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Informacinis pranešimas 
 

Naujas medicinoje naudojamoms lovoms taikomas 
standartas IEC 60601-2-52 

 

 
 
Kas yra IEC? 
IEC (angl. International Electrotechnical Commission) – Tarptautinė elektrotechnikos 
komisija, kurioje dirbantys ekspertai nustato saugos reikalavimus elektra valdomoms 
medicinos priemonėms. 
 
IEC istorija 
 
1996 metais – IEC 60601-2-38 standartas 
Pirmasis ypatingųjų saugos reikalavimų, keliamų elektra valdomoms ligonių lovoms, 
standarto leidimas. 
 
2000 – EN 1970 
Išleistas standartas, kuris reglamentavo saugos reikalavimus ligonių lovoms su 
reguliuojamomis funkcijomis. 
 

 
 
2010 – IEC 60601-2-52 
Naujasis medicinoje naudojamų lovų standartas patvirtintas IEC ir ISO narių. Šiame 
standarte nurodomi ypatingieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai medicininėms lovoms naudojamoms slaugai namuose, slaugos įstaigose ir 
ligoninėse. 
  

Standartas IEC 60601-2-52 yra privalomas visoms medicinoje naudojamoms lovoms 
Europos šalyse įskaitant ir Lietuvą. 
UAB „Teida“ atstovauja funkcinių slaugos lovų gamintoją INVACARE nuo 1998 metų 
Lietuvoje. Atliekamas garantinis ir pogarantinis aptarnavimas. 
Visos gamintojo INVACARE funkcinės slaugos lovos atitinka standarto IEC 60601-2-
52 reikalavimus ir yra ypač saugios ligoniams. 

Per pastarąjį dešimtmetį įvyko daug nelaimingų atsitikimų, kai pacientai 
įstrigdavo tarp lovos ir šoninio turėklo. 
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Nuo kada įsigaliojo naujasis standartas? 
2010 m. balandžio 1 d. IEC ir ISO nariai patvirtino naująjį standartą. Gamintojams buvo 
suteiktas 3 metų pereinamasis laikotarpis, kad gaminama produkcija atitiktų naująjį 
standartą. Nuo 2013 m. balandžio 1d. visi gamintojai privalo laikytis naujojo standarto. 
 
 
Kokie pagrindiniai reikalavimai nurodomi naujajame IEC 60601-2-52 standarte 
medicinoje naudojamoms lovoms? 

 
1. Lovos šoninių turėklų išmatavimai ir 

tarpų dydis tarp lovos ir šoninio turėklo 
nustatyti įvertinus vidutinio suaugusio 
vyro ir moters galvos, kaklo ir krūtinės 
dydį. 
 
  

2. Šoniniai lovos turėklai turi atlaikyti 
250N jėgą tarp išilginių šoninių turėklų 
grotelių ir lovos rėmo. Senesniuose 
standartuose buvo reikalaujama 30N. 
  

3. Medicininių slaugos lovų naudojimo 
instrukcijose turi būti nurodytas čiužinio 
aukštis, tinkamas naudoti su lova, kad 
būtų išvengta rizikos, jog pacientas 
įstrigs tarp čiužinio ir šoninio turėklo. 
 

 

4. Šoninių lovos turėklų fiksavimo 
mechanizmas privalo būti tvirtesnis ir 
atlaikyti 30 tūkstančių bandymų ciklą 
(aukštyn-žemyn). 
 
 

 

5. Ant lovos rėmo turi būti nurodyta tiek 
saugi darbinė apkrova (angl. SWL), tiek 
maksimalus naudotojo svoris. 
 
 

 

6. Lovos gulimoji dalis ant, 
kurios dedamas čiužinys, 
turi išlaikyti du stabilumo 
įvertinimo bandymus, kad 
būtų užtikrintas maksimalus 
saugumas pacientui. 
 

 

7. Visos motorinės sistemos privalo būti išbandytos pagal EMC ir EMV 
bandymus. 
 
 


