
FALAS – Standarde të ISO-s për disa nga produktet shëndetësore 

 

 SSH ISO 18562-3:2017, Vlerësimi i biokompatibilitetit (pajtueshmërisë) të rrugëve të 

frymëmarrjes në zbatimet e kujdesit shëndetësor - Pjesa 3: Testet për emetimet e 

komponimeve organike gjysmëflurore (VOCs) 

 SSH ISO 18562-4:2017, Vlerësimi i biokompatibilitetit (pajtueshmërisë) të rrugëve të 

frymëmarrjes në zbatimet e kujdesit shëndetësor - Pjesa 4: Testet për substancat e 

filtrueshme në kondensate 

 ISO 19223:2019, Ventilatorë pulmonarë (të mushkërive) dhe pajisje të ngjashme - Fjalori 

dhe semantika 

 ISO 20395:2019, Bioteknologjia- Kërkesat për vlerësimin e performancës së metodave të 

kuantifikimit të sekuencave të acidit nukleik - qPCR dhe dPCR 

 ISO 22301:2019, Siguria- Sistemet e menaxhimit të vazhdimësisë së biznesit - Kërkesat 

 ISO 22395:2018, Siguria- Aftësia ripërtëritëse e komunitetit - Udhëzime për mbështetjen e 

personave vulnerabël në raste urgjente 

 ISO 22320:2018, Siguria- Menaxhimi i urgjencës - Udhëzime për menaxhimin e incidenteve 

 ISO 22316:2017, Siguria dhe qëndrueshmëria - Rezistenca organizative - Parimet dhe 

atributet 

 SSH ISO 31000:2018, Menaxhimi i riskut - Udhëzime 

 SSH EN ISO 5356-1:2015, Pajisje anestezike dhe të frymëmarrjes - Bashkueset konike - 

Pjesa 1: Konet dhe prizat (ISO 5356-1:2015) 

 ISO 80601-2-12:2020, Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta për 

sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e aparatit anestetike 

 ISO 80601-2-70:2015, Pajisje mjekësore elektrike- Pjesa 2-70: Kërkesa të veçanta për 

sigurinë themelore dhe performancën thelbësore të aparaturave anestetike 

 SSH ISO 80601-2-74:2017, Pajisje mjekësore elektrike - Pjesa 2-74: Kërkesa të veçanta 

për sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e pajisjeve respiratore lagështuese 

 ISO 80601-2-79:2018, Pajisjet mjekësore elektrike - Pjesa 2-79: Kërkesa të veçanta për 

sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e pajisjeve respiratore lagështuese 

 ISO 80601-2-80:2018, Pajisjet mjekësore elektrike - Pjesa 2-80: Kërkesa të veçanta për 

sigurinë bazë dhe performanca thelbësore e pajisjeve respiratore lagështuese 

 ISO/TS 16976-8:2013, Pajisjet mbrojtëse të frymëmarrjes - Faktorët njerëzorë - Pjesa 8: 

Faktorët ergonomikë 

 

Këto produkte janë maska filtruese, doreza dhe veshje mbrojtëse mjeksore, karakteristikat 

teknike të të cilave jepen në standardet Shqiptare të përmendura më lart.  

Këto standarde i vijnë në ndihmë çdo kompanie vendase, e cila prodhon ose vendos të prodhojë një 

apo disa nga këto produkte. 

Duke besuar se ky veprim kontribuon në mbrojtjen e jetës së profesionistëve të shëndetit dhe të 

gjithë bashkatdhetarëve tanë, në linkun e mëposhtëm mund të aksesoni falas Standardet Shqiptare: 

http://www.dps.gov.al/button_114.html.  

Për çdo rast mund të na kontaktoni në adresën: 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) 

Rruga: "Reshit Çollaku" (godina e ILDKPKI, kati VI) 
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http://www.dps.gov.al/standard/index.php
http://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=60508
http://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=60506
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:19223:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:20395:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22395:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22320:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22316:ed-1:v1:en
http://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=58783
http://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=49879
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:80601:-2-12:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:80601:-2-70:ed-1:v1:en
http://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=60505
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:80601:-2-79:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:80601:-2-80:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:ts:16976:-8:ed-1:v1:en
http://www.dps.gov.al/button_114.html
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