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Corrigendum 

ČSN EN ISO 11737-1 (85 5260) Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Mikrobiologické metody – Část 1: 
Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích ze srpna 2018 se opravuje takto: 

Do obsahu normy se doplňuje: 

8.6 Úrovně mikrobiálního znečištění 

Za článek 8.5 se doplňuje článek: 

8.6 Úrovně mikrobiálního znečištění 

Přijatelné úrovně mikrobiálního znečištění na výrobku nebo ve výrobku nebo skupině výrobků musí být specifikovány. 
Pokud jsou tyto úrovně překročeny, musí se přijmout opatření (viz 4.4.2). Přijatelné úrovně musí být přezkoumány 
a podle potřeby revidovány. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ing. Milan Houska, CSc., IČO 49663500 

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Renáta Doležalová 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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