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Tato oprava ČSN EN 60601-2-33 ed. 3:2011 je českou verzí opravy EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03. Překlad
byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 60601-2-33 ed. 3:2011 is the Czech version of the Corrigendum
EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status
as the official version.
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Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)
Medical electrical equipment –
Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance
of magnetic resonance equipment for medical diagnosis
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)
Appareils électromédicaux –
Partie 2-33: Exigences particulières pour la sécurité
de base et les performances essentielles
des appareils à résonance magnétique utilisés
pour le diagnostic médical
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

Medizinische elektrische Geräte –
Teil 2-33: Besondere Festlegungen für die Sicherheit
von Magnetresonanzgeräten für die medizinische
Diagnostik
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-03-04 pro začlenění do anglické jazykové verze EN.
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Oznámení o schválení
Text opravy IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016 byl schválen CENELEC jako EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03
bez jakýchkoliv modifikací.
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201.12.4.102.3.3 Meze související se stimulací periferních nervů (PNS)
V první a druhé odrážce položky a) se před text „PRAHOVÉ ÚROVNĚ PNS“ doplňuje text „průměrné“.

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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