
zadavateli:

IČ: 25380869

TEXTILNÍ zruŠEnNÍ Úsr.q.v, §.p.
Cejl 480112, Zžhrdovice,602 00 Brno, Česká republika

Certiíikační orgán pro certifikaci výrobků č.3044
Akreditovaný CIA podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013

vydává

CNM textil a.s., Baška č. p.425,739 01, Baška

CERTIFIKAT
č. 19 _ 058/2

na výrobky:

tkaniny určené pro zdravotnictví - oblečení pacientů (včetně použití pro děti do 3 let)

DOMESTIK, ALAN, GABRIELA' BADUR, GALLA, TILLA, TIBOR, DoN
zák|adní konstrukční parametry výrobků jsou uvedeny na listu č. 2 tohoto certifikátu

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda ýrobků s následující technickou specifikací:
. ČSN P CEN/TS 14237z2lt7 Textilie pro zdravotnictví a zařízenísociálních služeb

Tabulka 7 - Oblečení pacientů/Dětské oblečení
o OS 80-07lZlz2018 Textilní ýrobky pro zdravotnictví azaíízení sociálních služeb - Technické

požadavky
Tabulka 5 - Oblečení pacientV dětské oblečení, Tabulka 7 - Zdravotní nezávadnost

o Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu č. 112000 k posuzování výrobků, které
přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic
Tabulka 1 - Základní kritéria pro hodnocení textilních výrobků

o Vyhláška Ministerstva zdravotnicfuí české republi§ č.8412001Sb. o hygieniclcých požadavcích
na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů (§ 2 odst. 6 a § 8

vsouladu spřílohou č. 10 - Hygienické limity vyluhovacích zkoušek ztext1lli a netkaných textilií
použiých pro ýrobky pro děti)

. CSN EN ISO 13688:2014 Ochranné oděly - Obecné požadavky (čl. 4,2,5.3)

a osvědčuje se,

že výroblcy odpoúdají s odchylkou užitným a hygienickým požadavkům uvedené technickó specifikace,
jsou vhodné pro použití ve zdravotnických zaíízeních a nepředstavují zdravotní riziko.
Zjištěná odchylka: ALAN, GABRIELA, GALLA a TIBOR nesplňují požadavlq na prodyšnost

Certifikační systém: zkoušení typu a dozor nad ýrobkem (ceftifikační schéma COV TZÚ
ě.2l0|,04.2020lrychází z z ČsN EN ISO/IEC 17067).

Certifikát je r,ydán v rozsahu akreditace certifikačního orgánu. Podkladem pro cer"tifikát je závéreěný
protokol č. COV/191200 ze dne 04.09.2019 a kontrolní zpráva č. COV/19l058lI-4lKI ze dne
15,06,2022, vydané COV TZÚ v Bmě. Závérečný protokol a kontrolní ryráva tvoří nedílnou součást
tohoto certiíikátu,

Certifikát vydán v Brně, dne:04.09.2019
Aktualizov án I 5 .06.2022
Platnost do: 30.09.2024

-'/ : , -Zo-_/,r?., j.172-r. -

Ing. Svatava Horáčková
vedoucí certifikačního oddělení
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