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תקן זה הוכן ו אושר על ידי הוועדה הטכנית  – 5481ציוד לחץ  ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המסחר

-

גרשון בלומברג  ,מיכאל כהן

התאחדות התעשיינים בישראל

-

שחר דגן  ,אילן מירון

מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים

-

ישראל סטרול ,עדי עציץ (יו"ר)

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

-

דוד נגר

מינוי אישי  -מעבדה

-

אריאל גזית

משרד הכלכלה והתעש י יה

-

נטלי רובינשטיין

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

אריה נאמן

כמו כן תר מו להכנת התקן ולאישורו :ערן חזן  ,ראיד חיר אל  -דין  ,אדם קונסטנטינובסקי .
קסניה מולוקנדוב ריכז ה את עבודת הכנת התקן.
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הודעה על רוויזיה
תקן ישראלי זה בא במקום
התקן הישראלי ת"י  712חלק  8מנובמבר 2002
מילות מפתח:
ציוד רפואי ,גלילי גז ,סימון ,שיטות זיהוי ,קודי צבע ,הרדמה.
Descriptors:
Medical equipment, gas cylinders, marking, identification methods, colour codes, anaesthetic.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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הקדמה
תקן זה הוא חלק מ ס דרת תקנים החלים על גלילים מיטלטלים לגזים.
חלקי הס דרה הם אלה:
 גלילים מיטלטלים לג א זים :כללי בטיחותת"י 712
 גלילים מיטלטלים לגזים :בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא תפרת"י  712חלק 1
 גלילים מיטלטלים לגזים :בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכיםת"י  712חלק 2
 גלילים מיטלטלים לגזים :בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגתת"י  712חלק 3
אלומיניום ללא תפר
 גלילים מיטלטלים לגזים :סימ ני זיהוי ל גזים תעשייתייםת"י  712חלק 7
 גלילים מיטלטלים לגזים :סימון לזיהוי גזים רפואייםת"י  712חלק 8
מהדורה זו של התקן הישראלי באה במקום מהדורת התקן הישראלי ת"י  712חלק  8מנובמבר . 2002
ההבדלים העיקריים בין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין מהדורתו הקודמת הם אלה:
 בסעיף  ( 5סימון – כללי )  ,בטבל ה  ( 1גזים רפואיים )  ,הוספו גזים לטבלה . בסעיף : 8.1 נדרש כי תווית הסימון תודבק על הגליל (ולא תצורף לו  ,כפי שנדרש במהדורה הקודמת של התקן ). הוספו פרטי סימון.ל שם השוואה מדוקדקת בין המהדורות יש לעיין בנוסח המלא שלהן.

.1

חלות התקן
תקן זה חל על סימון בצבע ועל סימון בתווית ,לשם זיהוי תוכנם של גלילים מיטלטלים ,שתחום קיבולם
 0.5ליטר –  150ליטר ,והם מכילים גזים בלחץ :דחוסים או מעובים או מומסים ,המיועדים לשימוש רפואי
(להלן :גלילים).
גלילים אלה ניתנים למילוי חוזר ,מחוברים בעת השימוש למכשירי צריכה ומיועדים לשימוש בארץ.
תקן זה אינו חל על סימון זה:
 סימון אחר המוטבע בדרך כלל בגוף הגליל; -סימון על ציוד לכיבוי אש.

.2

אזכורים נורמטיביים
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה ( תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא הקובעת ) :
תקנים ישראליים
 חומרים ותערובות מסוכנים :סיווג ,תיווי ,סימון ואריזהת"י  2302חלק 1
 גלילי גז – מכסה הגנה לברז ומגן לברז לגלילי גז תעשייתי ורפואי –ת"י 4418
תכן ,מבנה ובדיקות
חוקים ,תקנות ומסמכים ישראליים
פקודת הרוקחים [נוסח חדש]  ,ה תשמ"א  , 1981 -על עדכוניה
תקנות הרוקחים (תכשירים) ,התשמ"ו  , 1986 -על עדכוניהן
נהלים ו חוזרים של אגף הרוקחות

1
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.3

מונחים ו הגדרות
מונחים ו הגדרות אלה כוח ם יפה בתקן זה:

. 3.1

גז לשימוש רפואי (להלן :גז)
גז דחוס או מעובה או מומס המצוי בלחץ והמיוצר בדרגות טיב וניקיון המתאימות לדרישות משרד
הבריאות .וה מהווה תכשיר  ,כמוגדר ב פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,ה תשמ"א  , 1981 -על עדכוניה.

. 3.2

מכסה
החלק המגן על שסתום הגליל ,כמוגדר בתקן הישראלי ת"י . 4418

. 3.3

צוואר
חלק הגליל ,שגובהו אינו גדול מ  50 -מ"מ ושהשסתום מוברג בו (ראו ציור .) 1

. 3.4

כתף
החלק העליון של הגליל ,שגובהו אינו גדול מ  10±250 -מ"מ והוא כולל את הצוואר (ראו ציור .) 1

. 3.5

גוף
חלק הגליל ,מקצה הכתף ועד התחתית (ראו ציור .) 1

. 3.6

תווית סימון
מדבקה הכוללת פרטים מזהים הנוגעים לגליל (ראו סעיף .) 8

ציור  – 1חלקי הגליל (המידות במילימטרים)

2
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.4

הוראות כלליות
אין למלא את הגליל ,אין להוציאו מן המפעל ,אין להובילו ואין להשתמש בו ,אלא אם כן סומן
לפי דרישות תקן זה.
אין למלא גליל בגז השונה מהגז שאותו מזהה הסימון שעל הגליל ,אלא אם כן המפעל הממלא שינה
את הסימון ועשה את כל הפעולות הנדרשות להתאמה אליו ,כגון ניקוי פנימי של הגליל.

.5
. 5.1

סימון – כללי
גלילים המכילים גזים הנקובים בטבלה 1
כל גליל יסומן לפי סעיפים  6ו  . 7 -נוסף על כך יסומן על הכתף ,בצבע או בתווית ,הסמל מגן  -דוד,
ומתחתיו המילים "גז רפואי" (ראו ציור  ,) 2לציון ייעוד הגז.
מידות הסימון בצבע או בתווית יהיו כמידות שבציור  , 2לפחות.
בגלילים שקיבולם עד  2ליטר ,אפשר לסמן את הסימון על הגוף ,אם אין מקום על הכתף.
נוסף על כך תודבק לכל גליל תווית סימון ,המתאימה לדרישות סעיף  . 8.1אם יש צורך לסמן על הגליל
פרטי סימון נוספים על אלה הנקובים לעיל,
לא יסתירו פרטים אלה את פרטי הסימון הנקובים בסעיפים  6ו  , 7 -ולא י טעו.

ציור  – 2תווית לציון ייעוד הגז (המידות במילימטרים)

. 5.2

גלילים המכילים גזים שאינם נקובים בטבלה 1
גלילים המכילים גזים שאינם נקובים בטבלה  , 1יסומנו לפי סעיף  8.2בלבד.

3
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טבלה  – 1גזים רפואיים
הנוסחה

שם הגז

הכימית (א)

צבע ראשי לזיהוי
תכונות הגז ( ב )
(ראו סעיף ) 6.1
()4

צבע אופייני
לזיהוי
(ראו סעיף ) 6.2
()5
לבן
כחול

()1

()2

()3

חמצן רפואי

medical Oxygen

O2

לבן

ד ו  -חנקן חמצני
רפואי

medical Nitrous

N2O

ירוק

ציקלופרופן
רפואי

הגז ( ג )

oxide
medical

-

צהוב

כתום

Cyclopropane

פחמן חד  -חמצני
רפואי
פחמן דו  -חמצני
רפואי

dioxide

medical Carbon

CO

סגול

צהוב

monoxide
medical Carbon

CO 2

אפור

אפור

אתילן רפואי

medical Ethylene

C2H4

צהוב

תכלת

הליום רפואי

medical Helium

He

אפור

חום

חנקן רפואי

medical Nitrogen

N2

אפור

שחור

חמצן רפואי +
פחמן דו  -חמצני
רפואי
הליום רפואי +
חמצן רפואי
אוויר רפואי

medical Oxygen +

O 2 + CO 2

ירוק

לבן  +אפור

חמצן רפואי +
דו  -חנקן חמצני
רפואי
ניטריק אוקסיד
רפואי
ארגון רפואי
ניטריק אוקסיד
רפואי +
חנקן רפואי
או ו יר רפואי +
הליום רפואי
חמצן רפואי +
חנקן רפואי

medical Carbon
dioxide
medical Helium +

He + O 2

אפור

לבן  +חום

medical Oxygen
medical Air

)(air

ירוק

ירוק

medical Oxygen +

O2 + N2O

ירוק

לבן  +כחול

medical Nitrous
oxide
medical Nitric

NO

סגול

סגול

oxide
medical Argon

Ar

אפור

אלומיניום

medical Nitric

NO + N 2

אפור

סגול  +שחור

oxide + medical
Nitrogen
medical air +

(air) + He

ירוק

ירוק  +חום

medical Helium
medical Oxygen +

O2 + N2

ירוק

לבן  +שחור

medical Nitrogen

(המשך הטבלה בעמוד הבא)
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פחמן חד  -חמצני
רפואי +
מתאן רפואי +
חמצן רפואי +
חנקן רפואי
א ו ויר רפואי +
הליום רפואי +
פחמן
חד  -חמצני רפואי
א ו ויר רפואי +
הליום רפואי +
פחמן
דו  -חמצני רפואי
א ו ויר רפואי +
פחמן דו  -חמצני
רפואי
חנקן רפואי +
פחמן דו  -חמצני
רפואי
חנקן רפואי +
הליום רפואי +
פחמן
דו  -חמצני רפואי
אוויר רפואי +
מימן רפואי
פחמן חד  -חמצני
רפואי +
מתאן רפואי +
אצטילן רפואי +
חמצן רפואי +
חנקן רפואי
פחמן חד  -חמצני
רפואי +
נאון רפואי +
חמצן רפואי +
חנקן רפואי

medical Carbon

CO + CH 4 + O 2

monoxide +

+ N2

ירוק

צהוב  +אדום +
לבן  +שחור

medical Methane +
medical Oxygen +
medical Nitrogen
medical air +

(air) + He + CO

ירוק

medical Helium +

ירוק  +חום +
צהוב

medical Carbon
monoxide
medical air +

(air) + He + CO 2

ירוק

medical Helium +

ירוק  +חום +
אפור

medical Carbon
dioxide
medical air +

(air) + CO 2

ירוק

ירוק  +אפור

medical Carbon
dioxide
medical Nitrogen +

CO 2 + N 2

אפור

שחור  +אפור

medical Carbon
dioxide
medical Nitrogen +

He + CO 2 + N 2

אפור

medical Helium +

שחור  +אפור +
חום

medical Carbon
dioxide
medical air +

(air) + H 2

ירוק

ירוק  +כחול

medical Hydrogen
medical Carbon

CO + CH 4 +

monoxide +

C2H2 + O2 + N2

ירוק

medical Methane +

לבן  +שחור +
צהוב  +חרדל +
אדום

medical Acetylene +
medical Oxygen +
medical Nitrogen
medical Carbon

CO + Ne +O 2

monoxide +

+N2

ירוק

לבן  +שחור +
צהוב  +ורוד

medical Neon +
medical Oxygen +
medical Nitrogen

(המשך הטבלה בעמוד הבא)
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הער ות לטבלה:
(א) אוויר מצוין כך) air ( :
( ב ) הצבעים הראשיים מייצגים את תכונות הגזים ,כמפורט להלן:
 צהוב  -גזים דליקים; ירוק  -גזים מחמצנים; סגול  -גזים רעילים או משתכים; לבן  -חמצן רפואי; אפור  -גזים אחרים.( ג ) הצבעים האופייניים לזיהוי הגזים  Ne , CH 4ו  C 2 H 2 -יהיו לפי תקנים אירופיים או אמריקניים רלוונטיים.

סימון בצבעי

.6

זיהוי ( א )

הגלילים יסומנו בצבעי זיהוי ,לפי נספח א וכמפורט להלן:

צבע ראשי

. 6.1

הצבע הראשי לזיהוי תכונות הגז יהיה לפי טבלה  , 1עמודה . 4
הצבע הראשי ייצבע על כל המחצית התחתונה של הגוף.

צבע אופייני

. 6.2
. 6.2.1

הצבע האופייני לזיהוי הגז עצמו יהיה לפי טבלה  , 1עמודה . 5
הצבע האופייני ייצבע על הכתף כולה בטבעת היקפית.

. 6.2.2

אם הגליל מכיל תערובת של גזים ,תחולק הכתף בחלוקה אנכית לחלקים שווים ,לפי מספר הגזים
שבתערובת .כל חלק ייצבע בצבע הזיהוי האופייני לגז שבתערובת.

. 6.3

צבע לבן
המחצית העליונה של כל גליל ,לרבות מכסה ההגנה ,תיצבע בצבע לבן.

.7

סימון שם הגז ונוסחתו הכימית
כל גליל יסומן ב שם הגז ונוסחתו הכימית בסימון ברור ובר  -קיימ ה  ,בצבע הבולט מצבע הרקע של הגליל,
ובאותיות שגובהן  20מ"מ לפחות.
הסימון שלעיל יסומן על ה כתף של ה גליל או על הגו ף (אם אין די מקום על הכתף) או על גבי מדבקה.
הסימון יכלול פרטים אלה:

. 7.1

שם הגז שבגליל ,בעברית ,לפי טבלה  , 1עמודה  , 1והנוסחה הכימית של הגז ,שתסומן ליד שם הגז ,
לפי טבלה  , 1עמודה . 3

. 7.2

אם הגליל מכיל תערובת גזים ,יסומנו רק הנוסחות הכימיות של כל הגזים שבתערובת לפי סדר תכולה
יורד ,כשביניהן הסימן  . +ליד כל נוסחה יצוין אחוז הגז בתערובת.
לדוגמה:
תערובת של  80%חמצן ו  20% -פחמן דו  -חמצני תסומן כמפורט להלן:
) O 2 (80%) + CO 2 ( 20%
הערה:
רישום אנכי א ינו מחייב סימון  +בין הנוסחות הכימיות.

(א)
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.8
. 8.1

סימון בתווית סימון
גלילים המכילים גזים הנקובים בטבלה 1
על כל גליל תודבק תווית סימון ,לפני שיווקו על ידי היצרן או על ידי היבואן  ,כמפורט להלן:
 מידות התווית :עבור גלילים שקוטרם עד  12ס"מ ועד בכלל :עבור גלילים שקוטרם גדול מ  12 -ס"מ:

 10ס"מ ×  15ס"מ
 15ס"מ ×  20ס"מ

 מיקום התווית :ה שליש ה עליון של הגליל. גודל ה גופן :שם הגז או שם התערובת יהיו באופן הבולט והגדול ביותר וב גופן מינימלי של . 14שאר המידע על תווית הסימון יהיה בגופן מינימלי של . 10
התווית תסומן בעברית בסימו ן ברור ובר  -קיימה  ,הכולל פרטים אלה:
. 8.1.1

שם המפעל הממלא  ,כתובתו ומספר הטלפון שלו  .בגליל מיובא – מספר הטלפון של היבואן;

. 8.1.2

שם הגז או תערובת הגזים בלועזית ובעברית ו נוסחתם הכימית (ראו טבלה ;) 1

. 8.1.3

לחץ המילוי (בר) ונפח הגליל בגלילים לגזים דחוסים  ,ומשקל נטו (ק"ג) בגלילים לגזים מעובים ;

. 8.1.4

תאריך המילוי (יום ,חודש ושנה );

. 8.1.5

ייעוד הגז ,שיסומן בסמל ובמילים ,כמתואר בציור  , 2או בסמל בלבד ,ובצבעים המפורטים בטבלה ; 2

. 8.1.6

דרגת הטוהר (אם יש צורך);

. 8.1.7

כיתוב בעברית המ ציין אם הגז הוא מומס ,דחוס או מעובה;

. 8.1.8

מספר סידורי של הגליל  ,בגלילים לגזים מעובים ולגזים מומסים ;

. 8.1.9

סמלי אזהרה ,כמתואר בציור  3ובטבלה  , 2בגודל הנקוב בתקן הישראלי ת"י  2302חלק ; 1

 . 8.1.10שם מסחרי ;
 . 8.1.11הרכב הגז או התערובת  ,לפי תעודת הרישום של התכשיר ;
 . 8.1.12תאריך תפוגה ;
 . 8.1.13תנאי אחסון ;
 . 8.1.14מס' אצווה ;
 . 8.1.15ברקוד ;
 . 8.1.16אזהרות רלוונטיות (מלל) ;
 . 8.1.17כל סימון אחר הנדרש עבור תכשירים  ,כמ פורט בפקודת הרוקחים [ נוסח חדש ]  ,התשמ"א , 1981 -
על עדכוניה ,בתקנות הרוקחים ( תכשירים ) ,התשמ"ו  , 1986 -על עדכוניה ן  ,ו כן בנהלי ם ו ב חוזרי ם
של אגף הרוקחות .
פרטי הסימון המפורטים בסעיפים  8.1.14 , 8.1.12 , 8.1.8 , 8.1.4ו  8.1.15 -יסומנו בתווית סימון כמפורט
בסעיף  8.1בתקן זה  ,או בתווית סימון נפרדת המודבקת על גבי תווית סימון זו ,במקום שיועד לכך מראש .
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. 8.2

גלילים המכילים גזים שאינם נקובים בטבלה 1
לכל גליל תודבק תווית סימון ש מידותיה  150מ"מ ×  150מ"מ לפחות ,וצבעה זהה לצבע הראשי ,
לפי תכונות הגז (ראו טבלה .) 1
התווית תודבק לגליל לפני שיווקו על ידי היצרן או על ידי היבואן.
התווית תסומן בסימון ברור ובר  -קיימ ה  ,הכולל את הפרטים לפי סעיף . 8.1

טבלה  – 2ה צבעי ם של סמלי האזהרה לפי תכונות הגז
מספר הציור

תכונת הגז

צבע הרקע של הסמל

צבע הסמל ,לרבות המסגרת
והאותיות

2

רפואי

לבן

אדום

-3א

דליק

לבן

שחור

-3ב

מחמצן

לבן

שחור

-3ג

רעיל

לבן

שחור

-3ד

משתך

לבן

שחור

נספח א – טבלת מספרי הצבעים
(נורמטיבי)
הצבע

מספר הצבע לפי
RAL

לבן
אפור
חום

9010
7037
8008
9005
4005
6001
1018
5010
2003
5012
3000
1004
3015

שחור
סגול
ירוק
צהוב
כחול
כתום
תכלת
אדום
חרדל
ורוד
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