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Spoštovani,
standardi nas spremljajo na vsakem koraku, na delovnem mestu, na poti, doma in v prostem
času. Urejajo in usklajujejo vse okoli nas in skrbijo, da je naše življenje varno in zdravo, izdelki
pa zanesljivi in kakovostni.
V teh izrednih razmerah v povezavi s COVID-19 in težav pri dobavah zaščitne opreme je še
kako pomembna varnost, zanesljivost in kakovost izdelkov.
Ni dovolj, da je oprema zgolj na voljo, ustrezati mora zahtevam in kar najbolje služiti svojemu
namenu, zato Slovenski inštitut za standardizacijo, z dovoljenjem evropskih organizacij za
standardizacijo CEN in CENELEC, z veseljem sodeluje s svojimi možnostmi in se pridružuje
vsem, ki v tem času delujete solidarno in v dobro skupnosti.
Obveščamo vas, da je zaradi izrednih razmer v naši spletni trgovini:
http://ecommerce.sist.si omogočen začasen brezplačen dostop do določenih standardov s
področja osebne varovalne opreme v elektronskih enouporabniških različicah.

Ostanite zdravi!

Seznam standardov
Za brezplačen dostop se je potrebno registrirati in izvesti “naročilo” tako, da izberete
posamezen standard iz seznama. Na koncu postopka kot možnost plačila izberite “Plačilo s
kreditno kartico”. Sistem od vas NE bo zahteval vnosa številke kreditne kartice, ampak
bo postopek samodejno zaključen, izbrani standardi pa v vašem uporabniškem računu na
voljo takoj.
Če se pojavi vprašanje, nam pišite po e-pošti na naslov prodaja@sist.si ali pokličite na
telefonsko številko 01 478 3061.
SIST EN 149:2001+A1:2009 - Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zaščito pred
delci - Zahteve, preskušanje, označevanje
SIST EN 166:2002 - Osebno varovanje oči – Specifikacije
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SIST EN 14126:2003 - Varovalna obleka – Zahteve za izdelavo in preskusne metode za
varovalno obleko proti povzročiteljem infekcije
SIST EN 14126:2003/AC:2005 - Popravek
SIST EN 14605:2005+A1:2009 - Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij - Zahtevane
lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki,
ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4])
SIST EN 13795-1:2019 - Operacijska oblačila in pokrivala - Zahteve in preskusne metode - 1.
del: Operacijska pokrivala in plašči
SIST EN 13795-2:2019 - Operacijska oblačila in pokrivala - Zahteve in preskusne metode - 2.
del: Čista oblačila
SIST EN 455-1:2001 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 1. del: Zahteve in preskusi
za ugotavljanje odsotnosti lukenj
SIST EN 455-2:2015 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 2. del: Zahteve in preskusi
za ugotavljanje fizikalnih lastnosti
SIST EN 455-3:2015 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 3. del: Zahteve in
preskušanje za biološko ovrednotenje
SIST EN 455-4:2009 - Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 4. del: Zahteve in preskusi
za določanje roka uporabnosti
SIST EN 14683:2019+AC:2019 - Medicinske maske za obraz - Zahteve in preskusne metode
SIST EN ISO 10993-1:2010 - Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 1. del: Ocena
in preskušanje znotraj procesa obvladovanja tveganja (ISO 10993-1:2009)
SIST EN ISO 10993-1:2010/AC:2010 – Popravek
SIST EN ISO 374-5:2017 - Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in
mikroorganizmi - 5. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred tveganji, povezanimi z
mikroorganizmi (ISO 374-5:2016)
SIST EN ISO 13688:2013 - Varovalna obleka - Splošne zahteve (ISO 13688:2013)
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