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Analýza súčasného stavu 

• Legislatívne požiadavky 

 

• Metrologické vybavenie 

zdravotníckych zariadení 

 

• Kategorizácia meradiel 

 

• Zabezpečenie nadväznosti 

meradiel 



Správnosť, kvalita merania 

• Dokonalé poznanie meranej oblasti 

• Výber meradla 

• Metrologická nadväznosť 

• Interval kalibrácie 

• Kritériá akceptovateľnosti 

• Kontrola v priebehu používania 

• Metodika merania 

• Podmienky merania 

• Obsluha 



Legislatívne požiadavky 

Zákon o metrológií č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č.  

431/2004 Z. z.  (Starý prístup) 

 

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody č. 264/1999 Z. z. a (Nový prístup) 

 

MDD Nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z. z. a MDD - č. 

582/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 

zdravotníckych pomôcok 



Súčasnosť z pohľadu meradiel 

Metrologická kontrola meradiel v zdravotníckych 

zariadeniach je v súčasnosti zameraná výhradne na 

druhy meradiel spadajúce do kategórie regulovanej 

sféry, kde patria nasledovné: 

• Neinvazívne meradlá tlaku krvi 

• Elektronické teplomery 

• Váhy s neautomatickou činnosťou 

Na základe podrobnej metrologickej analýzy 

používaných meradiel v zdravotníckych zariadeniach a 

príslušnej legislatívy v zdravotníckych zariadeniach je 

možné identifikovať širokú škálu meradiel a prístrojov. 



Súčasnosť z pohľadu meradiel 

Holter Suntech.pdf
PHAG_EC_Declaration_MD_class_IIa_IIb_150411.pdf
CE-B650 Patient Monitor IIb.pdf


Kategorizácia meradiel 

Kategorizácia 
meradiel 

spoločnosti 

Určené meradlá 

Zdravotnícke 
pomôcky 

s meracou 
funkciou 

Pracovné 
meradlá 

Informatívne 
meradlá 

Pravidlá triedenia: 

1. O zaradení do konkrétnej skupiny meradiel rozhoduje účel použitia. 

2. Legislatívne požiadavky týkajúce sa uvádzania nových meradiel na trh. 



Kategorizácia v praxi 

Určené meradlá 

Váhy na váženie pacientov, laboratórne váhy, neinvazívne meradlá tlaku krvi 

mechanické, elektromechanické, holtery, monitory, lekársky elektronický teplomer, 

elektronický teplomer ako súčasť monitoru vitálnych funkcií, odmerné sklo. 

Zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou 

váhy na váženie pacientov, laboratórne váhy, neinvazívne meradlá tlaku krvi 

mechanické, elektromechanické, holtery, monitory, lekársky elektronický teplomer, 

elektronický teplomer ako súčasť monitoru vitálnych funkcií, odmerné sklo, lekárske 

teplomery sklené, teplomer infračervený (bezkontaktný) teplomer, meradlá dĺžky, 

infúzne pumpy, dávkovače liekov, glukomery, oximetre, výškomery, automatické 

pipety, defibrilátor, centrifúga, odsávačka, anesteziologický prístroj a jeho súčasti, ..... 

Kalibrované meradlá 

Vymedzené váhy, Vlhkomer izbový v sklade, teplomer izbový v sklade, teplomer 

chladničkový, teplomer v mrazničke, teplomer infračervený (bezkontaktný) teplomer 

na meranie povrchovej teploty skladovaných liekov a preparátov.... 



Nadväznosť meradiel 

Nadväznosť merania je neprerušený reťazec porovnávaní, systém 
odovzdávania hodnoty meracej jednotky s určenou neistotou od 
medzinárodných etalónov alebo etalónov najvyššej metrologickej úrovne, 
štátnych etalónov až na pracovné meradla príslušnej veličiny.  
 

NE 

Referenčné 
etalóny 

Pracovné etalóny 

Pracovné meradlá 



Hierarchia metrologickej nadväznosti 



Výber kalibračného laboratória 

Väčšina zdravotníckych zariadení v SR deklaruje uplatňovanie 

požiadaviek ISO 9001. Z uvedeného vyplýva požiadavka 

spolupráce s kompetentnými dodávateľmi. 

Kompetentné kalibračné laboratórium:  

• Akreditované kalibračné laboratórium  

• Kalibračné laboratórium, kt. má preukázateľne zabezpečenú 

nadväznosť svojich etalónov vykonávajúce činnosti v súlade s STN EN 

ISO/IEC 17025. 

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie 

spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je 

spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo 

plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným normatívnym 

dokumentom.  



Vlastná kalibračná činnosť 

Vznik a prevádzkovanie kalibračného laboratória nie je vo 

všeobecnosti legislatívne regulované. Z pohľadu akceptovateľnosti 

je nevyhnutné dodržať niekoľko základných požiadaviek v 

nadväznosti na medzinárodné odporúčania: 

• Neprerušený reťazec porovnaní s etalónmi vyššieho rádu. 

– Nadväznosť merania siahajúca až po realizáciu jednotky SI   

• Dokumentované (preukázateľné) zabezpečenie nadväznosti 

etalónov a meradiel. 

• Odborná spôsobilosť, kompetentnosť (napr. akreditácia). 

– Preukázanie dôveryhodnosti merania - účasť v skúškach 

spôsobilosti kalibračných laboratórií (MLPM) 



Vlastná kalibračná činnosť 

• Neistoty merania vyhodnotené pre každý stupeň metrologickej 

nadväznosti vyjadrené v súlade s GUM 

• Rekalibrácia etalónov a meradiel v primeranom rekalibračnom 

intervale 

• Pravidelné medzikalibračné kontroly etalónov a meradiel 

• Metodika merania, vyhodnocovanie výsledkov 

• Priestorové podmienky (vhodné pre danú oblasť merania). 

 



Vlastná kalibračná činnosť 

Všeobecné zásady pre činnosť kalibračného laboratória 

je možné nájsť v medzinárodnej norme, ktorá stanovuje 

požiadavky na vývoj systému manžérstva kvality v 

kalibračných laboratóriách. 

STN EN ISO IEC 17025 Všeobecné požiadavky na 

kompetentnosť skúšobných a kalibračných 

laboratórií. 

Tento dokument má široké uplatnenie a môže byť 

nástrojom laboratória, zákazníka, regulátora. 

Uvedený dokument je vzťažným a záväzným 

dokumentom pre akreditované kalibračné laboratóriá. 
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