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Moms och frakt tillkommer. Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar. 
Beställningsbladet gäller t.o.m. 30 maj 2007.

Nytt hjälpmedel vid CE-märkning
Nu finns det äntligen en lättläst och lättförståelig bok som ger vägledning vid 
CE-märkning av medicintekniska produkter. Handboken förklarar hur du 
kan arbeta med direktiv, lagar och förordningar genom belysande exempel och 
hänvisningar till regelverkets texter. I boken finns mängder med schematiska 
figurer och tabeller för att tydligt illustrera hur du kan uppfylla kraven för CE-
märkning av medicintekniska produkter. Boken riktar sig både till dig som vill 
få övergripande kunskap och och till dig som vill gå hela vägen fram till 
CE-märkning. Ett måste för dig som jobbar med medicintekniska produkter!

Skriven av Peter Landvall

Författaren, Peter Landvall, är fil dr i medicinsk mikrobiologi och har lång 
erfarenhet av regelverk för medicinsktekniska produkter både från den statliga 
och privata sidan. Han är en omtyckt föreläsare och har bl.a. även jobbat som 
konsult med ansvar för uppbyggande av kvalitetssystem, kvalitetssäkring och 
uppfyllande av regelverk hos flertalet företag.

Ja tack, jag beställer

......ex av boken Medicintekniska produkter - Vägledning till CE-märkning 
à 895 kr. 150 sidor. Författare: Peter Landvall. SIS HB 369. Art.nr. 58077.

Beställ på: Fax 08-555 523 11, telefon 08-555 523 10 eller på www.sis.se.

Namn: ..........................................................................................................

Företag: ........................................................................................................

Adress: .........................................................................................................

Postnr och ort: .............................................................................................

Telefon: ........................................................................................................

E-postadress: ...............................................................................................

P.S. På vår hemsida www..sis.se hittar du även viktiga standarder på området.

NYHET!
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Om SIS Förlag
Utan att vi tänker på det är vi överallt omgivna av standarder. Ta bara en titt runt omkring dig. 
Gemensamma normer som förenklar och förbättrar vår tillvaro varhelst du ser. Det är dessa normer, eller 
standarder, som vi på SIS Förlag jobbar med dagligen. Förutom att vi tillhandahåller standarder och hand-
böcker, förmedlar vi även kunskapen om hur standarder fungerar och vad de kan åstadkomma. 

Vår verksamhet
SIS Förlag AB är störst i Norden på standarder och ägs av SIS, Swedish Standards Institute, som är en 
medlemsorganisation och inte en myndighet. I praktiken innebär det att vinsten går tillbaka till våra med-
lemmar. 

Din behållning
För även om vi verkligen gillar det här med standarder så gör vi det inte för vår egen skull. Vi gör det för att 
våra medlemmar ska kunna använda sig av våra kunskaper, råd och erfarenheter, för att i sin tur förenkla och 
förbättra sin egen verksamhet. Standarder är ett verktyg som kan minska mängden problem som vi dagligen 
måste hantera och istället ge plats åt tankar som skapar nya möjligheter och förutsättningar. 
 Vill du veta mer om oss eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är du välkommen in på 
www.sis.se.


