
 
 

 
1 

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteille 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (Green Public Procurement, GPP) ovat vapaaehtoinen väline. 
Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit, jotka on 
laadittu terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteita varten. 

Teknisessä taustaselvityksessä annetaan tarkempaa tietoa terveydenhuollon sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuoteryhmästä, kriteerien valintaperustelut sekä tietoa asiaan liittyvästä 
lainsäädännöstä ja muista tietolähteistä. 

EU:n GPP-kriteerit jaetaan perus- ja lisäkriteereihin: 

• Peruskriteerit ovat kriteereitä, jotka soveltuvat jäsenvaltioiden kaikkien hankintaviranomaisten 
käyttöön ja joilla puututaan merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. Niillä pyritään pitämään 
todentamiseen liittyvät lisätoimet ja kustannusten nousu mahdollisimman vähäisinä. 

• Lisäkriteerit on tarkoitettu viranomaisille, jotka haluavat hankkia parhaita markkinoilla olevia 
tuotteita. Niiden soveltaminen voi edellyttää todentamiseen liittyviä lisätoimia tai hienoisia 
lisäkustannuksia verrattuna muihin samaan tarkoitukseen käytettyihin tuotteisiin. 

Koska kyse on uudesta tuoteryhmästä, esitetyt kriteerit ovat pääasiassa peruskriteereitä. Lisäkriteerit 
ovat asiakirjan lopussa (kohdat 17 ja 18). 

Kriteerien laadinnan tarkoituksena on kannustaa viranomaisia hankkimaan sellaisia terveydenhuollon 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joiden ympäristövaikutukset ovat tavallista pienempiä. Potilaiden 
turvallisuus ja hyvinvointi sekä lääketieteellisen henkilökunnan, teknikkojen ja 
huoltohenkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi asetetaan kuitenkin aina etusijalle. 

Kirjainsanat on lueteltu lisäyksessä 19. 

 

1. Määritelmä ja soveltamisala 

Näiden kriteerien soveltamista varten terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin luetaan 
kuuluvaksi sekä suur- että pienjännitelaitteet. Laitteiden määritelmä kattaa kokonaisuudessaan 
lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2 kohdassa mainitun hoitopolun. 
Lääkinnällisiä laitteita koskevaan direktiiviin kuuluvat lääkinnälliset laitteet, joita käytetään esimerkiksi 
sairauden ehkäisyyn, diagnosointiin, hoidon tarkkailuun, sairauden lievitykseen ja kuntoutukseen. 
Sähkökäyttöinen lääkintälaite määritellään standardin EN IEC 60601-1 mukaan seuraavasti: 

- Sähkökäyttöinen lääkintälaite on laite, jossa on enintään yksi liityntä sähköverkkoon (liikkumaton 
laite) ja joka on tarkoitettu potilaan diagnosointiin, hoitoon tai tarkkailuun lääkärin valvonnassa ja joka 
on fyysisessä tai sähköisessä kosketuksessa potilaan kanssa ja/tai siirtää energiaa potilaaseen tai 
potilaasta ja/tai ilmaisee tällaisen energiansiirron potilaaseen tai potilaasta. Laitteeseen kuuluvat myös 
lisälaitteet, jotka ovat valmistajan määritelmän mukaan välttämättömiä laitteen normaalin käytön 
mahdollistamiseksi. 

- Liikkuva sähkökäyttöinen lääkintälaite on liikuteltava laite, joka on mahdollista siirtää käyttöjaksojen 
välillä paikasta toiseen laitteen omilla pyörillä tai vastaavilla keinoilla. 

Ks. tekninen taustaselvitys soveltamisalaan kuulumattomien tuoteryhmien osalta. 
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Tämän asiakirjan sisältämät hankintakriteerit on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien tuotteiden 
hankinnassa: 

• CPV 33157000-5: Anestesialaitteet – hengityslaitteet (tehohoidossa käytettävät hengityslaitteet, 
paitsi siirrettävät hengityslaitteet, anestesiassa käytettävät hengityslaitteet, paitsi kotikäyttöiset 
hengityslaitteet) 

• CPV 33195100-4: Vuodepotilaan tarkkailulaitteet 

• CPV 33115100-0: Tietokonetomografialaitteet 

• CPV 33123200-0: EKG-laitteet, diagnostiset 

• CPV 33168100-6: Endoskopialaitteet (kamerayksikkö, endoskooppi, valo, ilmapumppu) 

• CPV 39330000-4: Huuhteludesinfiointilaitteet 

• CPV 33181100-3: Hemodialyysilaitteet 

• CPV 33161000-6: Suurtaajuuksiset (HF-), radiotaajuuksiset (RF-) kirurgiset laitteet, 
diatermialaitteet, bipolaariset, monopolaariset 

• CPV 33152000-0: Keskoskaapit, kiinteät 

• CPV 33194110-0: Infuusiopumput ja ruiskupumput 

• CPV 33157400-9: Tehohoitolaitteet – aktiiviset hengityskaasujen kostuttajat 

• CPV 33169100-3: Kirurgiaan tarkoitetut laservälineet  

• CPV 33111610-0: Magneettiresonanssikuvauslaitteet (MRI-laitteet) 

• CPV 39711120-6: Lääketieteelliset pakastimet 

• CPV 31524110-9: Lääketieteelliset valaisimet – kirurgiset lamput 

• CPV 33191110-9: Lääketieteelliset sterilointilaitteet  

• CPV 33160000-9, 33162000-3: Potilaan lämmitysjärjestelmät (peitteet, alustat, patjat) 

• CPV 33112200-0: Ultraäänilaitteet, paitsi hoidolliset 

• CPV 33191000-5: Pesudesinfiointilaitteet 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: Röntgenlaitteet (mukaan lukien mammografialaitteet mutta 
lukuun ottamatta osteoporoosilaitteita) 
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2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 

Ehdotettujen GPP-kriteerien on tarkoitus heijastaa merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. Tämä 
lähestymistapa voidaan esittää tiivistetyssä muodossa seuraavasti: 

Vaikutusten esitysjärjestys ei välttämättä vastaa niiden merkittävyyttä. 
 

MERKITTÄVIMMÄT 
YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA -
VAIKUTUKSET 

 GPP-LÄHESTYMISTAPA 

•      Energiatehokkaiden laitteiden hankinta 

• Virransäästötilan sisältävien laitteiden 
hankinta 

 

• Ympäristötehokkuuden hallintaa koskevien 
ohjeiden kanssa toimitettavien laitteiden 
hankinta 

 

• Mittauslaitteella varustettujen laitteiden 
hankinta 

 

• Energiankulutus 
käyttövaiheessa (esim. 
kasvihuonekaasupäästöt ja 
ilmansaasteet 
energiantuotannossa) 

• Laitteiden asianmukaisen ja 
energiatehokkaan toiminnan 
varmistaminen tarvearvioinnin ja 
energiatehokkuutta koskevan koulutuksen 
avulla  

 
 

• Vedenkulutus käyttövaiheessa: 
dialyysi, desinfiointilaitteet 
(veden niukkuus) 
 

• Vesitehokkaiden dialyysi- ja 
desinfiointilaitteiden hankinta 

 

• Kaasujen kulutus 
käyttövaiheessa: 
anestesialaitteet 
(esim. kasvihuonekaasupäästöt) 

 

• Alhaisen virtaaman anestesialaitteiden 
hankinta  

• Jäähdytysaineiden käyttö 
lääketieteellisissä pakastimissa 
(ilmaston lämpeneminen, 
otsonikato) 

 

• Jäähdytysaineita, joilla on alhainen 
lämmitysvaikutus, sisältävien 
lääketieteellisten pakastimien hankinta 

• Materiaalien käyttö 
(resurssien niukkuus) 
 

•  Tuotteiden pitkäikäisyys 

• Laitteiden sisältämät vaaralliset 
kemikaalit 

• Laitteiden hankinta toimittajilta, joilla on 
käytössä kemikaalien hallintajärjestelmiä  
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3. EU:n GPP-kriteerit terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteille 

Kohdassa 3.1 esitettyjä kriteereitä suositellaan sovellettavaksi kaikkien laitteiden hankinnassa. 
Erityyppisten laitteiden energiatehokkuutta koskevat vaatimukset esitetään kohdassa 3.2 ja 
vesitehokkuutta koskevat vaatimukset kohdassa 3.3.  

Kuten edellä on todettu, ovat kriteerit pääasiassa peruskriteereitä. Lisäkriteerit ovat asiakirjan lopussa 
(kohdat 17–18). 

 

 

 

                                                            
1 Lisäohjeiden osalta ks. ECHAn ohjeet artiklan tarkoittamista aineista osoitteessa http://echa.europa.eu/ tai vastaavat ohjeet, 
esim. osoitteessa www.cocir.org, tai muut REACH-asetusta koskevat toimialaohjeet. 

3.1 Kaikkia laitteita koskevat kriteerit 

Peruskriteerit 

ASIA 

Sellaisten terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hankinta, joiden ympäristövaikutus on 
tavallista pienempi. 

VALINTAKRITEERIT 

1. Kemikaalien hallintajärjestelmä  
Tarjoajalla tulee olla käytössä kemikaalien hallintajärjestelmä, johon kuuluu erillisiä resursseja, 
tarvittavaa asiantuntemusta sekä dokumentoituja rutiineja ja ohjeita, jotta voidaan varmistaa, että 
tarjoaja on tietoinen sopimuksella hankittavien tuotteiden sisältämistä sellaisista aineista, jotka on 
sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (ns. REACH-asetus) 57 artiklassa määriteltyjen erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon, myös ehdokasluetteloon mahdollisesti lisätyistä 
uusista aineista. Tämä tarkoittaa seuraavaa: 

• toimittajilta on pyydetty tietoja tuotteiden sisältämistä luetelluista aineista, myös luetteloon 
lisätyistä uusista aineista (yhden kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun Euroopan 
kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut luettelosta tarkistetun version);  

• sopimuksella hankittavien tuotteiden sisältämiä REACH-ehdokasluetteloon kuuluvia erityistä 
huolta aiheuttavia aineita koskevia vastaanotettuja tietoja kerätään ja arkistoidaan 
järjestelmällisesti; eli kirjanpito- ja valvontamenettelyt (esim. tuotteiden sisältämiä 
ehdokasluetteloon kuuluvia aineita koskevan dokumentaation säännölliset tarkastukset ja 
kemiallisen sisällön (laboratorioanalyysiraporttien) pistotarkastukset) ovat sellaisia, että 
kerättyjä tietoja voidaan arvioida epäjohdonmukaisuuksien varalta. 

Todentaminen: Tarjoajien tulee vahvistaa, että niillä on käytössä edellä kuvatut rutiinit ja ohjeet, sekä 
kuvailla dokumentointi-, valvonta- ja seurantajärjestelmää ja siihen kohdennettuja resursseja (varattua 
aikaa, henkilöstöä ja henkilöstön asiantuntemusta). Edellä mainituille raporteille voidaan tehdä 
pistotarkastuksia1.  

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/
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TEKNISET ERITELMÄT 

2. Käyttöohjeet ympäristötehokkuuden hallintaan  
Tarjoajan on toimitettava opas, joka sisältää ohjeet siitä, miten tietyn lääkinnällisen laitteen 
ympäristötehokkuus voidaan maksimoida, joko kirjallisesti käyttöoppaan erityisenä osana, digitaalisesti 
valmistajan WWW-sivuston kautta, CD-levyllä tai paperisena tuotepakkauksessa tai sen mukana 
toimitettavissa dokumenteissa. Ohjekirjan on oltava käytettävissä yhdessä laitteen kanssa. 
Dokumentaation tulee vähintään ja laitteen kliinistä suorituskykyä heikentämättä sisältää seuraavat 
tiedot: 

• Ohjeet käyttäjille siitä, miten laitteen ympäristövaikutukset minimoidaan asennuksen, käytön, 
huollon ja kierrätyksen/hävittämisen aikana, mukaan lukien ohjeet siitä, miten energian, veden, 
kulutushyödykkeiden/-osien kulutus ja päästöt minimoidaan. 

• Tuotteen asianmukaista huoltoa koskevat suositukset, mukaan lukien tiedot siitä, mitkä varaosat 
voidaan vaihtaa, puhdistusohjeet. 

• Tiedot sopimuksella hankittavien tuotteiden sisältämistä aineista, jotka on sisällytetty asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) 57 artiklassa määriteltyjen erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden ehdokasluetteloon, jotta hankintaviranomainen voi ryhtyä tarvittaviin varotoimenpiteisiin 
varmistaakseen, että tuotteiden käyttäjät saavat kyseiset tiedot ja voivat toimia niiden 
edellyttämällä tavalla. 

Todentaminen: 
Jäljennös ohjekirjan asianomaisista sivuista tulee toimittaa viranomaiselle. Tarjoajan on myös 
annettava ilmoitus, että ohjekirja on saatavilla tarjoajan tai valmistajan WWW-sivustolla, CD-levyllä tai 
paperimuodossa. 
Luettelo sopimuksella hankittavien tuotteiden sisältämistä aineista, jotka kuuluvat huolta aiheuttavien 
aineiden ehdokasluetteloon, ja REACH-asetuksen 33 artiklan mukaiset lisätiedot. 

3. Tuotteen pitkäikäisyys ja takuu  

Tuotteen korjauksen tai vaihdon tulee sisältyä valmistajan takuuehtoihin. Lisäksi tarjoajan on 
varmistettava, että aitoja tai niitä vastaavia varaosia on saatavissa (suoraan tai muiden nimettyjen 
toimijoiden kautta) laitteen odotetun käyttöiän ajan ja vähintään viisi vuotta takuun päättymisen 
jälkeen. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on vakuutettava, että edellä mainittua lauseketta noudatetaan. 
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4. Koulutus energiatehokkuuden optimoimiseksi  
Tarjoajan on tarjottava koulutusta, johon sisältyy elementtejä, jotka koskevat laitteen 
sähkönkulutusparametrien säätöä ja hienosäätöä (esim. valmiustilan käyttöä) sähkön käytön 
optimoimista varten. Tämä koulutus voi sisältyä tarjoajan järjestämään kliiniseen ja tekniseen 
koulutukseen.  

Todentaminen: 
Kuvaus tarjottavasta energiakoulutuksesta. 

5. Energiatehokkuuden optimointi asennuksen yhteydessä  
Tarjoajan on laadittava laitteen asennuksen yhteydessä tarvearvio laitteen käyttäjästä (eli 
hoitoyksiköstä) (esim. käyttötiheydestä, tutkimustyypeistä jne.). Analyysin perusteella tarjoajan on 
annettava hankintaviranomaiselle dokumentaatiota ja tietoja siitä, miten hankitun laitteen 
sähkönkulutusparametrit voidaan optimoida. Tarvittaessa tämä prosessi toistetaan ja tarkistetaan 
jokaisen toimittajan suorittaman ennaltaehkäisevän laitehuollon yhteydessä. 

Todentaminen: 
Asennusmenettelyn ja ennaltaehkäisevän huoltomenettelyn kuvaus. 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVA LAUSEKE 

6. Tiedot ehdokasluetteloon kuuluvista erityistä huolta aiheuttavista aineista  
Viiden vuoden ajan tuotteen toimittamisen jälkeen hankintaviranomaiselle on annettava ilmoitus 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ECHA on julkaissut uuden tarkistetun ehdokasluettelon erityistä 
huolta aiheuttavista aineista, kyseisen luettelon yhdestä tai useammasta uudesta aineesta kussakin 
sopimukseen kuuluvassa tuotteessa, myös ilmoitus riskienhallintatiedostojen tarkastelun tuloksista, 
jotta hankintaviranomainen voi ryhtyä tarvittaviin varotoimenpiteisiin eli varmistaa, että tuotteen 
käyttäjät saavat asianomaiset tiedot ja voivat toimia niiden edellyttämällä tavalla. 
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MYÖNTÄMISKRITEERIT 

3.2 Energiatehokkuusvaatimukset 

Energiatehokkuutta koskevia vaatimuksia ehdotetaan myöntämisperusteiksi.  

7. Terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden energiatehokkuus muiden kuin 
tietokonetomografialaitteiden, hemodialyysilaitteiden, MRI-laitteiden, lääketieteellisten 
sterilointilaitteiden ja desinfiointilaitteiden osalta 
Laitteille myönnetään pisteitä päivittäisen energiankulutuksen E (kilowattituntia (kWh) päivässä) 
mukaan alla olevan taulukon esittämällä tavalla (mitä alhaisempi päivittäinen energiankulutus, sitä 
enemmän pisteitä). 
Laitteiden toimintatilojen määritelmät on esitetty lisäyksessä 1. Ehdotettu todentamistapa mainitaan 
taulukon alla.  
Keskoskaapeille ja lääketieteellisille pakastimille pisteitä myönnetään sen mukaan, mikä laitteiden 
päivittäinen energiankulutus on suhteessa niiden tilavuuteen, eli E on kilowattituntia (kWh) päivässä 
per kuutiometri (m3). 
Hankkijan tulee ilmoittaa laitteen odotetut päivittäiset käyttötavat (”asiakaskohtainen skenaario”), ja 
tarjoajan tulee ilmoittaa laitteen energiankäyttö eri toimintatiloissa. Ennalta määritelty käyttöskenaario 
on hankkijalle annettava suositus, joka perustuu eurooppalaisten sairaaloiden keskimääräisiin 
käyttöskenaarioihin. Hankkija voi kuitenkin vapaasti mukauttaa käyttöskenaariota omiin 
erityistarpeisiinsa. 

Laite Toimintat
ila 

Asiakaskohtain
en skenaario 

Hankkijan 
ilmoittama 

Ennalta 
määritelty 
käyttöskenaari
o 

Ohje 

Energia 
käyttövaiheessa 

Tarjoajan 
ilmoittama 

Energiankä
ytön (E) 
laskenta:  

Aktiivinen  T1= 24 h T1 =24 P1 Aktiivinen 
hengityskaas
ujen 
kostuttaja 

Toimintatiloj
en 
määritelmät 
on esitetty 
lisäyksessä 
1. 

T=aika, tunnit, jotka 
laite on mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 11 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 

(T1*P1) = 
E (kWh) 
päivässä 

Aktiivinen T1 = 24 h T1 = 24 P1 (T1*P1)= E 
(kWh) 
päivässä 

Vuodepotilaa
n 
tarkkailulaitte
et 

Toimintatiloj
en 
määritelmät 
on esitetty 
lisäyksessä 
1. 

T=aika, tunnit, jotka 
laite on mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 13 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 
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Laite Toimintat
ila 

Asiakaskohtain
en skenaario 

Hankkijan 
ilmoittama 

Ennalta 
määritelty 
käyttöskenaari
o 

Ohje 

Energia 
käyttövaiheessa 

Tarjoajan 
ilmoittama 

Energiankä
ytön (E) 
laskenta:  

Aktiivinen  T1 T1 = 2 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) 
päivässä 

Valmiustil
a (mikäli 
laitteessa on 
tällainen tila) 

T2  T2 = 2 P2  

Pois 
päältä  

T3  T3 = 20 P3  

EKG-laitteet 
(elektrokardiog
rafiset) laitteet 
(diagnostiset) 

Toimintatiloj
en 
määritelmät 
on esitetty 
lisäyksessä 
1. 

T=aika, tunnit, jotka 
laite on mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 7 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 

 

Aktiivinen  T1 =tunnit, jotka 
laite on 
mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin, ja 
seuraavat 
hankkijan 
määrittämät 
valonlähdettä 
koskevat 
edellytykset: 
Lux= valovoima  
Ra= 
värintoistoindeksi  
T°= värilämpötila 
(kelvineinä), 
käyttöikä tunteina 

T1 = 5 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) = 
E (kWh) 
päivässä 

Pois 
päältä  

T2  T2 = 19 P2  

Endoskopiala
itteet 
(kamerayksik
kö, 
endoskooppi, 
valo, 
ilmapumppu) 

Toimintatiloj
en 
määritelmät 
on esitetty 
lisäyksessä 
1. 

T=aika, tunnit, jotka 
laite on mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 8 
mukaisissa 
testiolosuhteissa ja 
hankkijan 
määrittelemissä 
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olosuhteissa. 

 

 

 

 

 

Laite Toimintat
ila 

Asiakaskohta
inen 
skenaario 

Hankkijan 
ilmoittama 

Ennalta 
määritelty 
käyttöskenaario 

Ohje 

Energia 
käyttövaihe
essa 

Tarjoajan 
ilmoittama 

Energiankäytön 
(E) laskenta:  

Aktiivinen  T1 = 
käyttötunnit 

päivässä  

 

T1 = 5 P1 = (mitataan 
kuormituksella 
500 Ω 
monopolaarisi
sta laitteista ja 
kuormituksella 
50 Ω 
bipolaarisista 
laitteista, ja 
kesto on 30 
sekuntia) 

Pois 
päältä  

T2 = 
käyttötunnit 

päivässä 

T2 = 19 P2 

Suurtaajuuksi
set kirurgiset 
laitteet, 
diatermialaitt
eet 

Toimintatiloj
en 
määritelmät 
on esitetty 
lisäyksessä 
1. 

 Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 6 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) 
päivässä 

Aktiivinen  T1 = 24 
Määriteltävä: 

potilaille varattu 
tila, esim. 

laitteessa on 
tilaa potilaille, 

joiden paino on 
enintään 6 kg ja 

pituus 60 cm 

T1 = 24, 
keskoskaappi 
soveltuu potilaille, 
joiden paino on 
enintään 6 kg ja 
pituus 60 cm 

E1= (T1*P1) 
suhteessa 
tilavuuteen 
(V) 

Keskoskaapit 
(kiinteät) 

Toimintatiloj
en 
määritelmät 
on esitetty 
lisäyksessä 
1. 

T=aika, tunnit, 
jotka laite on 
mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 9 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 
V= 
keskoskaapin 

(T1*P1)/ V = 
E (kWh) 
päivässä ja 
per 
keskoskaapi
n 
kuutiometri 
(m3) 
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tilavuus 
(volyymi) (m3), 
joka täyttää 
hankkijan 
määrittämät 
(tilaa koskevat) 
edellytykset 

Aktiivinen  T1 T1 = 14 P1 

Pois 
päältä  

T2  T2 = 10 P2 

Infuusiopump
ut ja 
ruiskupumput 

Toimintatiloj
en 
määritelmät 
on esitetty 
lisäyksessä 
1. 

T=aika, tunnit, 
jotka laite on 
mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 10 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) 
päivässä 

 

 

Laite Toimintatila Asiakaskoht
ainen 
skenaario 

Hankkijan 
ilmoittama 

Ennalta 
määritelty 
käyttöskena
ario 

Ohje 

Energia 
käyttövaihe
essa 

Tarjoajan 
ilmoittama 

Energiankäytön 
(E) laskenta:  

Aktiivinen tila = 
valmis käyttöön 
-tila  

T1 T1 = 5 P1 

Valmiustila = 
laser on 
valmiustilassa 

T2  T2 = 4 P2 

Pois päältä  T3  T3 = 15 P3 

Kirurgiaan 
tarkoitetut 
laservälineet, 
jatkuvatoimis
et laserit 

Toimintatilojen 
määritelmät on 
esitetty lisäyksessä 
1, ja aktiivinen tila ja 
valmiustila 
määritellään 
standardin SS-EN 
60 601-2-22 kohdan 
2.1.117 
(valmiustila/valmis 
käyttöön -tila) 
mukaan.  

T=aika, tunnit, 
jotka laite on 
mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 12 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 

(T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = E 
(kWh) 
päivässä 

Lääketieteelli
set 
pakastimet 

Aktiivinen  T1 = 24 h. 
Määriteltävä: 
Pakastimen 

käyttökapasite
etti, 

sisätilavuuden 

T1 = 24 P1 (T1*P1)/ V = 
E (kWh) 
päivässä ja 
per 
pakastimen 



 
 

 
11 

(= V, volyymi 
(m3)) pituus, 

leveys ja 
korkeus, sekä 

edellytetty 
lämpötila 

Toimintatilojen 
määritelmät on 
esitetty lisäyksessä 
1. 

T= aika 

V= tilavuus 
(volyymi)  

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 17 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 

kuutiometri 
(m3) 

 

 

 

 

 

 

Laite Toimintatil
a 

Asiakaskohtaine
n skenaario 

Hankkijan 
ilmoittama 

Ennalta 
määritelty 
käyttöskenaa
rio 

Ohje 

Energia 
käyttövaih
eessa 

Tarjoajan 
ilmoittama 

Energiankäytön 
(E) laskenta:  

Aktiivinen T1= tunnit, jotka 
laite on mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin, ja 
seuraavat hankkijan 
määrittämät 
edellytykset: 
Lux= valovoima  
Ra= 
värintoistoindeksi  
T°= värilämpötila 
(kelvineinä)  
Käyttöikä tunteina 

T1= 8  P1 = arvo 
mitataan 

lampputyyp
eittäin ja 
täyttää 

hankkijan 
määrittämät 
edellytykset 

Pois päältä T2 T2= 16 P2 

Lääketieteelli
set valaisimet 
(kirurgiset 
lamput) 

Toimintatilojen 
määritelmät on 
esitetty 
lisäyksessä 1. 

T=aika, tunnit, jotka 
laite on mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 15 
mukaisissa 
testiolosuhteis
sa 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) 
päivässä 

Potilaan 
lämmitysjärje

Aktiivinen T1 T1 = 9 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
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patjat) esitetty 
lisäyksessä 1. 

toimintatilassa 
päivittäin 

käyttöskenaario. lisäyksen 16 
mukaisissa 
testiolosuhteis
sa 

Aktiivinen T1 T1 = 9 P1+ PF (T1*(P1+ PF)) 
+ (T2*P2) = E 
(kWh) 
päivässä 

Pois päältä  T2 T2= 15 P2  

Paineilmalaitte
ella varustetut 

Toimintatilojen 
määritelmät on 
esitetty 
lisäyksessä 1. 

T=aika, tunnit, jotka 
laite on mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 16 
mukaisissa 
testiolosuhteis
sa 

PF = 
paineilmalaitte
en teho 

 

 

Laite Toimintatila Asiakaskoht
ainen 
skenaario 

Hankkijan 
ilmoittama 

Ennalta 
määritelty 
käyttöskena
ario 

Ohje 

Energia 
käyttövaihe
essa 

Tarjoajan 
ilmoittama 

Energiankäytön 
(E) laskenta:  

Kuvaustila/va
lmis 
kuvaukseen 

T1 T1= 6 P1  

Valmiustila  T2  T2= 6 P2  

Pois päältä  T3  T3= 12 P3  

Toimintatilojen 
määritelmät 
vastaavat 
COCIR SRI -
itsesääntelyaloit
etta (v1) (2009). 

T=aika, tunnit, 
jotka laite on 
mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 14 
mukaisissa 
testiolosuhteissa 

(T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = E 
(kWh) 
päivässä 

Ultraäänilaitteet, 
paitsi hoidolliset 

Akkukäyttöisistä ultraäänilaitteista: 
Energiankulutus (kWh), kun akku ladataan täyteen: Echarge 
Akkukäyttöisten mallien päivittäinen kulutus: Echarge*3 

 

 

Hengityslaitteet, 
tehohoidossa 

Aktiivinen  T1 = 24 h T1 = 24 P1 (T1*P1) = E 
(kWh) 
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hengityslaitteet), 
anestesiassa 
käytettävät 
hengityslaitteet 
(paitsi 
kotikäyttöiset 
hengityslaitteet) 

 

Valmiustila  T1 T1 = 15 P1 

Pois päältä  T2  T2= 9 P2 

Röntgenlaitteet, 
mukaan lukien 
mammografialait
teet mutta 
lukuun ottamatta 
osteoporoosilait
teita 

Toimintatilojen 
määritelmät 
on esitetty 
lisäyksessä 1. 

T=aika, tunnit, 
jotka laite on 
mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

Suositeltava 
käyttöskenaario. 

P= teho (kW), 
tehomittaukset 
lisäyksen 3 
mukaisissa 
testiolosuhteissa
. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) 
päivässä 

Todentaminen: 
Tarjoajien tulee toimittaa testiraportti standardin EN 50564:2011 (kohtien 6.1, 6.2, 6.3, ja 6.4) tai 
vastaavan standardin mukaisesti. Testiraportin on sisällettävä laitteen energiatehokkuutta koskevat 
tiedot. Mittaukset tulee suorittaa kunkin edellä mainitun laitteen lisäyksissä määriteltyjen toimintatilojen 
ja testiolosuhteiden sekä käyttöskenaarioiden mukaisesti. Laboratoriot suorittavat testauksen 
standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 820) ja ISO 13485 tai vastaavissa standardeissa 
asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen testiolosuhteiden mukaisesti.  

8. Tietokonetomografialaitteiden energiatehokkuus 
Laitteille myönnetään pisteitä päivittäisen energiankulutuksen E (kilowattituntia (kWh) päivässä) 
mukaan, ks. alla (mitä alhaisempi laitteen päivittäinen energiankulutus on, sitä enemmän pisteitä 
myönnetään). 
Laitteiden toimintatilojen määritelmät on esitetty lisäyksessä 2. 

Hankkijan tulee ilmoittaa laitteen odotetut päivittäiset käyttötavat (”asiakaskohtainen skenaario”), ja 
tarjoajan tulee ilmoittaa laitteen tehonkulutus eri toimintatiloissa. Ennalta määritelty käyttöskenaario on 
hankkijalle annettava suositus. Hankkija voi kuitenkin vapaasti mukauttaa käyttöskenaariota omiin 
erityistarpeisiinsa. 

Ennalta määritelty käyttöskenaario (jota käytetään tietokonetomografialaitteiden vertailuarvona) 

Tarjoajien on ilmoitettava päivittäinen energiankulutus E (kilowattituntia (kWh) päivässä) käyttämällä 
jotakin yhtä alla esitetyistä kolmesta eri skenaariosta2 tietokonetomografialaitteille COCIR SRI -
itsesääntelyaloitteessa (ks. www.cocir.org) tai vastaavassa määriteltyjen menetelmien ja 
testiolosuhteiden mukaisesti. Hankkija ilmoittaa, minkä skenaarioiden osalta energiankulutus 
ilmoitetaan. 

• Pois päältä -skenaario: energiankulutus perustuu käyttöskenaarioon, jonka mukaan päivässä 
suoritetaan 20 kuvausta ja yöllä laite on 12 tuntia pois päältä. 

• Lepotilaskenaario: energiankulutus perustuu käyttöskenaarioon, jonka mukaan päivässä 
suoritetaan 20 kuvausta ja yöllä laite on 12 tuntia lepotilassa. 

• Virransäästöskenaario: energiankulutus perustuu käyttöskenaarioon, jonka mukaan päivässä 
suoritetaan 20 kuvausta ja yöllä laite on 12 tuntia virransäästötilassa. 

 

Asiakaskohtainen käyttöskenaario 

http://www.cocir.org/
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Tarjoajat antavat seuraavat arvot tietokonetomografialaitteita koskevassa COCIR SRI -
itsesääntelyaloitteessa (ks. www.cocir.org/site/index.php?id=46) tai vastaavassa määritellyn 
menetelmän ja testiolosuhteiden mukaisesti: 

 

POff : tehonkulutus (kW) pois päältä -tilassa 

PIdle : tehonkulutus (kW) lepotilassa 

PLow: tehonkulutus (kW) virransäästötilassa 

EScan: energiankulutus vatsan alueen kuvauksen aikana 

TScan: vatsan alueen kuvauksen kesto (toiminnon käynnistämisestä siihen asti, kunnes laite on 
palannut lepotilaan) 

Päivittäinen energiankulutus voidaan laskea seuraavalla kaavalla (hankkija ilmoittaa kursivoidut arvot, 
toimittaja lihavoidut arvot): 

E=kWh/päivä = POff x TOff + PLow x TLow + NScan x EScan + PIdle x (24h – TOff - TLow - NScan x TScan)  

jossa:  

NScan on kuvausten määrä päivässä.  

COCIR-menetelmällä saadut tulokset ovat osoittaneet, että koska kuvaustilassa 24 tunnin aikana 
käytettävän energian vaikutus on pieni, kuvaustilan energiankäyttö voidaan arvioida likimääräisesti 
yksin vatsan alueen kuvauksen perusteella. 

TLow,off on aika tunteina per päivä kussakin toimintatilassa. 

TScan on kunkin kuvauksen kesto (tarjoajan ilmoittama). 

Todentaminen: 
Tietokonetomografialaitteille: Tarjoajien tulee toimittaa testiraportti, josta energiatehokkuutta koskevat 
tiedot käyvät ilmi, kuvantamislaitteita koskevan COCIR SRI -itsesääntelyaloitteen (ks. 
www.cocir.org/site/index.php?id=46) tai vastaavan mukaisesti. 

Laboratoriot suorittavat testauksen standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 820) ja ISO 
13485 tai vastaavissa standardeissa asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen 
testiolosuhteiden mukaisesti. 

9. Hemodialyysilaitteiden energiatehokkuus: 
 
Laitteille myönnetään pisteitä sen mukaan, miten paljon ne kuluttavat energiaa yhtä hoitokertaa 
kohden (E (kWh) / hoitokerta) jäljempänä mainituissa testiolosuhteissa. (Mitä alhaisempi 
energiankulutus on hoitokertaa kohden, sitä enemmän pisteitä myönnetään.) 
 

Hoitojakso on seuraavanlainen standardin IEC 60601-2-16 tai vastaavan mukaan: 

• Testaus – kesto riippuu koneesta  
• Täyttö/huuhtelu – 10 minuuttia  
• Esikierto – 15 minuuttia  

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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• Dialyysi – 4 tuntia  
• Lämpö-/kemiallinen desinfiointi – kesto riippuu koneesta Hankkijan tulee ilmoittaa 

desinfioinnin tyyppi. 

Energiankäyttö hoitokertaa kohden mitataan lisäyksen 5 mukaisissa testiolosuhteissa. 

Pisteitä myönnetään myös siitä, jos dialyysilaitteessa on automaattinen toiminto, jolla vähennetään 
dialyysinesteen virtausta esikäsittelyn ja dialyysivaiheen välisenä aikana. Tarjoajan tulee ilmoittaa 
dialyysinesteen virtauksen vähentynyt määrä. Mitä enemmän dialyysinesteen virtaus vähenee, sitä 
enemmän pisteitä myönnetään. 

Pisteitä myönnetään lisäksi siitä, jos dialyysilaite sammuttaa itse itsensä, kun sitä ei ole käytetty 10 
minuuttiin desinfiointivaiheen jälkeen.  

Todentaminen: 
Tarjoajien tulee toimittaa testiraportti standardin EN 50564:2011 (kohtien 6.1, 6.2, 6.3, ja 6.4) tai 
vastaavan standardin mukaisesti. Testiraportin on sisällettävä laitteen energiatehokkuutta koskevat 
tiedot. Mittaukset tulee suorittaa edellä ilmoitetuissa toimintatiloissa ja edellä ilmoitettujen 
testiolosuhteiden ja käyttöskenaarioiden mukaisesti.  
Laboratoriot suorittavat testauksen standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 820) ja ISO 
13485 tai vastaavissa standardeissa asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen 
testiolosuhteiden mukaisesti. 
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10. Magneettiresonanssikuvauslaitteiden (MRI-laitteiden) energiatehokkuus 
Laitteille myönnetään pisteitä päivittäisen energiankulutuksen E (kilowattituntia (kWh) päivässä) 
mukaan, ks. alla (mitä alhaisempi laitteen päivittäinen energiankulutus on, sitä enemmän pisteitä 
myönnetään). 
Laitteiden toimintatilojen määritelmät on esitetty lisäyksessä 2. 

Hankkijan tulee ilmoittaa laitteen odotetut päivittäiset käyttötavat (”asiakaskohtainen skenaario”), ja 
tarjoajan tulee ilmoittaa laitteen energiankäyttö eri toimintatiloissa. Ennalta määritelty käyttöskenaario 
on hankkijalle annettava suositus. Hankkija voi kuitenkin vapaasti mukauttaa käyttöskenaariota omiin 
erityistarpeisiinsa. 

Ennalta määritelty käyttöskenaario (jota käytetään MRI-laitteiden vertailuarvona) 

Tarjoajat ilmoittavat laitteen päivittäisen energiankulutuksen E (kilowattituntia (kWh) päivässä) 
magneettiresonanssikuvauslaitteita koskevassa COCIR SRI -itsesääntelyaloitteessa (ks. 
www.cocir.org/site/index.php?id=46) tai vastaavassa määritellyn menetelmän ja testiolosuhteiden 
mukaisesti. 

Asiakaskohtainen käyttöskenaario 

Tarjoajat antavat seuraavat arvot magneettiresonanssikuvauslaitteita koskevassa COCIR SRI -
itsesääntelyaloitteessa (ks. www.cocir.org/site/index.php?id=46) tai vastaavassa määritellyn 
menetelmän ja testiolosuhteiden mukaisesti: 

POff : tehonkulutus (kW) pois päältä -tilassa 

PLow: tehonkulutus (kW) virransäästötilassa 

PReady: tehonkulutus (kW) valmis kuvaukseen -tilassa 

EScan: Energiankulutus viiden kehonalueen (pää, selkäranka, vatsa, polvi, verisuonet) kuvauksen 
aikana  

TScan: kuvauksen kesto (joka sisältää kuvausajan ja kiinteän valmis kuvaukseen -toimintatilan keston, 
joka on määritelty COCIR-menetelmässä) 

Päivittäinen energiankulutus voidaan laskea seuraavalla kaavalla (hankkija ilmoittaa kursivoidut arvot, 
toimittaja lihavoidut arvot): 

kWh/päivä = POff x TOff + PLow x TLow + NScan x EScan + PReady x (24h - TOff - TLow - NScan x TScan)  

jossa:  

NScan on kuvausten määrä kunkin kehonalueen osalta: NScan x TScan = NHead x THead + NAbdomen x 
TAbdomen + NSpine x TSpine + NKnee x TKnee + NAngio x TAngio. 

Tlow,off on aika tunteina per päivä kussakin toimintatilassa. 

TScan on kunkin kuvauksen kesto (tarjoajan ilmoittama). 

Todentaminen: 
Tarjoajien tulee toimittaa testiraportti, josta laitteen energiatehokkuutta koskevat tiedot käyvät ilmi, 
kuvantamislaitteita koskevan COCIR SRI -itsesääntelyaloitteen (ks. 
www.cocir.org/site/index.php?id=46) tai vastaavan mukaisesti. 

Laboratoriot suorittavat testauksen standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 820) ja ISO 
13485 tai vastaavissa standardeissa asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46


 
 

 
17 

testiolosuhteiden mukaisesti. 
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11. Lääketieteellisten sterilointilaitteiden energiatehokkuus  
 

Ennalta määritelty käyttöskenaario 

Sekä sterilointilaitteen kapasiteetti että kuormitus vaikuttavat energiatehokkuuteen sen mukaan, miten 
käytettävissä olevaa kapasiteettia hyödynnetään. Mitä enemmän tavaroita steriloidaan yhden 
yksittäisen käyttöjakson aikana, sitä alhaisempi on energiankulutus tavaraa kohden. 
Sterilointilaitteiden energiankulutusta voidaan mitata joko käytettävissä olevan kammiotilavuuden 
perusteella litroina tai enimmäiskuormituskapasiteetin perusteella kilogrammoina. Tarjoajan tulee 
ilmoittaa molemmat kriteerit lukuina, jotta hankintaviranomainen saa keskimääräisen käsityksen 
laitteen energiankulutuksesta. 

Pisteitä myönnetään sen mukaan, miten paljon laite kuluttaa energiaa käyttöjaksoa kohden, eli:  
 

• miten alhaista ilmoitettu energiankulutus on litraa kohden (EV (Wh/l)) lisäyksessä 4 esitetyissä 
testiolosuhteissa. 

• miten alhaista ilmoitettu energiankulutus on kuormaa kohden (EW (Wh/kg)) lisäyksessä 4 
esitetyissä testiolosuhteissa. 

Mitä alhaisempi energiankulutus on käyttöjaksoa kohden, sitä enemmän pisteitä myönnetään.  

Tarjoajan on määriteltävä: 

• energiankulutus: 
EV tyhjälle kammiolle  
EW enimmäiskuormalle lisäyksessä 4 määritetyllä tavalla 

• käytettävissä oleva kammiotilavuus (litroina) 
• sovellettava tuotestandardi (EN 13060 tai EN 285) 

Laitteiden toimintatilojen määritelmät on esitetty lisäyksessä 1.  

Mittaukset suoritetaan lisäyksessä 4 määritellyissä testiolosuhteissa. 

Todentaminen: 

Tarjoajien on ilmoitettava laitteen energiatehokkuutta koskevat tiedot EV ja EW standardin EN 
50564:2011 (kohtien 6.1, 6.2, 6.3, ja 6.4) tai vastaavan standardin mukaisten testiprotokollien 
perusteella. Mittaukset tulee suorittaa laitteen eri toimintatiloissa lisäyksessä 4 esitetyissä 
testiolosuhteissa. Laboratoriot suorittavat testauksen standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 
820) ja ISO 13485 tai vastaavissa standardeissa asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen 
testiolosuhteiden mukaisesti. 

 
Asiakaskohtainen käyttöskenaario 
 
Laitteille myönnetään pisteitä päivittäisen energiankulutuksen E (kilowattituntia (kWh) päivässä) 
mukaan, ks. alla oleva taulukko (mitä alhaisempi laitteen päivittäinen energiankulutus on, sitä 
enemmän pisteitä myönnetään). Olkaa hyvä ja täyttäkää alla oleva taulukko.  
Laitteiden toimintatilojen määritelmät on esitetty lisäyksessä 1. Todentamista koskeva kuvaus on 
taulukon alla. 
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Laite Toiminta-
tila 

Asiakas-
kohtainen 
käyttö-
skenaario 

Hankkijan 
ilmoittama 

Energia käyttö-
vaiheessa 

Tarjoajan 
ilmoittama 

Energian-
käytön (E) 
laskenta:  

Aktiivinen  N= 
Käyttöjaksojen 

määrä päivässä 
(Määriteltävä: L= 

kuorma käyttöjaksoa 
kohden (kg), M= 
materiaalityyppi 

(metalli tai tekstiili), 
T= käyttöjakson 

tyyppi (sterilointi Tº), 
kuivausvaiheen 
käyttö (kyllä/ei)) 

E1 = 
Energiankulutus 
(kWh) 
käyttöjaksoa 
kohden 
hankkijan 
ilmoittaman 
käyttöjakson 
perusteella 

Valmis 
käyttöön 

T2  P2  

Valmiustila T3  P3  

Lääke-
tieteellinen 
sterilointilaite 

Toimintatilojen 
määritelmät on 
esitetty 
lisäyksessä 1. 

T=aika, tunnit, jotka 
laite on mainitussa 
toimintatilassa 
päivittäin 

P= teho (kW), tehon 
ja energiankäytön 
mittaukset 
suoritetaan 
lisäyksen 4 
mukaisissa 
testiolosuhteissa. 

[∑ 
(N1*E1)] + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) 
päivässä 

Mittaukset suoritetaan lisäyksessä 4 määritellyissä testiolosuhteissa. 

Todentaminen: 

Tarjoajien tulee toimittaa testiraportti standardin EN 50564:2011 (kohtien 6.1, 6.2, 6.3, ja 6.4) tai 
vastaavan standardin mukaisesti. Testiraportin on sisällettävä laitteen energiatehokkuutta koskevat 
tiedot EV ja EW. Mittaukset tulee suorittaa laitteen eri toimintatiloissa lisäyksen 4 mukaisissa 
testiolosuhteissa ja hankkijan ilmoittamien käyttöskenaarioiden mukaisesti. Laboratoriot suorittavat 
testauksen standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 820) ja ISO 13485 tai vastaavissa 
standardeissa asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen testiolosuhteiden mukaisesti. 



 
 

 
20 

12. Huuhtelu- ja pesudesinfiointilaitteiden energiatehokkuus 
Laitteille myönnetään pisteitä sen mukaan, miten paljon ne kuluttavat energiaa käyttöjaksoa kohden 
(E= (kWh)/käyttöjakso), ks. alla (mitä alhaisempi laitteen energiankulutus on käyttöjaksoa kohden, 
sitä enemmän pisteitä myönnetään). 
 
Hankkija ilmoittaa hankittavan desinfiointilaitteen tyypin: 

• Desinfiointilaitteet taipuisille endoskoopeille 
• Desinfiointilaitteet kaikille muille välineille (yleiset kirurgiset välineet, sairaaloiden 

tietojärjestelmiin liittyvät välineet, anestesiavälineet, ortopediset välineet jne.) 
• Desinfiointilaitteet kookkaille tavaroille, kuten steriileille astioille, kärryille, leikkaussalijalkineille 

jne.) 
• Desinfiointilaitteet ihmisperäisen jätteen säilytysastioille 

 
ja määrittää seuraavat tiedot: 

• Edellytetty kuormitus (kuorman määrä)  
• Kuivausvaiheen käyttö (kyllä/ei) 
• Lämmin vesi (HW, hot water) (kyllä/ei) 
• Puhdistettu vesi loppuhuuhtelussa (kyllä/ei) 
• Lämmitysmenetelmät (höyry tai sähkö)  
• Jännite  

 
Valmistaja suorittaa mittaukset seuraavasti: 
Seuraavien A0-arvojen mukaan: 

• Desinfiointilaitteet kirurgisille ja analyysivälineille: A0 3000 
• Desinfiointilaitteet muille välineille ja kookkaille tavaroille: A0 600 
• Desinfiointilaitteet ihmisperäisen jätteen säilytysastioille: A0 60 

 
• Kylmä vesi (CW, cold water), enimmäislämpötila 20°C 
• Lämmin vesi (HW, hot water), enimmäislämpötila 60°C 
• Puhdistettu vesi, enimmäislämpötila 20°C 
• Höyry, enimmäispaine 500 kPa  

 
Lisäyksessä 3 asetetaan lisäehtoja energiatehokkuusmittausten testiolosuhteille. 
 
Valmistaja ilmoittaa puhdistuksen, desinfioinnin ja kuivauksen suorituskyvylle asetetut 
hyväksymiskriteerit standardin EN ISO 15883 mukaisesti. 
 
Tarjoaja ilmoittaa energiatehokkuuden käyttöjaksoa kohden edellä esitettyjen parametrien perusteella. 
 
 

Todentaminen: 

Tarjoajien tulee toimittaa testiraportti, johon sisältyvät laitteen vedenkulutusta ja energiatehokkuutta 
koskevat tiedot, ja lisäksi osoittaa, että edellä mainittuja standardeja ja testiolosuhteita tai niitä 
vastaavia noudatetaan.  

Laboratoriot suorittavat testauksen standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 820) ja ISO 
13485 tai vastaavissa standardeissa asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen 
testiolosuhteiden mukaisesti. 
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13. Automaattinen virransäästötila lääketieteellisissä sterilointilaitteissa, desinfiointilaitteissa, 
tietokonetomografialaitteissa, diagnostisissa EKG-laitteissa, MRI-laitteissa ja ultraäänilaitteissa 
Pisteitä myönnetään, jos laitteen asetuksia voidaan mukauttaa niin, että laite menee automaattisesti 
valmiustilaan tai pois päältä -tilaan sen jälkeen, kun se on ollut tietyn aikaa ilman käyttöä 
(epäaktiivinen), tai ennalta määritetyssä aikataulussa alla olevan kaavion mukaisesti. 
Tietokonetomografialaitteiden ja MRI-laitteiden kohdalla pisteitä myönnetään, jos kuvanlukijassa on 
olemassa virransäästötila, jonka laitteen hoitaja voi aktivoida.  

Laite Toimintatilasta Toimintatilaan 

Lääketieteellinen 
sterilointilaite ja 
desinfiointilaite 

Valmis käyttöön -tila Valmiustila 

Tietokonetomografialaite Lepotila Virransäästötila 

Diagnostinen EKG-laite Aktiivinen tila tai valmiustila Pois päältä -tila 

MRI-laite Valmis kuvaukseen -tila Virransäästötila 

Ultraäänilaite Valmis kuvaukseen -tila 
Ultraääniyksikkö on päällä ja valmis 
kuvan vastaanottoon. Kaikki paitsi 
kuvaukseen tarvittavat moduulit ovat 
päällä (anturi ei ole aktivoitu). 

Valmiustila 

 

Pisteitä myönnetään lisäksi siitä, jos laite käynnistyy nopeasti ja automaattisesti täysin 
toimintakykyiseksi sen jälkeen, kun sen automaattinen toiminto on edellä kuvatusti aktivoitu. Ilmaiskaa 
aika sekunteina ja henkilöstöltä vaadittava aktiivinen työ. Mitä vähemmän aikaa ja aktiivista työtä 
vaaditaan, sitä enemmän myönnetään pisteitä.  

Toimintatilojen määritelmät on tietokonetomografialaitteiden ja MRI-laitteiden osalta esitetty 
lisäyksessä 2 ja muiden edellä mainittujen laitteiden osalta lisäyksessä 1. 

Todentaminen: 
Tarjoajien tulee toimittaa dokumentaatiota (esim. ohjekirjan jäljennöksen), josta ilmenevät seuraavat 
seikat:  

• edellytettävä automaattinen virransäästötila tai pois päältä -tila edellä kuvatun kaavion 
mukaisesti, miten laitteen hoitaja voi aktivoida kyseisen tilan, ja millaisia vaihtoehtoja on 
asetusten määrittämiselle, mukaan lukien yksilölliset automaattiset käytänteet ja toiminnot, tai 
kuvaus siitä, miten virransäästötiloja voidaan parhaiten käyttää energian säästämiseen, ja  

• käynnistysaika ja käynnistyksen henkilöstöltä edellyttämä aktiivinen työ  

Tarjoajan on annettava ilmoitus, että tämä dokumentaatio on saatavilla tarjoajan tai valmistajan 
WWW-sivustolla, CD-levyllä tai paperimuodossa.  

 



 
 

 
22 

14. Mittauslaitteella varustetut laitteet 
Pisteitä myönnetään myös silloin, jos laitteessa on tai laitteeseen voidaan kiinnittää mittauslaite, jonka 
avulla on mahdollista tarkkailla ja tallentaa lokitietoja laitteen senhetkisestä (sähkön, veden (jos 
asianmukaista) ja kaasun (asianmukaista anestesia- ja tehohoitolaitteiden kohdalla)) kulutuksesta. 
Käyttäjän tulisi lisäksi olla mahdollista saada tilastotietoja laitteen aikaisemmasta kulutuksesta raportin 
muodossa. Tarjoajan tulee ilmoittaa kulutusmittauksen edellytykset ja sen mahdolliset 
lisäkustannukset3. Tarjoajan on myös mainittava, mitä rajoituksia liittyy siihen, mitä tai miten henkilöstö 
voi mittauslaitteella mitata.  
Pisteitä myönnetään, jos saadut tiedot voidaan lähettää automaattisesti keskitettyyn 
tiedonkeruujärjestelmään. 

Todentaminen: 
Tarjoajien tulee toimittaa dokumentaatiota (esim. ohjekirjan jäljennöksen), jossa kuvaillaan 
mittauslaitetta ja sen toimintoja, käytön edellytyksiä ja rajoituksia. 
 

3.3 Eri laitetyyppien vesitehokkuusvaatimukset 

15. Hemodialyysilaitteiden vedenkulutus 
Laitteille myönnetään pisteitä sen mukaan, miten paljon ne kuluttavat vettä hoitokertaa kohden (mitä 
vähemmän laite kuluttaa vettä, sitä enemmän pisteitä myönnetään). 

Hoitojakso on seuraavanlainen standardin IEC 60601-2-16 tai vastaavan mukaan: 

• Testaus – kesto riippuu koneesta  
• Täyttö/huuhtelu – 10 minuuttia  
• Esikierto – 15 minuuttia  
• Dialyysi – 4 tuntia  
• Lämpö-/kemiallinen desinfiointi – kesto riippuu koneesta Hankkijan tulee ilmoittaa desinfioinnin 

tyyppi. 

Pisteitä myönnetään laitteille, joissa on vedenkulutuksen vähentämistoiminto (eli jotka kuluttavat 
esikiertovaiheessa vähintään 50 prosenttia vähemmän vettä).  

Pisteitä myönnetään laitteille, joissa on valmiustilassa vedenkulutuksen estotoiminto (eli joiden 
vedenkulutus vähenee 100 prosentilla säästötilassa).  

Hankintaviranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka 
monta pistettä kunkin myöntämiskriteerin perusteella myönnetään. 

Todentaminen: 
Tarjoajien on toimitettava testiraportti, johon sisältyvät vedenkulutusta koskevat tiedot standardissa 
IEC 60601-2-16 tai vastaavassa määritellyissä testiolosuhteissa, sekä vedenkulutuksen vähentämis- 
ja vedenkulutuksen estotoimintoja koskevat ohjekirjan sivut tai linkki niihin, ja samalla osoitettava, että 
ne noudattavat edellä mainittuja tai vastaavia standardeja ja testiolosuhteita. Laboratoriot suorittavat 
testauksen standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 820) ja ISO 13485 tai vastaavissa 
standardeissa asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen testiolosuhteiden mukaisesti. 
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16. Huuhtelu- ja pesudesinfiointilaitteiden vedenkulutus 
Pisteitä myönnetään sen mukaan, miten paljon laitteet kuluttavat vettä käyttöjaksoa kohden alla 
määritellyissä testiolosuhteissa (mitä alhaisempaa laitteen vedenkulutus on käyttöjaksoa kohden, sitä 
enemmän pisteitä myönnetään). 

 
Hankkija ilmoittaa hankittavan desinfiointilaitteen tyypin: 

• Desinfiointilaitteet taipuisille endoskoopeille 
• Desinfiointilaitteet kaikille muille välineille (yleiset kirurgiset välineet, sairaaloiden 

tietojärjestelmiin liittyvät välineet, anestesiavälineet, ortopediset välineet jne.) 
• Desinfiointilaitteet kookkaille tavaroille, kuten steriileille astioille, kärryille, leikkaussalijalkineille 

jne.) 
• Desinfiointilaitteet ihmisperäisen jätteen säilytysastioille 

 
ja määrittää seuraavat tiedot: 

• Edellytetty kuormitus (kuorman määrä)  
• Kuivausvaiheen käyttö (kyllä/ei) 
• Lämmin vesi (HW, hot water) (kyllä/ei) 
• Puhdistettu vesi loppuhuuhtelussa (kyllä/ei) 
• Lämmitysmenetelmät (höyry tai sähkö)  
• Jännite  

 
Valmistaja suorittaa mittaukset seuraavasti: 
Seuraavien A0-arvojen mukaan: 

• Desinfiointilaitteet kirurgisille ja analyysivälineille: A0 3000 
• Desinfiointilaitteet muille välineille ja kookkaille tavaroille: A0 600 
• Desinfiointilaitteet ihmisperäisen jätteen säilytysastioille: A0 60 

 
• Kylmä vesi (CW, cold water), enimmäislämpötila 20°C 
• Lämmin vesi (HW, hot water), enimmäislämpötila 60°C 
• Puhdistettu vesi, enimmäislämpötila 20°C 
• Höyry, enimmäispaine 500 kPa  

 
 
 
Valmistaja ilmoittaa puhdistuksen, desinfioinnin ja kuivauksen suorituskyvylle asetetut 
hyväksymiskriteerit standardin EN ISO 15883 mukaisesti. 
 
Tarjoaja ilmoittaa vedenkulutuksen käyttöjaksoa kohden edellä esitettyjen parametrien perusteella. 
 
 

Todentaminen: 

Tarjoajien tulee toimittaa testiraportti, johon sisältyvät laitteen vedenkulutusta ja energiatehokkuutta 
koskevat tiedot, ja lisäksi osoittaa, että edellä mainittuja standardeja ja testiolosuhteita tai niitä 
vastaavia noudatetaan.  

Laboratoriot suorittavat testauksen standardeissa EN ISO 17025, U.S. 21 CFR (osa 820) ja ISO 
13485 tai vastaavissa standardeissa asetettujen yleisten vaatimusten ja edellä mainittujen 
testiolosuhteiden mukaisesti. 
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Lisäkriteerit (ehdotetaan käytettäväksi peruskriteerien lisäksi) 

MYÖNTÄMISKRITEERIT  

17. Lääketieteellisten pakastimien jäähdytysaineet 
Pisteitä myönnetään, jos laite sisältää jäähdytysaineita, joiden lämmitysvaikutus GWP100 (Global 
Warming Potential) on < 10. 

Todentaminen: 
Dokumentaatiosta on käytävä ilmi lääketieteellisessä pakastimessa käytettävät jäähdytysaineet ja 
niiden lämmitysvaikutus GWP100, joilla osoitetaan, että edellä mainittu kriteeri täyttyy. 

18. Anestesialaitteiden kaasujen kulutus – alhaisen virtaaman laitteet 
Pisteitä myönnetään sellaisille pitkäaikaiseen ja keskipitkään hoitoon tarkoitetuille anestesialaitteille, 
joissa on vastapainekompensoitu alhaisen virtaaman4 toiminto, joka perustuu enintään kahteen litraan. 

Pisteitä myönnetään anestesialaitteille, joissa on ominaisuuksia, jotka synnyttävät automaattisesti 
alhaisen virtaaman (automaattinen alhaisen virtaaman toiminto) tai tarjoavat tietotyökaluja, jotka 
auttavat kliinikkoa saavuttamaan alhaisen virtaaman (ohjaava käyttöliittymä). 

Todentaminen: 
Viranomaiselle on toimitettava jäljennös ohjekirjan niistä asianomaisista sivuista, joissa kuvaillaan 
alhaiseen virtaamaan liittyviä säätöjä ja automaattista alhaista virtaamaa tai tietotyökaluja koskevia 
ominaisuuksia. Tämän ohjekirjan on oltava saatavilla valmistajan WWW-sivustolla, CD-levyllä tai 
paperimuodossa.  

 

3. Selventävät huomautukset 

 

Myöntämiskriteerit 

Hankintaviranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka 
monta pistettä kunkin myöntämiskriteerin perusteella myönnetään. Ympäristöön liittyvien 
myöntämiskriteerien nojalla myönnettävien pisteiden olisi vastattava ainakin 15:tä prosenttia kaikista 
saatavissa olevista pisteistä. 

 

4. Kustannuksiin liittyvät huomiot 

Elinkaarikustannusten laskenta 

Energian- ja vedenkulutusta voidaan myös käyttää elinkaarikustannuslaskelmissa (Life Cycle Costing, 
LCC). Tässä tapauksessa julkinen viranomainen voi laskea veteen ja energiaan liittyvät menot laitteen 
odotetun käyttöiän ajalta ja sisällyttää ne tarjouksen hintaan. Tavallisesti laitteiden käyttö-, huolto- ja 
hävityskustannukset ylittävät kaikki muut ensikustannukset moninkertaisesti (ylläpitokustannukset ovat 
usein 2–20 kertaa alkuperäisiä hankintakustannuksia suuremmat). Mikäli elinkaarikustannuslaskelmia 
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sovelletaan tällä tavalla, on vältettävä kulutuksen kaksinkertaista huomioimista, eli alhaisemmasta 
energian- ja vedenkulutuksesta ei tule myöntää pisteitä kahdesti, vaan alhaisempi kulutus tulee ottaa 
huomioon joko elinkaarikustannusten laskennan puitteissa tai myöntämiskriteerinä hinnan ohella 
(ilman, että energia- ja vesikustannuksia sisällytetään hintaan).  
. 
Hyödyt 

Seuraavassa esitetään muutamia esimerkkejä niistä terveydenhuollon alan kestävien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden ympäristö- ja taloudellisista hyödyistä, joita voidaan synnyttää markkinoilla 
olevilla energiatehokkailla laitteilla. Nämä ovat lähinnä esimerkkejä, joiden tarkoitus on 
yleisluonteisesti havainnollistaa mahdollisia hyötyjä (eli sitä, että hyötyjä on ylipäänsä mahdollista 
saada), eivätkä niinkään tarkkoja kuvauksia, joissa otettaisiin huomioon, mikä nimenomainen tutkimus 
tai käyttötila on kyseessä, minkälainen vertailu on tehty tai mitä nimenomaista mallia kuvaillaan. 
Hyödyt on laskettu suhteessa joko aikaisempaan laitteeseen, standardimalliin tai markkinoilla oleviin 
samankaltaisiin malleihin. Tietolähteinä on käytetty toimittajien WWW-sivustoilta kerättyjä 
tuoteselostuksia ja kyselytutkimuksen tuloksia, jotka perustuvat markkina-analyysissä käytettyihin 
tietopyyntölomakkeisiin. 

Esimerkki 
terveyden-

huollon sähkö- 
ja elektroniikka-

laitteesta 

Ympäristöhyöty 
 

Taloudellinen hyöty 

Tietokonetomografialai
te 

• 50 prosentin energiansäästöt 
rintakehätutkimuksissa 

• 80 prosentin energiansäästöt 
sydäntutkimuksissa 

• (50 prosentin energiansäästöt 
päivittäisessä energiankulutuksessa) 

• 33 000 kWh vuodessa yhtä konetta 
kohden, 15 tonnia hiilidioksidipäästöjä, 
mikä vastaa neljän auton vuosittaisia 
hiilidioksidipäästöjä 

• Vuosittaiset säästöt ovat 
peräti 3700 euroa yhtä 
tietokonetomografiajärjestelm
ää kohden 

 

Dialyysilaite 

• 50 prosenttia alhaisempi energiankulutus 
• 30 prosentin vähennys vedenkulutuksessa 

(suhteessa normaalikäytön yhden 
hoitokerran 500 litraan) 

• 50 prosenttia pienemmät 
hoitokustannukset 

EKG-laite • 10 prosenttia alhaisempi energiankulutus  

Mammografialaite 
• 50 prosentin vähennys 

energiankulutuksessa 
 

Lääketieteellinen 
valaisin – kirurginen 
lamppu 

• 50 prosenttia (halogeenilampuista siirrytty 
LED-lamppuihin)  

• Säästöt esim. Yhdysvalloissa 
0,03 TWh vuodessa  

Tarkkailulaite • 50 prosenttia alhaisempi energiankulutus  

MRI-laite 

• 50 prosenttia alhaisempi energiankulutus 
(normaalikäytössä MRI-laite voi tuottaa 
vuosittain noin 90 tonnia hiilidioksidia) 
 

• Vähentää vuosittaista sähkönkulutusta noin 
60 000 kilowattituntia, mikä vastaa viiden 
kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta ja 
27 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa 
seitsemän auton vuosipäästöjä 

• Vuosittaiset säästöt ovat jopa 
6 700 euroa yhtä MRI-laitetta 
kohden  
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Ultraäänilaite • 90 prosentin energiansäästöt 
• Yhdysvalloissa 1 300 

kilowattituntia alhaisempi 
vuosittainen sähkönkulutus 

Sterilointilaite • 20 prosenttia energiatehokkaampi  

Röntgenlaite • 80 prosenttia energiatehokkaampi  
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5. Lisäykset 

Lisäys 1 

Toimintatilat määritellään standardien EN 50564:2011 ja EC 1275/2008 mukaan seuraavasti: 

 ”aktiivinen tila” tarkoittaa tilannetta, jossa laite on kytkettynä sähköverkon sähkövirtaan ja jossa 
vähintään yksi laitteen päätoiminnoista on aktivoitu haluttua käyttötarkoitusta varten; 

”valmis käyttöön -tila” tarkoittaa tilannetta, jossa laite on kytkettynä sähköverkon sähkövirtaan ja voi 
(välittömästi) aktivoida kaikki toiminnot; 

”valmiustila” tarkoittaa tilannetta, jossa laite on kytkettynä sähköverkon sähkövirtaan ja jossa laitteen 
asianmukainen toiminta riippuu sähköverkosta saatavasta sähköenergiasta ja jossa laite voi suorittaa 
ainoastaan seuraavat toiminnot, joiden ajallista kestoa ei määritellä: uudelleenaktivointitoiminto tai 
ainoastaan merkki, että uudelleenaktivointitoiminto on käytössä, ja/tai tieto- tai tilanäyttö; 

”pois päältä -tila” tarkoittaa tilannetta, jossa laite on kytkettynä sähköverkon sähkövirtaan muttei 
suorita mitään toimintoja; pois päältä -tiloina pidetään myös seuraavia:  

(a) tilanteet, joissa esiintyy ainoastaan merkki pois päältä -tilasta; 

(b) tilanteet, joissa laite suorittaa ainoastaan toimintoja, joiden tarkoitus on varmistaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin 2004/108/EY (1) mukainen sähkömagneettinen 
yhteensopivuus; 

”uudelleenaktivointitoiminto” tarkoittaa toimintoa, joka mahdollistaa muiden toimintatilojen, mukaan 
lukien aktiivinen tila, aktivoimisen kaukokytkimellä, joka kattaa kaukosäätimen, sisäisen anturin tai 
ajastimen, tilanteeseen, jossa on käytettävissä lisätoimintoja, mukaan lukien laitteen päätoiminto; 
 
”tieto- tai tilanäyttö” tarkoittaa jatkuvaa toimintoa, joka tarjoaa tietoa tai antaa merkin laitteen tilasta 
näytöllä, mukaan lukien ajan näyttö. 
 

Lisäys 2 

Tietokonetomografialaitteet 

Toimintatilat määritellään COCIR SRI -asiakirjan ”CT measurement on energy consumption 
methodology” (Tietokonetomografialaitteille tehtävät mittaukset energiankulutusta koskevan 
menetelmän puitteissa) mukaisesti. 

Pois päältä -tila: Järjestelmä on sammutettu ja irrotettu vaihtovirrasta käyttöoppaan mukaan. 
Järjestelmä ei kuluta lainkaan energiaa. 

Virransäästötila: Järjestelmä toimii vähimmäisenergiankulutuksen tilassa, jonka käyttäjä voi valita 
käyttöoppaan mukaan.  

Lepotila: Tila, jossa järjestelmä on kokonaan kytketty sähkövirtaan mutta jossa kuvausta ei ole 
käynnistetty. Tähän tilaan EI kuulu röntgenputken roottorin tai nostotelineen rotaatiota.  

Kuvaustila: Järjestelmän tila yksittäisten kuvausten välissä ja kuvausten aikana (esim. potilaan 
käsittelyn, tutkimuksen suunnittelun, varjoaineen ruiskutuksen sekä aktiivisen kuvaamisen ja siihen 
liittyvän röntgenkuvien tuottamisen aikana). Tähän tilaan kuuluvat röntgenputken roottorin rotaatio, 
nostotelineen rotaatio ja kuvien tuottaminen sekä ajanjaksot, joina laite on levossa kuvausten välissä.  
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MRI-laitteet 

Toimintatilat määritellään COCIR SRI -asiakirjan ”MRI measurement on energy consumption 
methodology” (MRI-laitteille tehtävät mittaukset energiankulutusta koskevan menetelmän puitteissa) 
mukaisesti. 

Pois päältä -tila: Järjestelmä toimii normaalikäyttäjän käytössä olevassa 
vähimmäisenergiankulutuksen tilassa, käyttökonsolista on valittu komento ”pois päältä” tai 
”sammutus”.  

Valmis kuvaukseen -tila: Tämä tila kuvastaa järjestelmän tilaa yksittäisten kuvausten välissä (esim. 
potilaan käsittelyn, tietojen rekisteröinnin, tutkimuksen suunnittelun tai varjoaineen ruiskutuksen 
aikana).  

Kuvaustila: MRI-laite kuvaa aktiivisesti potilasta kuvien tuottamiseksi lähettämällä ja ottamalla vastaan 
radiotaajuusenergiaa ja muuttamalla magneettikentän gradientteja. Tietokonejärjestelmä tulkitsee 
saadut tiedot ja tuottaa niistä kuvan. 

Virransäästötila: Tämä laitteen käytöstä vastaavan henkilökunnan valitsema tila kuvastaa tilaa, jossa 
järjestelmän sähkönkulutus on pienempää kuin valmis kuvaukseen -tilassa mutta suurempaa kuin pois 
päältä -tilassa (eli kyse on horrostilasta tai huolto-/arviointitilasta). 

Lisäys 3 

Röntgenlaitteet, pesudesinfiointilaitteet, huuhteludesinfiointilaitteet 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa. 

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Lisäys 4 

Lääketieteelliset sterilointilaitteet 

Ennalta määritelty käyttöskenaario, testiolosuhteet 

Sovellettava käyttökerran tyyppi noudattaa joko standardia EN 285 tai standardia EN 13060 tai niitä 
vastaavaa standardia hankkijan ilmoittaman tilavuuden mukaan. 

EV-arvon määritelmä standardin EN 13060 tai standardin EN 285 mukaiselle sterilointilaitteelle 

EV=E/V (kWh/litra) 

E= energiankulutus kilowattitunteina tyhjällä kammiolla yhtä käyttökertaa kohden 

V= sterilointilaitteen käytettävissä oleva enimmäistilavuus litroina.  

EW-arvon määritelmä standardin EN 13060 tai standardin EN 285 mukaiselle sterilointilaitteelle: 
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EW=EM/M (kwh/kg) 

EM= energiankulutus kilowattitunteina testikuormalla M (kg) yhtä käyttökertaa kohden 

M= toimittajan ilmoittama metallinen testikuorma (kg) 

Standardin EN 13060 mukaisten sterilointilaitteiden kohdalla testikuorma on toimittajan ilmoittama 
metallinen enimmäiskuorma (kg). 

Standardin EN 285 mukaisten sterilointilaitteiden kohdalla testikuorma on 15 kg:n metallikuorma x 
STE (jossa STE on valmistajan ilmoittama käytettävissä oleva enimmäistilavuus). 

Huomautus: Testikuormassa käytettävän metallin tulee olla ruostumatonta terästä standardin EN 
10088-1 mukaisesti. 

Huomautus: Energiatehokkuutta koskevat tiedot ovat hyväksyttäviä käärittyjen kohteiden 134 
celsiusasteen sterilointikerran osalta.  

Sterilointilaitteen on oltava esilämmitetty ja käyttövalmis.  

Testiin tulee sisältyä aktiivinen kuivaus. 

Testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s 
standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti. Ympäristön 
lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 2) celsiusasteessa.  

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Asiakaskohtainen käyttöskenaario, testiolosuhteet 

Sterilointilaitteen on oltava esilämmitetty ja käyttövalmis.  

Energiatehokkuus on mitattava hankkijan määrittelemissä olosuhteissa (esim. onko aktiivinen kuivaus 
testissä mukana, mikä on kuorman suuruus käyttökertaa kohden, materiaalityyppi, käyttökerran 
tyyppi).  

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa.  

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut edellytykset 

Testien aikana tuloveden lämpötilan on oltava 15 astetta standardin EN 285:2006 tai sitä vastaavan 
standardin mukaisesti. Steriloinnin/desinfioinnin tuloksen on oltava vallitsevien standardien mukainen. 

Lisäys 5 

Dialyysilaitteet 

Testiolosuhteet 
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Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava 
huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s.  

Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 2) celsiusasteessa. 

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Testien aikana tuloveden lämpötilan on oltava 15 astetta. 

Muut dialyysivaihetta koskevat testiolosuhteet: 

Hemodialyysilaitteen dialyysivaiheen energiatehokkuuden mittauksen aikana laitteen 
toimintaolosuhteiden on oltava standardin IEC 60601-2-16 tai sitä vastaavan standardin mukaiset: 

Dialyysinesteen virtaus: 500 ml/min; 

Verenvirtaus: 300 ml/min; 

Ultrasuodatusvirtaus: 0,5 l/h; 

Dialyysinesteen lämpötila: 37 °C 

Lisäys 6 

Suurtaajuuksiset, radiotaajuuksiset kirurgiset laitteet, diatermialaitteet 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa. Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, 
jossa kuvataan kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien 
standardien mukaisesti ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut aktiivisen tilan testiolosuhteet 

Testi tulee suorittaa standardin EN 60601-2-2 tai sitä vastaavan standardin mukaisesti: 

 Enimmäislämpötila normaalikäytössä ja käyttöjaksoissa: Suurtaajuuksisia kirurgisia laitteita, jotka on 
säädetty toimittamaan 50 watin antoteho resistiiviseen kuormaan elektrodikaapelilla, käytetään yhden 
tunnin ajan valmistajan määrittelemissä käyttöjaksoissa mutta kuitenkin niin, että vähintään 10 
sekunnin käyttöajat vuorottelevat enintään 30 sekunnin lepoajan kanssa. 

Enimmäiskuorma on 500 Ω monopolaarisilla laitteilla ja 50 Ω bipolaarisilla laitteilla, ja kesto on 30 
sekuntia. 

Testissä on noudatettava alla esitettyjä vaiheita standardin EN 50564:2011 (tuotteen valmistelua 
käsittelevän kohdan 5.2) mukaisesti: 

 – selvitä, onko tuotteessa akku ja onko tuotteessa piiristö ladattavan akun uudelleenlatausta varten. 
On syytä selvittää, onko olemassa säädöstä, jossa täsmennettäisiin sovellettavat edellytykset, ja jos 
sellaista ei ole, sovelletaan seuraavaa menettelyä. Silloin, kun on kyse latauspiiristön sisältävistä 
tuotteista, laitteen pois päältä -tilassa ja valmiustilassa kuluttama teho on mitattava vasta sen jälkeen, 
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kun varokeinoilla on voitu varmistaa, että akku ei lataudu testin aikana. Tällaisia keinoja ovat esim. 
akun poistaminen silloin, kun se on mahdollista, tai akun pitäminen täyteen ladattuna silloin, kun sitä ei 
ole mahdollista poistaa; 

– laitteen huoltotilassa kuluttama teho on mitattava vasta sitten, kun akut on asennettu ja ladattu 
täyteen. 

Lisäys 7 

EKG-laitteet 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa.  

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut aktiivisen tilan testiolosuhteet 

Testi on suoritettava 15 minuuttia kestävän mittausjakson aikana, ja seuraavat arvot on saatava ja 
kirjattava ylös testin aikana. 

Sinusrytmi: 60 BPM  

EKG-amplitudit: 1 mV 

Lisäys 8 

Endoskooppilaitteet 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa.  

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Testattava kohde/tuote: Testissä endoskooppilaitteen on koostuttava valonlähteestä (joka on täydellä 
teholla), kamerayksiköstä, endoskoopista ja ilmapumpusta. Valonlähteen toimintalämpötilan tulee olla 
saavutettu ennen testin aloitusta.  

Lisäys 9 

Keskoskaapit (kiinteät) 

Testiolosuhteet 
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Testeissä noudatetaan keskoskaapin osalta standardin EN 60601-2-19 ympäristön lämpötilaa, 
kosteutta, ilmanpainetta käsittelevää kohtaa 201.5.3 tai sitä vastaavaa: 

Ellei mainitussa standardissa määrätä toisin, kaikissa testeissä ympäristön lämpötilan on oltava 21–26 
celsiusastetta. 

Testi suoritetaan ympäristössä, jonka lämpötila on 21–26 celsiusastetta, ja testissä laitteen käyttöaika 
on yksi tunti ja säätölämpötila (eli lämpötilan säätimestä valittu lämpötila) on 36 celsiusastetta. Ks. 
lisätietoja keskoskaapin lämpötilan stabiiliutta käsittelevästä lausekkeesta 201.12.1.101. Lämpötilan 
tulee olla stabiili silloin, kun testi alkaa. 

Testissä on noudatettava alla esitettyjä vaiheita standardin EN 50564:2011 (tuotteen valmistelua 
käsittelevän kohdan 5.2) mukaisesti: 

 – selvitä, onko tuotteessa akku ja onko tuotteessa piiristö ladattavan akun uudelleenlatausta varten. 
On syytä selvittää, onko olemassa säädöstä, jossa täsmennettäisiin sovellettavat edellytykset, ja jos 
sellaista ei ole, sovelletaan seuraavaa menettelyä. Silloin, kun on kyse latauspiiristön sisältävistä 
tuotteista, laitteen kuluttama teho 

– on mitattava pois päältä -tilassa ja valmiustilassa vasta sen jälkeen, kun varokeinoilla on voitu 
varmistaa, että akku ei lataudu testin aikana. Tällaisia keinoja ovat esim. akun poistaminen silloin, kun 
se on mahdollista, tai akun pitäminen täyteen ladattuna silloin, kun sitä ei ole mahdollista poistaa; 

– on mitattava huoltotilassa vasta sitten, kun akut on asennettu ja ladattu täyteen. 

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Lisäys 10 

Infuusiopumput 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa.  

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut edellytykset 

Testi on suoritettava ja sen tiedot on kirjattava ylös olosuhteissa, joissa laite toimii keskinopeudella 
120 minuutin ajan ja vastapaineet ovat ± 13,33 kPa (± 100 Hg), standardin EN 60601-2-24 tai sitä 
vastaavan standardin mukaisesti. 

Lisäys 11 

Aktiiviset hengityskaasujen kostuttajat 

Testiolosuhteet 
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Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa.  

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut testiolosuhteet 

Testi tulee suorittaa standardin EN ISO 8185 tai sitä vastaavan standardin mukaisesti niin, että 
hengitettävän hengityskaasun vähimmäisvesipitoisuus on noin 33 mg/dm³ ja hengityskaasun 
enimmäislämpötila on noin 42 °C.  

Testi tulee suorittaa ilman lämmityskierukkaa. 

Virtauksen tulee olla 10 litraa minuutissa, ja aktiiviseen hengityskaasujen kostuttajaan kytketty 
hengityslaite on säädettävä sillä tavalla, että hengitystilavuus on 500 ml, hengitystiheys on 20/min ja 
säätötilassa ilman happitilavuus on 30 prosenttia, standardin EN ISO 80601-2-12 kohdan 
201.12.1.101 tai vastaavan mukaan. 

Lisäys 12 

Laservälineet 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa. Laserin on oltava standardin EN 60 601-2-22 tai sitä vastaavan standardin 
määritelmän mukaisessa valmiustilassa silloin, kun valmiustilan energiankulutusta mitataan. 

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut edellytykset 

Laserin on oltava standardin EN 60601-2-22 tai sitä vastaavan standardin määritelmän mukaisessa 
valmis käyttöön -tilassa 15 minuutin ajan silloin, kun energian kulutusta mitataan aktiivisessa tilassa. 

Toimintatilat määritellään standardin EN 60601-2-22 mukaan: 

Valmiustila: Verkkokaapeli on kytketty, ja verkkokytkin on aktivoitu. Laser ei voi lähettää 
toimintasädettä, vaikka laserin säätökytkin on aktivoitu. Valmis käyttöön -tila: Laserlaite voi lähettää 
lasersäteen, kun säätökytkin on aktivoitu. 

Lisäys 13 

Vuodepotilaan tarkkailulaitteet 

Testiolosuhteet 
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Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaavan standardin mukainen. Standardin EN 50564:2011 
tutkimushuonetta käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa 
ilmannopeus on testattavan tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin 
aikana (23 ± 5) celsiusasteessa.  

Testissä on noudatettava alla esitettyjä vaiheita standardin EN 50564:2011 (tuotteen valmistelua 
käsittelevän kohdan 5.2) mukaisesti: 

 – selvitä, onko tuotteessa akku ja onko tuotteessa piiristö ladattavan akun uudelleenlatausta varten. 
On syytä selvittää, onko olemassa säädöstä, jossa täsmennettäisiin sovellettavat edellytykset, ja jos 
sellaista ei ole, sovelletaan seuraavaa menettelyä. Silloin, kun on kyse latauspiiristön sisältävistä 
tuotteista, laitteen kuluttama teho 

– on mitattava pois päältä -tilassa ja valmiustilassa vasta sen jälkeen, kun varokeinoilla on voitu 
varmistaa, että akku ei lataudu testin aikana. Tällaisia keinoja ovat esim. akun poistaminen silloin, kun 
se on mahdollista, tai akun pitäminen täyteen ladattuna silloin, kun sitä ei ole mahdollista poistaa; 

– on mitattava huoltotilassa vasta sitten, kun akut on asennettu ja ladattu täyteen. 

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut testiolosuhteet 
 
Aktiivisen tilan energiatehokkuuden mittauksen aikana tulosignaalit, joiden vaihteluväli on ± 5 mV ja 
joiden vaihtelunopeus on 125 mV/s, toistetaan lähdössä standardin IEC 60601-2-27 kohdan 
201.12.1.101.1 tai sitä vastaavan mukaisesti. 
Tarkkailulaitteen toimintalämpötilan tulee olla saavutettu ennen testin aloitusta. 

Lisäys 14 

Ultraäänilaitteet 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaavan standardin mukainen. Standardin EN 50564:2011 
tutkimushuonetta käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa 
ilmannopeus on testattavan tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin 
aikana (23 ± 5) celsiusasteessa.  

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut testiolosuhteet 

Ultraäänijärjestelmässä tulee olla viiden megahertzin standardikoetin tai sitä vastaava koetin.  

Testissä tulee käyttää standardin mukaista testikappaletta, kuten RMI403GS-kappaletta tai sitä 
vastaavaa kappaletta. 

Kappale kuvataan 2D-kuvaustilassa käyttämällä lähetystaajuutta, joka on mahdollisimman lähellä viittä 
megahertsiä. Asianmukainen kuva sovitetaan 10 senttimetrin syvyydelle. 
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Energiankulutus mitataan 30 minuutin jatkuvan kuvauksen aikana edellä mainittujen parametrien 
mukaisesti.  

Lisäys 15 

Lääketieteelliset valaisimet – kirurgiset lamput 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa.  

Muut edellytykset 

Muut edellytykset ovat standardin EN 60601-2-41 kohdan 201.5.4 mukaiset: 

Jotta mittaustulokset olisivat stabiileita, lähtöarvot mitataan esikäyttövaiheen jälkeen valonlähteen 
tekniikan edellyttämällä tavalla nimellisjännitteellä normaaliolosuhteissa. 

Tämä esikäyttövaihe on: 

kolme tuntia halogeeni- ja LED-lampuilla; 

50 tuntia purkauslampuilla; 

muilla valonlähteillä esikäyttövaihe on vaihe, jonka jälkeen mittaustulosten vaihtelu ei ylitä yhtä 
prosenttia 100 tuntia kohden. 

Valonlähteen toimintalämpötilan tulee olla saavutettu ennen testin aloitusta. 

Lisäys 16 

Potilaan lämmitysjärjestelmät 

Testiolosuhteet 

Tehonmittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. otantamenetelmän 
mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta käsittelevän kohdan 4.2 
mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan tuotteen läheisyydessä 
≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) celsiusasteessa. 
Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Muut testiolosuhteet: 

Testattava kohde/tuote: Peitteet ilman paineilmalaitetta 

Tutkimushuoneen olosuhteiden on oltava seuraavat: ympäristön lämpötila on 23 (+/-2) celsiusastetta 
ja ilmannopeus on alle 0,1 m/s standardin EN 80601-2-35 liitteen CC tai sitä vastaavan standardin 
mukaisesti. 

Energiatehokkuuden mittaus aktiivisessa tilassa: 
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Lämmityslaitetta käytetään standardin EN 80601-2-35 kohdan 201.11.1.2.1.101.1 tai sitä vastaavan 
standardin määrittelemällä tavalla siten, että kosketuspinnan vakaaksi lämpötilaksi saadaan 36 
celsiusastetta. Kohdan 201.11.1.2.1.101.1 ohella kohdassa 201.12.4 kuvataan tarkemmin 
mittausmenettelyä: 

Neljä lämpötila-anturia, jotka johtavat sähköä ja jotka on kiinnitetty kuparilevyihin, joiden mitat ovat 65 
mm*65 mm*0,5 mm, asetetaan kosketuspinnalle siten, että anturit ovat sellaisten neljän suorakulmion 
keskipisteissä, jotka saadaan, kun kosketuspinta jaetaan pituus- ja leveyssuunnissa kahtia. Lämpö 
säädetään siten, että kosketuspinnan lämpötila nousee 36 celsiusasteeseen. Lämpötilalukemat 
kirjataan vähintään 10 minuutin välein 60 minuutin ajan. Näistä arvoista lasketaan yksittäiset 
keskilämpötilat T1–T4 ja niitä verrataan kosketuspintalämpötilan keskiarvoihin. 

Liitteen CC menettelyssä käytetään vedellä täytetyn muovipussin lämpötilan nousua yhden tunnin 
jälkeen määritellyissä olosuhteissa osoituksena lämmön siirtymisestä lämmityslaitteesta potilaaseen. 
Lämmön siirron tulisi pysyä tasolla 115 W/m2, mikä vastaa muovipussissa olevan kahden vesilitran 
lämpötilan nousua yhdellä celsiusasteella yhdessä tunnissa, kun pussin 200 neliösenttimetrin 
kokoinen alue on kontaktissa lämmityslaitteen pinnan kanssa. 

Paineilmalaitteen energiatehokkuuden mittaus aktiivisessa tilassa: 

Paineilmalaitteen aktiivisen tilan tehonmittauksen aikana paineilmalaitteen tulee olla kytkettynä 
ylävartalopeitteeseen, joka on saavuttanut stabiilin 38 celsiusasteen lämpötilan, ja testin keston tulee 
olla yksi tunti. 
 

Lisäys 17 

Lääketieteelliset pakastimet 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa. 

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Lämpötilan tulee olla stabiili silloin, kun testi alkaa. 

Pakastimen on oltava testin aikana tyhjä, siinä ei saa olla kalusteita/lisälaitteita ja sen 
käyttökapasiteetin, sisätilavuuden ja lämpötilan tulee olla määritelmien mukaisia 24 tunnin ajan. 
Pakastimen ovea ei saa avata mittauksen aikana. 

Lisäys 18 

Hengityslaitteet 

Testiolosuhteet 

Energiatehokkuuden mittausmenetelmän on oltava standardin EN 50564:2011 kohdan 5.3.2. 
otantamenetelmän mukainen tai sitä vastaava. Standardin EN 50564:2011 tutkimushuonetta 
käsittelevän kohdan 4.2 mukaisesti testit on suoritettava huoneessa, jossa ilmannopeus on testattavan 
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tuotteen läheisyydessä ≤0,5 m/s. Ympäristön lämpötila on pidettävä testin aikana (23 ± 5) 
celsiusasteessa. 

Tehonmittauslaitteen kalibroinnista on laadittava jäljitettävyysasiakirja eli asiakirja, jossa kuvataan 
kalibrointimenetelmä ja josta ilmenee, että mittauslaite on kalibroitu vallitsevien standardien mukaisesti 
ja että kalibrointi on jäljitettävissä. 

Laitteen tulee olla esilämmitetty ja valmis käyttöön ja säädetty standardin EN ISO 80601-2-12 (tai 
vastaavan standardin) volyymisäädettyä hengityslaitetta koskevan kohdan 201.12.1.101 mukaisesti. 

Mittauksen keston tulee olla 15 minuuttia, ja keskiteho on kirjattava ylös. 

Lisäys 19  

CAS: Chemical Abstracts Service 

COCIR: European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT 
Industry, Eurooppalainen radiologian, lääketieteellisten sähkölaitteiden ja terveydenhuollon 
tietotekniikan alan koordinointikomitea 

CT: Tietokonetomografia 

EKG: Elektrokardiografia 

EEE: Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 

GHG: Green House Gas, kasvihuonekaasu 

GPP: Green Public Procurement, ympäristöä säästävä julkinen hankinta 

GWP: Global Warming Potential, lämmitysvaikutus 

HF: Korkeataajuus 

LCC: Life Cycle Costing, elinkaarikustannusten laskenta 

LED: Light-Emitting Diode, loistediodi 

MRI: Magneettiresonanssikuvaus 

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, kemikaalien 
rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset 

RF: Radiotaajuus 

SRI: Itsesääntelyaloite 
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