
 والجودة الھیئة المصریة العامة للمواصفات
 اإلدارة العامة للمواصقات 

 
والمستلزمات التي تستخدم من األطقم الطبیة أو األفراد لمواجھة  بیان بالمواصفات القیاسیة المصریة الصادرة  في مجال أجھزة التنفس

 فیروس كورونا المستجد
 

رقم المواصفة  م
القیاسیة 
 المصریة

 ES standards اسم المواصفة القیاسیة المصریة

 Standard No. 6576 / 2008 انابیب التنفس المستخدمة مع اجھزة التخدیر والتنفس الصناعي  2008/   6576  -1
Breathing tubes intended for use with anaesthetic 
apparatus and ventilators  

 Standard No. 6892 / 2009 الھوائیة  القصبة ووصالت  أنابیب  2009/ 6892  -2
Tracheal Tubes and Connectors  

أجھزة التنفس الصناعي الجزء االول: المتطلبات الخاصة ألجھزة التنفس   2009/ 7014-1  -3
 الخاصة بالعنایة المركزة

Standard No. 7014-1 / 2009 
Lung ventilators – Part 1: Particular requirements for 
critical b care ventilators  

لجزء الثالث : المتطلبات الخاصة ألجھزة التنفس  أجھزة التنفس الصناعي ا 2009/ 7014-3  -4
 الخاصة بالطواريء وأجھزة التنفس المتنقلة 

Standard No. 7014-3 / 2009 
Lung ventilators – Part 3: Particular requirements for 
emergency and transport ventilators  

 Standard No. 7415-1 / 2011 ظم البخاخات ومكوناتھ أجھزة العالج التنفسى الجزء األول : ن  2011/   7415-1  -5
Respiratory therapy equipment - Part 1:- Nebulizing 
systems and their components (EN 13544-
1:2007/A1:2009)  

 Standard No. 7415-2 / 2011 والوصالت  االنابیب  أجھزة العالج التنفسى الجزء الثانى : 2011/   7415-2  -6
Respiratory therapy equipment - Part 2:- Tubing and 
connectors (EN 13544-2:2002/A1:2009)  

 Standard No. 5613-1 / 2006 العامة  االمان متطلبات  الجزء األول :  الطبیة الكھربیة المعدات  1/2006- ٥٦۱۳  -7
Medical electrical equipments part 1: general 
requirements for safety  



 والجودة الھیئة المصریة العامة للمواصفات
 Standard No. 7390 / 2011 وملحقاتھا   ط) و المستلزمات الطبیةئ االشتراطات االساسیة لالجھزة( النبا 2011/  7۳۹۰   -8

Essential requirements for Medical devices and their 
accessories 

9-  382-1 /2005 
 ملزمة

 Standard No. 382-1 / 2005 . أصناف الكحول اإلیثیلى :إلیثیلى الجزء  األولالكحول ا
ethyl alcoholpart : 1types of ethyl alcohol 

10-  382-2 /2005 
 ملزمة

الكحول االیثیلى الجزء الثانى : المواد المستخدمة فى تحویل الكحول  
 االیثیلى 

standard no. 382-2 / 2005 
ethyl alcoholpart 2 : the materials used for conversion of 
ethyl alcohol 

 Standard No. 8048 / 2016 منظف االیدى السائل  2016/  8048  -11
Liquid hand wash  

 Standard No. 4158 / 2019 المنظفات الصناعیة السائلة لألغراض العامة 2019/ 4158  -12
liquid synthetic detergent for general purposed 

المطھرات والمنظفات الیودیة المستخدمة في تطھیر وتنظیف المزارع و   2006/ 5754  -13
 مستلزماتھا 

Standard No. 5754 / 2006 
iodine disinfectants (biocides) used in farms and its 
related 

المطھرات والمنظفات ذات الحفازات المختلفة الجزء األول: مطھرات   2006/ 5753-1  -14
 حفاز الذھب المستخدمة فى تطھیر وتنظیف المواد الغذائیةومنظفات ذات 

Standard No. 5753-1 / 2006 
disinfectants (biocides) with different stimulators part 1: 
food disinfectants (biocides) with gold stimulators  

مطھرات    :ثانىالمطھرات والمنظفات ذات الحفازات المختلفة الجزء ال 2006/ 5753-2  -15
 ذات حفاز الذھب المستخدمة فى تطھیر وتنظیف المزارع و مستلزمتھا 

Standard No. 5753-2 / 2006 
disinfectants (biocides) with different stimulators part 2: 
disinfectant with gold stimulators used in farms and it's 
related  

نظفات ذات الحفازات المختلفة الجزء الثالث: مطھرات المطھرات والم 2006/ 5753-3  -16
ومنظفات ذات حفاز الفضة المستخدمة في تطھیر وتنظیف اآلسطح الصلبة  

 المختلفة 

Standard No. 5753-3 / 2006 
disinfectants (biocides) with different stimulators part3: 
disinfectants (biocides) with silver stimulators used for 
disinfection of solid surfaces  

مطھرات ومنظفات ذات الحفازات المختلفة الجزء الرابع: مطھرات  2006/ 5753-4  -17
ومنظفات ذات حفاز البالدیوم المستخدمة في تطھیر میاه اإلتزان للسفن,  

 وتطھیر القمامة و المخلفات الصلبة 

Standard No. 5753-4 / 2006 
disinfectants (biocides) with different stimulators part 4: 
disinfectants (biocides) with palladium stimulators used 
for disinfection of ballast water, municipal solid wastes  

 Standard No. 5753-5 / 2006المطھرات والمنظفات ذات الحفازات المختلفة الجزء الخامس: مطھرات  2006/ 5753-5  -18

http://www.eos.org.eg/ar/standard/4233


 والجودة الھیئة المصریة العامة للمواصفات
التین المستخدمة فى تطھیر حمامات السباحة و  ومنظفات ذات حفاز االب

 میاه االستحمام واالدوات المنزلیة والشخصیة 
disinfectants (biocides) with different stimulators part 5: 
disinfectants (biocides) with platinum stimulators used 
for disinfection of swimming POOL, shower water, and 
personal home tools.  

19-  ۱٥۹٥ -۰۱ 
/۲۰۱۸ 

 القفازات  : ۱ ج – الطبیة األغراض  فى المستخدمة المطاطیة القفازات 
 االشتراطات  - واحدة مرة لالستخدام المعقمة الجراحیة المطاطیة

Standard No. 1595-1 / 2018 
Rubber gloves for medical use Part : 1 single- use sterile 
rubber surgical gloves- specification.  

20-  ۱٥۹٥ -۰۲ 
/۲۰۰٥ 

 الفحص  قفازات  :۲ ج الطبیة االغراض  في المستخدمة المطاطیة القفازات 
 محلول أو المطاط التكس من المصنوعة واحدة  لمرة لإلستخدام الطبى

 .المطاط

Standard No. 1595-2 / 2005 
rubber gloves used for medical purposes part 2 single – 
use medical examination gloves made from rubber latex 
or rubber solution  

 الجزیئات (الجزیئات  من للحمایة مرشحة أقنعة - التنفسیة الحمایة وسائل 2009/ 6930  -21
 العالمات  – األختبارات  -المتطلبات   المیكروبیة)

Standard No. 6930 / 2009 
Respiration protective devices - Filtering half masks to 
protect against particles- Requirements , testing, 
marking 

 Standard No. 7803 / 2014 المتطـلبات وطـرق االختبار –األقنعــة الجـراحیـة  2014/ 7803  -22
surgical masks – requirements and test methods  

23-  7411 /2016 
 ملزمة

البالطي الجراحیة والجون والبدل المعلقة والمستخدمة كمعدة طبیة للعاملین  
متطلبات عامة للمصنعین والمعالجین والمنتجات ,  -والمرضي والمعدات 

 متطلبات و مستوسات االداء  - طرق االختبار

Standard No. 7411 / 2016 
surgical drapes, gowns and clean air suits, used as 
medical devices for patients, clinical staff and 
equipment- general requirements for manufacturers, 
processors and products, test methods, performance 
requirements and performance levels  

 Standard No. 6486 / 2019 یمیةالمستلزمات الطبیة نظم إدارة الجودة المتطلبات التنظ  2019/ 6486  -24
medical devices - quality management systems - 
requirements for regulatory purposes 

ترمومترات زجاجیة بھا سائل معدنى   الجزء : األول الترمومترات الطبیة 2018/ 7588-1  -25
  ذات نبیطة عظمى

Standard No. 7588-1 / 2018 
Clinical thermometers Part 1 : Metallic liquid-in-glass 
thermometers with maximum device .  

ترمومترات من النوع متغیر الطور ذات  الجزء الثاني الترمومترات الطبیة 2018/ 7588-2  -26
 المصفوفة النقطیة 

standard no. 7588-2 / 2018 
clinical thermometers – part 2 : phase change type (dot 
matrix) thermometers 



 والجودة الھیئة المصریة العامة للمواصفات
27-  7167 /2011 

 

ذات ( أداء ترمومترات األشعة تحت الحمراء لألذن -الترمومترات الطبیة
 ) نبیطة الحد األقصى

Standard No. 7167 / 2011 
Clinical thermometers- Performance of infra-red ear 
thermometers (with maximum device)  
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