC 60601-2-17: 
2004) 

  
EN 60601-2-24:1998  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 2-24: İnfüzyon 
pompaları ve kontrolörlerinin güvenliliği için özel 
gereklilikler (IEC 60601-2-24: 1998) 

EN 60601-2-52:2010  
 

Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 2-52: Tıbbi yatakların 
temel güvenliliği ve performansı için özel gereklilikler 
(IEC 60601-2-52: 2009) EN 60601-2-52: 2010 / AC: 
2011 

EN 62304:2006  
 

Tıbbi cihaz yazılımı - Yazılım yaşam döngüsü süreçleri 
(IEC 62304: 2006) EN 62304: 2006 / AC: 2008 
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EN 62366:2008  
 

Kullanılabilirlik mühendisliğinin tıbbi cihazlara 
uygulanması 

EN ISO 81060-1:2012  
 

Non-invaziv sfigmomanometreler - Bölüm 1: Otomatik 
olmayan ölçüm tipi için gereklilikler ve test yöntemleri 
(ISO 81060-1: 2007) 

 


