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Zöld közbeszerzés: az Európai Unió követelményei az 
egészségügyi ágazatban használt elektromos és elektronikai 

készülékekre vonatkozóan 
A zöld közbeszerzés (Green Public Procurement – GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a 
dokumentum az Európai Unió egészségügyi ágazatban használt elektromos és elektronikai 
készülékekre vonatkozó GPP-követelményeit határozza meg. 

Az egészségügyben használt elektromos és elektronikai készülékek termékcsoportjáról, az említett 
követelmények kiválasztásának okairól, a kapcsolódó jogszabályokról és egyéb forrásokról a műszaki 
háttérjelentés nyújt bővebb tájékoztatást. 

Az uniós GPP-követelményeket két csoportban, alap- és átfogó követelmények formájában szokás 
ismertetni. 

• Az alapkövetelmények az alapvető környezeti hatásokra vonatkoznak, és alkalmasak arra, 
hogy bármely tagállam ajánlatkérői alkalmazzák azokat. Úgy kerültek kialakításra, hogy a 
lehető legkisebb ellenőrzési többletráfordítással vagy költségnövekedéssel alkalmazhatók 
legyenek. 

• Az átfogó követelményeket azok alkalmazhatják, akik a piacon elérhető legjobb termékeket 
kívánják megvásárolni. Alkalmazásuk ellenőrzési többletráfordítással és csekély 
költségnövekedéssel járhat az azonos funkciókkal rendelkező egyéb termékekhez képest. 

Mivel ebben az esetben új termékcsoportról van szó, a Bizottság elsősorban alapkövetelményeket 
fogalmazott meg. Az átfogó követelmények a dokumentum végén (17–18. pont) találhatók. 

A követelmények meghatározásakor a fő cél az volt, hogy azok ösztönözzék az egészségügyben 
használatos, csökkentett környezeti hatású elektromos és elektronikai készülékek vásárlását, de a 
követelmények kidolgozói mindenekelőtt a betegek, az egészségügyi személyzet, a 
technikusok és karbantartók biztonságát tartották szem előtt. 

A betűszavak jegyzéke a 19. függelékben található. 

1. Fogalommeghatározás és alkalmazási kör 

E követelmények alkalmazásában az „elektromos és elektronikai készülékek” fogalma mind a kis-, 
mind a nagyfeszültségű készülékeket magában foglalja. E dokumentum az orvostechnikai eszközökről 
szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott teljes kezelési ciklusra. Az 
orvostechnikai eszközökről szóló irányelv kiterjed például a betegségek megelőzésének, 
diagnosztizálásának, figyelemmel kísérésének, enyhítésének és rehabilitációjának céljára használt 
orvostechnikai eszközökre. Az EN IEC 60601-1. szabvány értelmében gyógyászati villamos 
készüléknek minősülnek: 

– az olyan, legfeljebb egy hálózati áramcsatlakozóval rendelkező gyógyászati villamos készülékek 
(rögzített készülékek), amelyek az orvosi megfigyelés alatt álló beteg diagnosztizálására, kezelésére 
vagy megfigyelésére szolgálnak, és fizikai vagy villamos érintkezésbe kerülnek a beteggel, és/vagy a 
beteg felé vagy a betegből energiát vezetnek és/vagy az ilyen energiaátvitelt érzékelik. A készülék 
tartozékának minősül minden olyan felszerelés, amelyet a gyártó a készülék rendeltetésszerű 
használatához szükségesként határoz meg. 

– mobil gyógyászati villamos készülékek, azaz olyan hordozható készülékek, amelyek két 
felhasználási helyszín között saját kerekeken vagy azzal megegyező módon mozgathatók. 
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Az e dokumentum alkalmazási körébe nem tartozó termékcsoportokra vonatkozóan lásd a műszaki 
háttérjelentést. 

Az ebben a dokumentumban ismertetett beszerzési követelmények az alábbi termékek beszerzése 
során alkalmazandók: 

• CPV 33157000-5: Anesztéziai készülékek: lélegeztető készülékek (az intenzív osztályon használt 
lélegeztető készülékek a betegszállítás során használt készülékek kivételével, az altatáshoz 
használt lélegeztető készülékek a háztartási lélegeztető gépek kivételével) 

• CPV 33195100-4: Ágy melletti betegőrző monitorok 

• CPV 33115100-0: CT készülékek 

• CPV 33123200-0: Elektrokardiográfiai készülékek, diagnosztikai 

• CPV 33168100-6: Endoszkópok felszerelései (kamera, endoszkóp, világítás, légszivattyú) 

• CPV 39330000-4: Öblítő-fertőtlenítő készülékek 

• CPV 33181100-3: Vérdializáló készülékek 

• CPV 33161000-6: Elektrosebészeti/rádiófrekvenciás sebészeti berendezés, diatermikus 
készülék, monopoláris, bipoláris 

• CPV 33152000-0: Csecsemőinkubátorok (fix) 

• CPV 33194110-0: Infúziós szivattyúk 

• CPV 33157400-9: Berendezések az intenzív betegellátáshoz – aktív lélegeztetőgáz-párásító 

• CPV 33169100-3: Sebészeti lézereszközök 

• CPV 33111610-0: A mágneses rezonancia elvén alapuló képalkotó berendezések 

• CPV 39711120-6: Orvosi mélyhűtők 

• CPV 31524110-9: Orvosi lámpák: műtőlámpák 

• CPV 33191110-9: Orvosi sterilizáló készülékek 

• CPV 33160000-9, 33162000-3: A beteg melegen tartására szolgáló rendszerek (takarók párnák, 
matracok) 

• CPV 33112200-0: Ultrahangkészülékek (kivéve terápiás célú) 

• CPV 33191000-5: Mosó-fertőtlenítő berendezések 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: Röntgenkészülékek (beleértve a mammográfiai, de nem 
beleértve a csontritkulást vizsgáló készülékeket) 
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2. Alapvető környezeti hatások 

A javasolt GPP-követelmények úgy kerültek meghatározásra, hogy tükrözzék az alapvető környezeti 
hatásokat. Ez a szempontrendszer a következőképpen foglalható össze: 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi a hatások jelentőségét. 

ALAPVETŐ KÖRNYEZETI 
TÉNYEZŐK ÉS HATÁSOK:  GPP-KÖVETELMÉNYEK 

• Energiahatékony készülékek vásárlása 

• Alacsony energiaszintű üzemmóddal 
rendelkező készülékek vásárlása 

 

• Olyan készülékek vásárlása, amelyekhez 
utasításokat mellékeltek a környezetkímélő 
üzemeltetés érdekében 

 

• Mérőműszerrel rendelkező készülékek 
vásárlása 

 

• Energiafogyasztás a 
felhasználási fázisban (például 
ÜHG-kibocsátás és az 
energiatermelés során 
bekövetkező légszennyeződés) 

• A készülék megfelelő és energiahatékony 
működésének biztosítása az igények 
felmérésével és az energiahatékony 
üzemeltetést szolgáló képzéssel 

 
 

• Vízfogyasztás a felhasználási 
fázisban: dialízis, fertőtlenítők 
(vízhiány) 
 

• Hatékony vízfelhasználású dialízis és 
fertőtlenítő készülékek vásárlása 

 

• Gázfogyasztás a felhasználási 
fázisban: anesztéziai 
készülékek (például 
üvegházhatású gázok 
kibocsátása) 

 

• Alacsony áramlási sebességű anesztéziai 
készülékek  

• Hűtőközegek orvosi 
mélyhűtőkben (globális 
felmelegedés, ózonréteg 
elvékonyodása) 

 

• Alacsony globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező hűtőközeget 
használó orvosi mélyhűtők vásárlása 

• Anyagfelhasználás 
(korlátozottan rendelkezésre 
álló források) 
 

• Hosszú élettartamú termék 

• Veszélyes vegyianyag-tartalom • Készülék vásárlása vegyianyag-kezelő 
rendszereket üzemeltető beszállítóktól 
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3. Az egészségügyben használatos elektromos és elektronikai készülékek: 
az Európai Unió GPP-követelményei 

A 3.1. pontban megfogalmazott követelmények alkalmazása valamennyi készüléktípus beszerzése 
során ajánlott. A 3.2. pont energiahatékonysági követelményeket, míg a 3.3. pont víztakarékossági 
követelményeket határoz meg valamennyi készüléktípus esetében. 

A fentiekben említettek értelmében e dokumentum elsősorban alapkövetelményeket fogalmaz meg. 
Az átfogó követelmények a dokumentum végén (17–18. pont) találhatók. 

 

                                                            
1 További iránymutatásért lásd az árucikkekben jelen lévő anyagokra vonatkozó követelményekről szóló ECHA-útmutatót a 
http://echa.europa.eu oldalon, az egyéb helyeken (például www.cocir.org) fellelhető útmutatásokat, illetve a REACH-re 
vonatkozó iparági útmutatókat. 

3.1. Valamennyi készüléktípusra vonatkozó követelmények 

Alapkövetelmények 
TÁRGY 
Csökkentett környezeti hatású egészségügyben használt elektromos és elektronikai készülékek 
vásárlása. 
KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

1. Vegyianyag-kezelő rendszer 
Az ajánlattevőnek erre a célra elkülönített erőforrásokkal támogatott vegyianyag-kezelő rendszerrel, a 
szükséges szakértelemmel és dokumentált rutinvizsgálatokkal és utasításokkal kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy tisztában legyen az e szerződés keretében vásárolt termékekben található azon anyagok 
jelenlétével, amelyek szerepelnek, illetve a későbbiekben várhatóan szerepelni fognak az 
1907/2006/EK rendelet (REACH rendelet) 57. cikke alapján különös aggodalomra okot adóként 
azonosított anyagok jelöltlistáján. A rendszernek biztosítania kell: 

• azt, hogy a listán szereplő anyagok jelenlétére vonatkozóan az alánlattevő előzetesen 
tájékoztatást kérjen a szállítóktól, beleértve a listára újonnan felvett anyagokat is (a 
felülvizsgált listának az ECHA általi közzétételét követő 1 hónapon belül), 

• az e szerződés keretében vásárolt termékekben jelen lévő, a REACH szerinti jelöltlistán 
szereplő különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozóan beszerzett adatok 
rendszeres gyűjtését és archiválását például olyan adatrögzítési és nyomonkövetési eljárások 
(például a termékben lévő, a jelöltlistán szereplő anyagokra vonatkozó dokumentáció 
rendszeres ellenőrzése és a vegyi összetétel véletlenszerű ellenőrzése [laboratóriumi 
jegyzőkönyvek]) segítségével, amelyek alapján kiszűrhetők a begyűjtött információk 
következetlenségei. 

Ellenőrzés: Az ajánlattevőknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a fentiekben ismertetett eljárásokkal 
és utasításokkal, és ismertetniük kell a dokumentáció, a nyomon követés és az utóintézkedések 
rendszerét, valamint az erre a célra elkülönített forrásokat (idő, munkaerő és szaktudás). A fenti 
követelményben szereplő jelentéseken véletlenszerű ellenőrzések is végrehajthatók.1 

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/
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MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

2. Felhasználói utasítások a környezetkímélő üzemeltetés érdekében 
Megfelelő utasításokkal ellátott írásos útmutatót kell készíteni arról, hogyan maximalizálható az adott 
orvosi készülék környezeti teljesítménye. Ezt az útmutatót vagy a kezelői kézikönyv egyik 
fejezeteként, vagy digitális formában a gyártó honlapján vagy CD-n, vagy pedig nyomtatott formában a 
termék csomagolásán vagy az azt kísérő dokumentációban kell rendelkezésre bocsátani. A használati 
utasítást a készülékkel együtt át kell adni. A dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia 
anélkül, hogy az a készülék klinikai teljesítményét korlátozná: 

• utasításokat a felhasználók számára arról, hogyan csökkenthetők minimálisra az üzembe 
helyezés, a használat, a szervizelés és az újrafeldolgozás/ártalmatlanítás környezeti hatásai. Az 
utasítások között szerepeltetni kell az energia- és a vízfogyasztás, illetve a fogyóeszközök és az 
alkatrészek felhasználásának minimalizálását, valamint a károsanyag-kibocsátás visszaszorítását 
célzó utasításokat is, 

• ajánlásokat a termék szakszerű karbantartására vonatkozóan, beleértve az alkatrészek cseréjére 
és a tisztításra vonatkozó információkat is, 

• az 1907/2006/EK rendelet (REACH rendelet) 57. cikke alapján különös aggodalomra okot adó 
anyagként azonosított anyagok jelöltlistáján szerepelő, az e szerződés keretében megvásárolt 
termékekben jelen lévő anyagokra vonatkozó mindazon információkat, amelyek alapján az 
ajánlatkérő megfelelő óvintézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy a termék felhasználói 
megkapják az adott tájékoztatást és annak megfelelően járhassanak el. 

Ellenőrzés: 

A használati utasítás vonatkozó oldalainak egy példányát be kell nyújtani az ajánlatkérőhöz. Az 
ajánlattevőnek egyben arról is nyilatkoznia kell, hogy a használati utasítás az ajánlattevő vagy a 
gyártó weboldalán, CD-n vagy nyomtatott formátumban elérhető lesz. 
Az e szerződés keretében megvásárolt termékekben jelen lévő, a különös aggodalomra okot adó 
anyagok jelöltlistáján szereplő anyagok listája, valamint a REACH rendelet 33. cikke szerinti 
kiegészítő információk. 

3. Hosszú élettartamú termék és jótállás 

A gyártói jótállásnak ki kell terjednie a termék javítására vagy cseréjére. Az ajánlattevő feladata 
továbbá, hogy a készülék teljes élettartamára, de a gyártói jótállást követően legalább 5 évig 
(közvetlenül vagy megbízottjain keresztül) gondoskodjon a gyári vagy azzal megegyező minőségű 
alkatrészek ellátásáról. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti követelménynek eleget tesz. 
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4. Képzés az energiahatékony üzemeltetés optimalizálására 
Az optimális energiafelhasználás érdekében az ajánlattevő köteles a készülék villamosenergia-
fogyasztási paramétereinek (például készenléti üzemmód) beállítására és finomhangolására is 
kiterjedő képzést tartani. E képzésre az ajánlattevő által biztosítandó klinikai és műszaki képzés 
keretében is sor kerülhet. 

Ellenőrzés: 

Az energiafelhasználásra vonatkozó képzés ismertetését be kell nyújtani az ajánlatkérő számára. 

5. Üzembe helyezés az energiahatékony üzemeltetést szolgáló optimalizálással 
A készülék üzembe helyezésekor az ajánlattevő feladata, hogy felmérje a felhasználó (azaz a kórházi 
osztály) igényeit (felhasználás gyakorisága, vizsgálattípusok stb.). E felmérést követően az ajánlattevő 
dokumentációban tájékoztatja az ajánlatkérőt a megvásárolt készülék villamosenergia-felhasználási 
paramétereinek optimalizálási lehetőségeiről. A folyamatot adott esetben a szállító által a készüléken 
végrehajtott minden egyes megelőző karbantartás során meg kell ismételni és felül kell vizsgálni. 

Ellenőrzés: 

Az üzembe helyezési és a megelőző karbantartási folyamat ismertetése. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

6. Tájékoztatás a jelöltlistán szereplő különös aggodalomra okot adó anyagok összetételéről 
A termék kiszállítását követő 5 éven belül a különös aggodalomra okot adó anyagok módosított 
jelöltlistájának az ECHA általi közzétételét követően 6 hónapon belül értesíteni kell az ajánlatkérőt, ha 
a módosított listán az e szerződés keretében megvásárolt termékek vonatkozásában új anyag jelenik 
meg, és közölni kell a kockázatkezelési dossziék felülvizsgálatának eredményét is, amelynek alapján 
az ajánlatkérő megteheti a szükséges óvintézkedéseket (például gondoskodhat arról, hogy a termék 
felhasználói megkapják a szükséges tájékoztatást, és megtegyék a szükséges lépéseket). 
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ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

3.2. Az energiahatékonyságra vonatkozó követelmények 

Az energiahatékonyságra vonatkozó követelmények egyúttal odaítélési szempontok is. 

7. Az egészségügyben használatos elektromos és elektronikai készülékek 
energiahatékonysága CT, vérdializáló készülék, MRI, orvosi sterilizáló készülékek és 
fertőtlenítő készülék kivételével 
A pontozás az alábbi táblázatban szereplő napi energiafogyasztás (E) értékei (kWh/nap) szerint 
történik (minél alacsonyabb az energiafogyasztás, annál több pontszám adható). 
Az üzemmódok meghatározása az 1. függelék szerint történik. A javasolt ellenőrzési módszerek a 
táblázat alatt olvashatók. 
Inkubátorok és orvosi mélyhűtők esetében a pontszámot az adott térfogategységre eső 
energiafogyasztás határozza meg: E (kWh/nap és m3). 
A vevőnek jeleznie kell a készülék várható napi használati jellegét („egyedi forgatókönyv”), az 
ajánlattevőnek pedig nyilatkoznia kell a készülék különböző üzemmódokban történő 
energiafelhasználásáról. Az előzetesen meghatározott felhasználási forgatókönyv a vevő számára az 
európai kórházak átlagos felhasználási forgatókönyvén alapuló ajánlás. A vevő azonban az aktuális 
igényekhez igazíthatja a felhasználási forgatókönyvet. 

Készülék Üzem-
mód 

Egyedi 
forgatókönyv 

A vevő 
nyilatkozata 

alapján 

Előzetesen 
meghatározott 
felhasználási 
forgatókönyv 

Útmutatás 

Energia a 
felhasználási 

fázisban 

Az ajánlattevő 
nyilatkozata 

alapján 

Az energia-
felhaszná-

lás (E) 
számítása: 

Aktív T1 = 24 óra T1 = 24 P1 Aktív 
lélegeztetőgá
z-párásító Az 

üzemmódok 
meghatároz
ása az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény (kW), 
Teljesítménymérések 
a 11. függelékben 
szereplő vizsgálati 
feltételek szerint. 

(T1 × P1) 
= E (kWh) 
naponta 

Aktív T1 = 24 óra T1 = 24 P1 
(T1 × P1) 
= E (kWh) 
naponta 

Ágy melletti 
betegőrző 
monitorok 

Az 
üzemmódok 
meghatároz
ása az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény (kW), 
Teljesítménymérések 
a 13. függelékben 
szereplő vizsgálati 
feltételek szerint. 
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Készülék Üzem-
mód 

Egyedi 
forgatókönyv 

A vevő 
nyilatkozata 

alapján 

Előzetesen 
meghatározott 
felhasználási 
forgatókönyv 

Útmutatás 

Energia a 
felhasználási 

fázisban 

Az ajánlattevő 
nyilatkozata 

alapján 

Energia-
felhasználás 

(E) 
számítása: 

Aktív  T1 T1 = 2 P1 (T1 × P1) + 
(T2 × P2) + 
(T3 × P3) = 
E (kWh) 
naponta 

Készenlét 
(ott, ahol 
van ilyen 
üzemmód) 

T2 T2 = 2 P2  

Ki T3 T3 = 20 P3  

EKG (Elektro-
kardiográf) 
készülék 
(diagnoszti-
kai) 

Az 
üzemmódok 
meghatároz
ása az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítménymérése
k a 7. függelékben 
szereplő vizsgálati 
feltételek szerint. 

 

Aktív  T1 = ebben az 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma, ahol 
a vevő az alábbi 
feltételeket szabja 
meg a 
fényforrásra 
vonatkozóan: 
Lux = Fényerőssé
g 
Ra = Színmegjele
nítési index 
T°= Színhőmérsé
klet (Kelvin), 
élettartam 
órákban kifejezve 

T1 = 5 P1 (T1 × P1) + 
(T2 × P2) = 
E (kWh) 
naponta 

Ki T2 T2 = 19 P2  

Endoszkópok 
felszerelései 
(kamera, 
endoszkóp, 
világítás, 
légszivattyú) 

Az 
üzemmódok 
meghatároz
ása az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítménymérése
k a 8. függelékben 
szereplő vizsgálati 
feltételek és a vevő 
által meghatározott 
feltételek szerint. 
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Készülék Üzem-
mód 

Egyedi 
forgatókönyv 

A vevő 
nyilatkozata 

alapján 

Előzetesen 
meghatározott 
felhasználási 
forgatókönyv 

Útmutatás 

Energia a 
felhaszná-

lási fázisban 

Az 
ajánlattevő 
nyilatkozata 

alapján 

Energiafel-
használás (E) 

számítása: 

Aktív  T1 = napi 
üzemórák 
száma 

T1 = 5 P1 = (30 
másodpercen 
keresztül 
500 Ω 
terheléssel 
monopoláris, 
illetve 50 Ω 
terheléssel 
bipoláris 
energiafelhasz
nálásnál) 

Ki  T2 = üzemórák 
száma 
naponta 

T2 = 19 P2 

Elektro-
sebészet, 
hőkezeléses 
készülékek 

Az 
üzemmódok 
meghatároz
ása az 1. 
függelék 
szerint. 

 Javasolt felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítmény-
mérések a 6. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek szerint. 

(T1 × P1) +  
(T2 × P2) =  
E (kWh) 
naponta 

Aktív  T1 = 24 
Határozza 
meg: a betegek 
rendelkezésére 
álló helyet, 
például 
legfeljebb 6 kg 
testsúlyú 
betegeknek, 
valamint a 
hosszúságot,  
például 60 cm 

T1 = 24, az 
inkubátor legfeljebb 
6 kg testsúlyú és 
60 cm hosszúságú 
betegek 
elhelyezésére 
alkalmas. 

E1 = (T1 × P1) 
per V 

Csecsemő-
inkubátorok 
(fix) 

Az 
üzemmódok 
meghatároz
ása az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítmény-
mérések a 9. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek szerint. 
V = a vevő által 
meghatározott 
feltételeket 
(helyigény) 
teljesítő 

(T1 × P1)/V = 
E (kWh) 
naponta és 
az inkubátor 
térfogata 
m3-ben 
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inkubátor 
térfogata (m3) 

Aktív  T1 T1 = 14 P1 

Ki  T2 T2 = 10 P2 

Infúziós 
szivattyúk 

Az 
üzemmódok 
meghatároz
ása az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítmény-
mérések a 10. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek szerint. 

(T1 × P1) +  
(T2 × P2) =  
E (kWh) 
naponta 

 

Készülék Üzemmód 

Egyedi 
forgató-
könyv 

A vevő 
nyilatkozata 

alapján 

Előzetesen 
meghatá-

rozott 
felhasz-
nálási 

forgató-
könyv 

Útmutatás 

Energia a 
felhaszná-

lási fázisban 

Az 
ajánlattevő 
nyilatkozata 

alapján 

Energia-
felhasználás 

(E) számítása: 

Aktív 
üzemmód =  
Üzemkész 
állapot  

T1 T1 = 5 P1 

Készenléti 
üzemmód =  
lézer készenléti 
állapotban 

T2 T2 = 4 P2 

Ki  T3 T3 = 15 P3 

Sebészeti 
lézer-
eszközök, 
folyamatos 
üzemű lézer 

Az üzemmódok 
meghatározása az 
1. függelék, az aktív 
és a készenléti 
üzemmódok 
meghatározása 
pedig az SS-EN 60 
601-2-22 szabvány 
2.1.117. szakasza 
(„készenléti/üzemké
sz állapot”) szerint 
történik. 

T = idő, az 
aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítmény-
mérések a 12. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek szerint. 

(T1 × P1) +  
(T2 × P2) +  
(T3 × P3) =  
E (kWh) 
naponta 

Orvosi 
mélyhűtők 

Aktív  T1 = 24 óra. 
Adja meg: A 
mélyhűtő 
hasznos 
kapacitását, 
hosszát, 

T1 = 24 P1 (T1 × P1)/ 
V = E (kWh) 
naponta és 
a mélyhűtő 
térfogata 
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szélességét és 
belső 
térfogatát = V 
(m3), valamint 
a szükséges 
hőmérsékletet. 

Az üzemmódok 
meghatározása az 
1. függelék szerint. 

T = idő 

V = térfogat  

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítménymér
ések a 17. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek szerint. 

m3-ben 

 

Készülék Üzemmód 

Egyedi 
forgatókönyv 

A vevő 
nyilatkozata 

alapján 

Előzetesen 
meghatáro-

zott 
felhasználási 
forgatókönyv 

Útmutatás 

Energia a 
felhasz-
nálási 

fázisban 

Az 
ajánlattevő 
nyilatkozata 

alapján 

Energia-
felhasználás 

(E) számítása: 

Aktív T1 = ebben az 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma, ahol a 
vevő az alábbi 
feltételeket szabja 
meg: 
Lux = Fényerősség 
Ra = Színmegje-
lenítési index 
T°= Színhőmér-
séklet (Kelvin) 
Élettartam órában 
kifejezve 

T1 = 8 P1 = a vevő 
által 
meghatá-
rozott 
feltételeket 
teljesítő 
lámpa-
típusra 
vonatko-
zóan mért 
érték 

Ki T2 T2 = 16 P2 

Orvosi 
lámpák 
(műtőlámpák) 

Az 
üzemmódok 
meghatáro-
zása az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban naponta 
eltöltött órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmé
ny (kW), 
Teljesítménym
érések a 15. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek 
szerint. 

(T1 × P1) +  
(T2 × P2) =  
E (kWh) 
naponta 

A beteg 
melegen 

Aktív T1 T1 = 9 P1 (T1 × P1) +  
(T2 × P2) =
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(takarók 
párnák, 
matracok) 

meghatározás
a az 1. 
függelék 
szerint. 

eltöltött órák száma forgatókönyv. Teljesítmény-
mérések a 16. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek 
szerint. 

Aktív T1 T1 = 9 P1+ PF (T1 ×  
(P1+ PF)) +  
(T2 × P2) =  
E (kWh) 
naponta 

Ki  T2 T2 = 15 P2  

Légbefúvásos 
készülékkel 

Az 
üzemmódok 
meghatározás
a az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban naponta 
eltöltött órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesít-
mény (kW), 
Teljesítmény-
mérések a 16. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek 
szerint. 

PF = a 
légbefúvásos 
készülék 
teljesítménye 

 

 

Készülék Üzemmód 

Egyedi 
forgató-
könyv 

A vevő 
nyilatkozata 

alapján 

Előzetesen 
meghatá-

rozott 
felhaszná-

lási forgató-
könyv 

Útmutatás 

Energia a 
felhaszná-

lási fázisban 

Az 
ajánlattevő 
nyilatkozata 

alapján 

Energiafel-
használás (E) 

számítása: 

Letapogatás/
Letapogatás-
ra kész 

T1 T1 = 6 P1 

Készenlét  T2 T2 = 6 P2 

Ki  T3 T3 = 12 P3 

Az üzemmódok 
meghatározása 
a COCIR SRI v1 
(2009) szerint 

T = idő, az 
aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítmény-
mérések a 14. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek szerint. 

(T1 × P1) +  
(T2 × P2) +  
(T3 × P3) =  
E (kWh) 
naponta 

Ultrahang-
készülék (kivéve 
terápiás célú) 

Akkumulátoros ultrahangkészülékek esetén:  
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Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges 
energiafogyasztás (kWh): Etöltés 
Napi energiafogyasztás akkumulátoros típusok esetén: 
Etöltés × 3 

 

Aktív  T1 = 24 óra T1 = 24 P1 Lélegeztető 
készülékek, 
intenzív 
osztályon 
használt 
lélegeztető 
készülékek (a 
betegszállítás 
során használt 
készülék 
kivételével), 
altatáshoz 
használt 
lélegeztető 
készülékek 
háztartási 
lélegeztető 
gépek 
kivételével) 

Az 
üzemmódok 
meghatározás
a az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítmény-
mérések a 18. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek szerint. 

(T1 × P1) = E 
(kWh) 
naponta 

Készenlét  T1 T1 = 15 P1 

Ki  T2 T2 = 9 P2 

Röntgenberen-
dezések 
(beleértve a 
mammográfiai, 
de nem 
beleértve a 
csontritkulást 
vizsgáló 
készülékeket) 

Az 
üzemmódok 
meghatározás
a az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

Javasolt 
felhasználási 
forgatókönyv. 

P = teljesítmény 
(kW), 
Teljesítmény-
mérések a 3. 
függelékben 
szereplő 
vizsgálati 
feltételek szerint. 

(T1 × P1) +  
(T2 × P2) =  
E (kWh) 
naponta 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőknek az EN 50564:2011 szabvány 6.1., 6.2., 6.3. és 6.4. szakaszai vagy azzal 
egyenértékű szabvány alapján vizsgálati jelentést kell benyújtaniuk. A vizsgálati jelentésnek a 
készülék energiahatékonysági adatait is tartalmaznia kell. Az adatokat a függelékekben meghatározott 
üzemmódoknál és vizsgálati feltételek mellett kell mérni, és az egyes készülékekre fent meghatározott 
felhasználási forgatókönyveket kell alkalmazni. A vizsgálatot laboratóriumokban és az EN ISO 17025, 
az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy azzal egyenértékű szabvány általános követelményei 
szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati feltételek mellett kell végrehajtani. 

8. CT készülékek energiahatékonysága 

A pontozás az alábbiaknak megfelelően a napi energiafogyasztás (E) értékei (kWh/nap) szerint 
történik (minél alacsonyabb az energiafogyasztás, annál több pontszám kapható). 
Az üzemmódok meghatározása a 2. függelék szerint történik. 

A vevőnek jeleznie kell a készülék várható napi használati jellegét („egyedi forgatókönyv”), az 
ajánlattevőnek pedig nyilatkoznia kell a készülék különböző üzemmódokban történő 
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energiafogyasztásáról. Az előzetesen meghatározott felhasználási forgatókönyv egy ajánlást ad a 
vevő számára. A vevő azonban az aktuális igényekhez igazíthatja a felhasználási forgatókönyvet. 

A (CT készülékek összehasonlítási alapjaként használandó) előzetesen meghatározott 
felhasználási forgatókönyv 

• Az ajánlattevőknek az alábbi három forgatókönyv egyikére vonatkozóan meg kell adniuk a 
készülék napi energiafogyasztását (E) (kWh/nap) a COCIR SRI-ben (lásd: www.cocir.org) 
vagy azzal egyenértékű szabályozásban a számítógépes tomográfokra meghatározott 
módszertan és vizsgálati feltételek szerint2. A vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az 
energiafogyasztási adatokat mely forgatókönyvre vonatkozóan kívánja megadni.„Ki” 
forgatókönyv: a napi 20 letapogatással és 12 órás kikapcsolt éjszakai üzemmóddal számoló 
felhasználási forgatókönyv szerinti energiafogyasztás. 

• „Inaktív” forgatókönyv: a napi 20 letapogatással és 12 órás inaktív éjszakai üzemmóddal 
számoló felhasználási forgatókönyv szerinti energiafogyasztás. 

• „Alacsony energiaszintű üzemmód” forgatókönyv: a napi 20 letapogatással és 12 órás 
alacsony energiaszintű éjszakai üzemmóddal számoló felhasználási forgatókönyv szerinti 
energiafogyasztás. 

Egyedi felhasználási forgatókönyv 

Az ajánlattevőknek a COCIR SRI-ben (lásd: www.cocir.org/site/index.php?id=46) vagy azzal 
egyenértékű szabályozásban a számítógépes tomográfokra meghatározott módszertan és vizsgálati 
feltételek szerint az alábbi értékeket kell megadniuk: 

PKi: Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (kW) 

PInaktív: Energiafogyasztás inaktív üzemmódban (kW) 

PAlacsony: Energiafogyasztás alacsony energiaszintű üzemmódban (kW) 

ELetapogatás: Energiafogyasztás hasi vizsgálat üzemmódban 

TLetapogatás: hasi vizsgálat időtartama (az elindítástól az inaktív üzemmódba való visszatérésig) 

A napi energiafogyasztás az alábbi képlettel számolható ki (a dőlt betűs értékeket a vevőnek, a 
félkövérrel szedett értékeket pedig a szállítónak kell meghatároznia): 

E = kWh/nap = PKi × Tki + PAlacsony × TAlacsony + NLetapogatás × ELetapogatás + PInaktív × (24 ó – Tki –
 TAlacsony – NLetapogatás × TLetapogatás) 

Ahol: 

NLetapogatás: a naponta elvégzett letapogatások száma. 

Figyelembe véve a letapogatási üzemmódban felhasznált energia 24 órán túli csekély hatását, a 
COCIR-módszerrel kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a letapogatási üzemmódbeli 
energiafelhasználás becslésére egyedül a hasi letapogatás alkalmas. 

TAlacsony, Ki: az egyes üzemmódokban naponta eltöltött órák száma. 

TLetapogatás: az egyes letapogatások időtartama (az ajánlattevő nyilatkozata szerint). 

Ellenőrzés: 
CT esetén: Az ajánlattevőknek a COCIR SRI képalkotó berendezésekre vonatkozó 
(www.cocir.org/site/index.php?id=46) vizsgálati jelentését vagy azzal egyenértékű vizsgálati jelentést 
kell benyújtania, amelyben szerepelnie kell az energiahatékonysági adatoknak. 

A vizsgálatot laboratóriumokban és az EN ISO 17025, az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy 
azzal egyenértékű szabvány általános követelményei szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati 

http://www.cocir.org/
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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feltételek mellett kell végrehajtani. 

9. Vérdializáló készülékek energiahatékonysága 

A kapott pontszámot az egy kezelésre számított energiafogyasztás (E) (kWh) és az alábbi vizsgálati 
feltételek határozzák meg. (Az ajánlattevő annál több pontot kap, minél kisebb az egy kezelésre 
vetített energiafogyasztás.) 
A kezelési ciklus az IEC 60601-2-16 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint az alábbiak szerint 
alakul: 

• Vizsgálat – az időtartam a készüléktől függ 

• Töltés/öblítés – 10 perc 

• Előkeringtetés – 15 perc 

• Dialízis – 4 óra 

• Hőkezeléses/vegyszeres fertőtlenítés – az időtartam a készüléktől függ. A fertőtlenítés típusát 
a vevőnek kell meghatároznia. 

A kezelésenkénti energiafelhasználást az 5. függelékben meghatározott vizsgálati feltételek szerint 
kell mérni. 

Külön pont jár azért, ha a dializáló készülék olyan automatikus funkcióval rendelkezik, amely a 
feltöltés és a dialízis szakasza közötti időszakban csökkenti a dialízis áramlási sebességét. Az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dialízis áramlási sebességének csökkentéséről. Minél jobban 
csökkenthető a dialízis áramlási sebessége, annál több pont adható. 

Külön pont jár azért, ha a dializáló készülék automatikusan kikapcsol, amennyiben a fertőtlenítést 
követő 10 percen belül nem használják. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek az EN 50564:2011 szabvány 6.1., 6.2., 6.3. és 6.4. szakaszai vagy azzal 
egyenértékű szabvány alapján vizsgálati jelentést kell benyújtaniuk. A vizsgálati jelentésnek a 
készülék energiahatékonysági adatait is tartalmaznia kell. Az adatokat a fent meghatározott 
üzemmódoknál, vizsgálati feltételek mellett, valamint felhasználási forgatókönyvek szerint kell 
megmérni. 
A vizsgálatot laboratóriumokban és az EN ISO 17025, az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy 
azzal egyenértékű szabvány általános követelményei szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati 
feltételek mellett kell végrehajtani. 
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10. A mágneses rezonancia elvén alapuló képalkotó berendezések (MRI) energiahatékonysága 

A pontozás az alábbiaknak megfelelően a napi energiafogyasztás (E) értékei (kWh/nap) szerint 
történik (minél alacsonyabb az energiafogyasztás, annál több pontszám kapható). 
Az üzemmódok meghatározása a 2. függelék szerint történik. 

A vevőnek jeleznie kell a készülék várható napi használati jellegét („egyedi forgatókönyv”), az 
ajánlattevőnek pedig nyilatkoznia kell a készülék energiafelhasználásáról különböző üzemmódokban. 
Az előzetesen meghatározott felhasználási forgatókönyv egy ajánlást a vevő számára. A vevő 
azonban az aktuális igényekhez igazíthatja a felhasználási forgatókönyvet. 
Az (MRI készülékek összehasonlítási alapjaként használandó) előzetesen meghatározott 
felhasználási forgatókönyv 

Az ajánlattevőknek a COCIR SRI-ben (lásd: www.cocir.org/site/index.php?id=46) vagy azzal 
egyenértékű szabályozásban a mágneses rezonancia elvén alapuló képalkotó berendezésekre 
meghatározott módszertan és vizsgálati feltételek szerint a napi energiafogyasztási értéket (E, 
kWh/nap) kell megadni. 

Egyedi felhasználási forgatókönyv 

Az ajánlattevőknek a COCIR SRI-ben (lásd: www.cocir.org/site/index.php?id=46) vagy azzal 
egyenértékű szabályozásban a mágneses rezonancia elvén alapuló képalkotó berendezésekre 
meghatározott módszertan és vizsgálati feltételek szerint az alábbi értékeket kell megadniuk: 

PKi: Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (kW) 

PAlacsony: Energiafogyasztás alacsony energiaszintű üzemmódban (kW) 

PÜzemkész: Energiafogyasztás letapogatásra kész üzemmódban (kW) 

ELetapogatás: 5 testtáj (fej, gerinc, has, térd, szív- és érrendszer) letapogatására vonatkozó 
energiafogyasztás 

TLetapogatás: a letapogatás időtartama (beleértve a sorban történő letapogatási időt, valamint a COCIR-
módszertan szerinti fix letapogatásra kész időt) 

A napi energiafogyasztás az alábbi képlettel számolható ki (a dőlt betűs értékeket a vevőnek, a 
félkövérrel szedett értékeket pedig a szállítónak kell meghatároznia): 

kWh/n = PKi × Tki + PAlacsony × TAlacsony + NLetapogatás × ELetapogatás + PÜzemkész × (24 ó – TKi – TAlacsony –
 NLetapogatás × TLetapogatás) 

Ahol: 

NLetapogatás: az egyes testtájakra vonatkozó letapogatások száma: 
NLetapogatás × TLetapogatás = NFej × TFej + NHas × THas + NGerinc × TGerinc + NTérd × TTérd + NÉrrendszer × TÉrrendsze

r. 

Talacsony, ki: az egyes üzemmódokban töltött idő (nap/óra). 

Tletapogatás: az egyes letapogatások időtartama (az ajánlattevő nyilatkozata szerint). 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek a COCIR SRI képalkotó berendezésekre vonatkozó 
(www.cocir.org/site/index.php?id=46) vagy azzal egyenértékű vizsgálati jelentést kell benyújtania, 
amelyben szerepelnie kell a készülék energiahatékonysági adatainak. 

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
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A vizsgálatot laboratóriumokban és az EN ISO 17025, az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy 
azzal egyenértékű szabvány általános követelményei szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati 
feltételek mellett kell végrehajtani. 
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11. Orvosi sterilizáló készülékek energiahatékonysága 

Előzetesen meghatározott felhasználási forgatókönyv 

A rendelkezésre álló kapacitás felhasználásától függően a fertőtlenítő berendezés kapacitása és 
terhelése egyaránt kihat a készülék energiahatékonyságára. Minél több árucikk fertőtleníthető 
egyetlen ciklus alatt, annál alacsonyabb az egy árucikkre eső energiafogyasztás. A fertőtlenítő 
berendezések energiafogyasztása a literben megadott használható kamratérfogat vagy a 
kilogrammban meghatározott maximális terhelhetőség alapján osztályozható. Az ajánlattevőnek 
mindkét kritériumot számszerűsíteniük kell, hogy az ajánlatkérő általános képet kapjon a készülék 
energiafogyasztásáról. 

A pontszámok odaítélése az egy ciklusra számított energiafogyasztás alapján történik, azaz: 

• a 4. függelékben meghatározott vizsgálati feltételek mellett mennyi az egy literre 
meghatározott energiafogyasztás: EV (Wh/l), 

• a 4. függelékben meghatározott vizsgálati feltételek mellett mennyi az egy töltetre 
meghatározott energiafogyasztás: EV (Wh/kg). 

(Az ajánlattevő annál több pontot kap, minél kisebb az egy ciklusra vetített energiafogyasztás.) 

Az ajánlattevőnek meg kell adnia az alábbiakat: 

• energiafogyasztás: 

EV üres kamrára 

EW teljes terhelésre a 4. függelékben meghatározottak szerint 

• a felhasználható kamratérfogat (literben) 

• az alkalmazott termékszabvány (EN 13060 vagy EN 285) 

Az üzemmódok meghatározása az 1. függelék szerint történik. 

A méréseket a 4. függelékben meghatározott vizsgálati feltételek szerint kell elvégezni. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek az EN 50564:2011 (6.1., 6.2., 6.3. és 6.4. szakasz) vagy azzal egyenértékű 
szabványnak megfelelő vizsgálati protokollokon alapuló energiahatékonysági adatokat, valamint EV 
és EW értékeket kell megadniuk az adott készülékre. Az adatokat a 4. függelékben meghatározott 
vizsgálati feltételek mellett és az ott meghatározott üzemmódokban kell megmérni. A vizsgálatot 
laboratóriumokban és az EN ISO 17025, az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy azzal 
egyenértékű szabvány általános követelményei szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati 
feltételek mellett kell végrehajtani. 

Egyedi felhasználási forgatókönyv 

A pontozás az alábbi táblázatnak megfelelően a napi energiafogyasztás (E) értékei (kWh/nap) szerint 
történik (minél alacsonyabb az energiafogyasztás, annál több pontszám kapható). Kérjük, töltse ki az 
alábbi táblázatot. 
Az üzemmódok meghatározása az 1. függelék szerint történik. Az ellenőrzés leírása a táblázat alatt 
olvasható. 
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Készülék Üzemmód 

Egyedi 
felhasználási 
forgatókönyv 

A vevő 
nyilatkozata 

alapján 

Energia a 
felhasználási 

fázisban 

Az ajánlattevő 
nyilatkozata 

alapján 

Az energia-
felhasználás (E) 

számítása: 

Aktív N = Egy napra 
megadott 
ciklusok száma 
(Adja meg a 
következőket: 
L = terhelés 
ciklusonként (kg), 
M = anyagtípus (fém 
vagy textil), 
T = ciklus típusa 
(sterilizáló Tº), 
szárító fázis 
használata 
(igen/nem) 

E1 = Egy 
ciklusra 
számított 
energiafelhasz-
nálás (kWh) a 
vevő által 
megadott ciklus 
alapján 

Üzemkész T2 P2 

Készenlét T3 P3 

Orvosi 
sterilizáló 
készülékek 

Az 
üzemmódok 
meghatározás
a az 1. 
függelék 
szerint. 

T = idő, az aktuális 
üzemmódban 
naponta eltöltött 
órák száma 

P = teljesítmény 
(kW), Teljesítmény- 
és 
energiafelhasználási 
mérések a 4. 
függelékben 
szereplő vizsgálati 
feltételek szerint. 

[∑ (N1 × E1)] +  
(T2 × P2) +  
(T3 × P3) =  
E (kWh) 
naponta 

A méréseket a 4. függelékben meghatározott vizsgálati feltételek szerint kell elvégezni. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek az EN 50564:2011 szabvány 6.1., 6.2., 6.3. és 6.4. szakaszai vagy azzal 
egyenértékű szabvány alapján vizsgálati jelentést kell benyújtaniuk. A vizsgálati jelentésnek az 
energiahatékonyságra vonatkozó EV és EW adatokat is tartalmaznia kell. Az adatokat a 4. 
függelékben meghatározott vizsgálati feltételek mellett, valamint a vevő által meghatározott 
felhasználási forgatókönyveknek megfelelően és az ott meghatározott üzemmódokban kell megmérni. 
A vizsgálatot laboratóriumokban és az EN ISO 17025, az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy 
azzal egyenértékű szabvány általános követelményei szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati 
feltételek mellett kell végrehajtani. 
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12. Öblítő-, fertőtlenítő- és mosóberendezések energiahatékonysága 

A pontozás a ciklusonkénti energiafogyasztás (E) értéke (kWh/ciklus) szerint történik (lásd alább) 
(minél alacsonyabb az egy ciklusra vetített energiafogyasztás, annál több pontszám kapható). 
 
A beszerzendő fertőtlenítő típusát a vevő határozza meg: 

• fertőtlenítő hajlékony endoszkópokhoz; 
• fertőtlenítő minden egyéb műszerhez (általános sebészeti eszközök, MIS, érzéstelenítők, 

ortopédiai eszközök stb.) 
• fertőtlenítő terjedelmes árucikkekhez (például steril tárolók, kézikocsik, műtőscipők) 
• fertőtlenítő ágytálakhoz. 

 
A vevőnek továbbá meg kell adnia az alábbiakat is: 

• az előírt terhelés (a töltet mennyisége) 
• a szárítási fázis használva? (igen/nem) 
• üzemelés meleg vízzel? (igen/nem) 
• víz kezelve a végső öblítésnél? (igen/nem) 
• a melegítés módjai (gőz vagy villany) 
• feszültség. 

 
A méréseket a gyártónak kell elvégeznie az alábbiak szerint: 
A0 érték: 

• Fertőtlenítő sebészeti és analitikai műszerekhez: A0 3000 
• Fertőtlenítő műszerekhez és terjedelmes árucikkekhez: A0 600 
• Fertőtlenítő ágytálakhoz A0 60 
• Hideg víz, max. hőmérséklet: 20 °C 
• Meleg víz, max. hőmérséklet: 60 °C 
• Kezelt víz, max. hőmérséklet: 20 °C 
• Gőz, max. 500 kPa. 

 
Az energiahatékonyságra vonatkozó további vizsgálati feltételek a 3. függelékben találhatók. 
 
Az EN ISO 15883 számú szabvány szerinti tisztítási, fertőtlenítési és szárítási teljesítmény esetében 
érvényes elfogadási követelményeket a gyártó határozza meg. 
 
Az egy ciklusra eső energiahatékonyságot a fenti paraméterek alapján az ajánlattevő határozza meg. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek vizsgálati jelentést kell benyújtaniuk, amely tartalmazza az adott készülék 
vízfogyasztási adatait és energiahatékonyságát, egyben igazolja, hogy a készülék fenti 
szabványoknak és vizsgálati feltételeknek vagy az azokkal megegyező kritériumoknak megfelel. 

A vizsgálatot laboratóriumokban és az EN ISO 17025, az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy 
azzal egyenértékű szabvány általános követelményei szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati 
feltételek mellett kell végrehajtani. 
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13. Orvosi sterilizáló készülékek, fertőtlenítők, CT, EKG, MRI és ultrahangos berendezések 
automatikus alacsony energiaszintű üzemmódja 

Pontot ér, ha a készülék úgy is beállítható, hogy az alábbi használati mintaprogramban adott inaktív 
időtartam után automatikusan készenléti üzemmódra vált vagy kikapcsol. CT és MRI készülékek 
esetében pont jár azért, ha a készülék alacsony energiaszintű üzemmódját a kezelő is tudja aktiválni: 

Készülék Kiindulási üzemmód Célüzemmód 

Orvosi sterilizáló készülékek 
és fertőtlenítő berendezések Üzemkész üzemmód Készenléti üzemmód 

CT Inaktív Alacsony energiaszintű 
üzemmód 

EKG (diagnosztikai) Aktív vagy készenléti üzemmód Kikapcsolt üzemmód 

MRI Letapogatásra kész üzemmód Alacsony energiaszintű 
üzemmód 

Ultrahangkészülékek 

Letapogatásra kész üzemmód (az 
ultrahangkészülék be van kapcsolva 
és készen áll a képalkotásra) A 
letapogatáshoz szükséges 
modulokon kívül valamennyi modul 
be van kapcsolva (a jelátalakító 
nincs aktiválva). 

Készenléti üzemmód 

További pontot ér, ha a készülék a fenti automatikus aktiválás után rövid idő alatt és automatikusan 
eljut az indulástól a teljes üzemkész állapotig. Adja meg az időtartamot másodpercben, valamint a 
kezelőszemélyzet teendőit. Minél rövidebb ez az időtartam és minél kevesebb a kezelőszemélyzet 
feladata, annál több pont adható. 

Az üzemmódok meghatározása CT és MRI készülékek esetében a 2. függelék, a többi fenti készülék 
esetében az 1. függelék alapján történik. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek megfelelő dokumentációt kell benyújtaniuk (például a használati utasítás egy 
példányát), amely kitér az alábbiakra: 

• arra, hogy a fentiekben előírt automatikus alacsony energiaszintű vagy kikapcsolt üzemmódot 
hogyan tudja a kezelő aktiválni, milyen konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, 
beleértve az egyénenként meghatározott automatikus viselkedésmódot és funkciókat, illetve 
hogy az alacsony energiaszintű üzemmód használatával hogyan lehet a legjobb 
energiamegtakarítást elérni; valamint 

• mennyi időt vesz igénybe az elindulás és melyek a kezelők ehhez szükséges teendői. 

Az ajánlattevőnek egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ez a dokumentáció az ajánlattevő vagy a gyártó 
weboldalán, CD-n vagy nyomtatott formátumban is elérhető lesz. 

 



 
22 

14. Mérőműszerrel rendelkező készülékek 

Pont jár azért, ha a készülék már eleve rendelkezik vagy ellátható olyan mérőműszerrel, amely 
lehetővé teszi az aktuális fogyasztás (áram, [adott esetben] víz és gáz [az altatáshoz és az intenzív 
osztályon előforduló készülékekben]) megfigyelését és naplózását. Továbbá a felhasználónak 
kimutatás formájában statisztikát kell tudnia generálni a fogyasztási előzményadatokból. Az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a fogyasztásmérés feltételeiről és az esetleges többletköltségekről3. 
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a személyzetre milyen megkötések 
vonatkoznak a mérhető értékek körének és a mérések módjának tekintetében. 
Pont kapható azért, ha az így kapott adatok automatikusan egy központi adatbázisba továbbíthatók. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek megfelelő dokumentációt kell benyújtaniuk (például a használati utasítás egy 
példányát), amely ismerteti a mérőműszert és annak működését, valamint a mérés feltételeit és 
korlátait. 
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3.3. Víztakarékossági követelmények különböző készüléktípusokra 

15. Vérdializáló készülékek vízfogyasztása 

A pontozás az egy kezelésre jutó vízfelhasználás szerint történik (minél kevesebb vizet használ a 
készülék, annál több pont adható). 

A kezelési ciklus az IEC 60601-2-16 vagy azzal egyenértékű szabvány értelmében az alábbiak szerint 
alakul: 

• Vizsgálat – az időtartam a készüléktől függ 

• Töltés/öblítés – 10 perc 

• Előkeringtetés – 15 perc 

• Dialízis – 4 óra 

• Hőkezeléses/vegyszeres fertőtlenítés – az időtartam a készüléktől függ. A fertőtlenítés típusát 
a vevőnek kell meghatároznia. 

A víztakarékossági funkcióval rendelkező készülékekért pont jár (amennyiben az előkeringtető 
fázisban legalább 50%-kal alacsonyabb a vízfogyasztás). 

A készenléti üzemmód alatt vizet nem fogyasztó készülékekért pont jár (ennek feltétele a 100%-kal 
kevesebb vízfelhasználás takarékos üzemmódban). 

Az ajánlatkérőknek a hirdetményben és az ajánlattételi dokumentációban kell feltüntetniük azt, hogy 
az egyes odaítélési szempontok teljesítése hány többletpontot eredményez 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőknek az IEC 60601-2-16 vagy azzal egyenértékű szabványban meghatározott vizsgálati 
feltételek értelmében be kell nyújtaniuk a vízfogyasztásra vonatkozó vizsgálati jelentést, valamint a 
használati utasítás vonatkozó oldalait vagy a megfelelő helyre mutató internetes hivatkozást, ahol 
ismertetik a víztakarékos vagy vízfelhasználás nélküli üzemmód használatát, valamint igazolják a fenti 
szabványok és vizsgálati feltételek vagy azokkal egyező előírások teljesítését. A vizsgálatot 
laboratóriumokban és az EN ISO 17025, az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy azzal 
egyenértékű szabvány általános követelményei szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati 
feltételek mellett kell végrehajtani. 
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16. Öblítő-, fertőtlenítő- és mosóberendezések vízfogyasztása 

A pontozás a ciklusonkénti vízfelhasználás szerint történik, az alább meghatározott vizsgálati 
feltételek szerint (minél alacsonyabb a ciklusonkénti vízfogyasztás, annál több pont adható). 

A beszerzendő fertőtlenítő típusát a vevő határozza meg: 
• fertőtlenítő hajlékony endoszkópokhoz; 
• fertőtlenítő minden egyéb műszerhez (általános sebészeti eszközök, MIS, érzéstelenítők, 

ortopédiai eszközök stb.) 
• fertőtlenítő terjedelmes árucikkekhez (például steril tárolók, kézikocsik, műtőscipők) 
• fertőtlenítő ágytálakhoz. 

 
A vevőnek továbbá meg kell adnia az alábbiakat is: 

• az előírt terhelés (a töltet mennyisége) 
• a szárítási fázis használva? (igen/nem) 
• üzemelés meleg vízzel? (igen/nem) 
• a víz kezelt a végső öblítésnél? (igen/nem) 
• a melegítés módjai (gőz vagy villany) 
• feszültség. 

 
A méréseket a gyártónak kell elvégeznie az alábbiak szerint: 
A0 érték: 

• Fertőtlenítő sebészeti és analitikai műszerekhez: A0 3000 
• Fertőtlenítő műszerekhez és terjedelmes árucikkekhez: A0 600 
• Fertőtlenítő ágytálakhoz: A0 60 
• Hideg víz, max. hőmérséklet: 20 °C 
• Meleg víz, max. hőmérséklet: 60 °C 
• Kezelt víz, max. hőmérséklet: 20 °C 
• Gőz, max. 500 kPa. 

 
Az EN ISO 15883 számú szabvány szerinti tisztítási, fertőtlenítési és szárítási teljesítmény esetében 
érvényes elfogadási követelményeket a gyártó határozza meg. 
 
Az egy ciklusra eső vízfogyasztást a fenti paraméterek alapján az ajánlattevő határozza meg. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek vizsgálati jelentést kell benyújtaniuk, amely tartalmazza az adott készülék 
vízfogyasztási adatait és energiahatékonyságát, egyben igazolja, hogy a készülék a fenti 
szabványoknak és vizsgálati feltételeknek vagy az azokkal megegyező kritériumoknak megfelel. 

A vizsgálatot laboratóriumokban és az EN ISO 17025, az U.S. 21 CFR Part 820, az ISO 13485 vagy 
azzal egyenértékű szabvány általános követelményei szerint és a fentiekben meghatározott vizsgálati 
feltételek mellett kell végrehajtani. 
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Átfogó követelmények (alkalmazásuk az alapkövetelményeken felül javasolt) 
ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK  

17. Hűtőközegek orvosi mélyhűtőkben 

Pont jár azért, ha a készülékben használt hűtőközeg GWP100 (Global Warming Potential – globális 
felmelegedési potenciál) értéke 10-nél kisebb. 

Ellenőrzés: 

A mélyhűtőben alkalmazott hűtőközeget feltüntető dokumentáció és a készülék GWP100 értéke, amely 
igazolja a fenti követelmények teljesítését. 

18. Anesztéziai készülékek gázfogyasztása – alacsony áramlási sebességű készülékek 

Pont adható az olyan hosszú- és középtávú kezelésnél alkalmazott anesztéziai készülékek esetében, 
amelyek alacsony (maximum 2 liter/perc) áramlási sebességű4 ellennyomás-kompenzáló funkcióval 
rendelkeznek. 

Azok a gázterápiás készülékek kapnak pontot, amelyek automatikusan alacsony áramlási sebességre 
váltanak vagy (megfelelő utasításokat tartalmazó felhasználói felületen keresztül) tájékoztatják az 
orvost az alacsony áramlási sebesség beállításáról. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlatkérőhöz be kell nyújtani használati utasítás megfelelő oldalainak egy példányát, amely 
ismerteti az alacsony áramlási sebesség eléréséhez szükséges beállításokat, valamint az ezt biztosító 
automatikus funkciókat vagy az ehhez szükséges tájékoztató eszközöket. A használati utasítást a 
gyártó weboldalán, CD-n vagy nyomtatott formátumban is elérhetővé kell tenni. 

3. Magyarázatok 

Odaítélési szempontok 

Az ajánlatkérőnek a szerződési hirdetményben és az ajánlattételi dokumentációban jeleznie kell az 
egyes odaítélési szempontok teljesítéséért adható pontok számát. A környezetvédelmi odaítélési 
szempontoknak összességében legalább a teljes adható pontszám 15%-át kell képviselniük. 

4. Költségszempontok 

Életciklusköltség-számítás 

Az energia- és a vízfogyasztás életciklusköltség-számítás keretei között is figyelembe vehető. Ebben 
az esetben a közbeszerzési hatóság a készülék teljes várható élettartamára vonatkozóan kiszámítja a 
víz- és az energiafogyasztást, és azt belefoglalja a beszerzési árba. Az üzemeltetési, a karbantartási 
és a hulladékkezelési költségek összege jellemzően minden egyéb elsődleges költség sokszorosa (a 
terméktámogatási költségek gyakran 2–20-szor magasabbak az eredeti beszerzési költségnél). 
Amennyiben az életciklusköltség-számítást így használják, kerülni kell a kettős pontozást, azaz az 
alacsony energia- és vízfogyasztás nem vehető figyelembe kétszer, hanem vagy csak az 
életciklusköltség-számítás keretén belül, vagy pedig csak az (energia- és vízköltségek nélküli) ár 
mellett meghatározott további odaítélési kritériumként. 
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Előnyök 

Az alábbiakban néhány példával szemléltetjük a jól teljesítő piaci szereplők által a fenntartható 
egészségügyi elektromos és elektronikai készülékek használatával elérhető környezeti és gazdasági 
hasznot. A példák jobbára csak illusztrálják a lehetséges hasznot (azaz azt, hogy ezek egyáltalán 
vannak valóban elérhető hasznok), és nem olyan részletes leírások, amelyek figyelembe veszik, hogy 
milyen konkrét vizsgálatról vagy üzemeltetési módról, milyen összehasonlításról, illetve mely konkrét 
típusról van szó. A haszon megállapítására az adott készülék egy korábbi modelljével, egy 
szabványos típussal vagy a piacon kapható hasonló modellekkel összevetve került sor. 
Információforrásként az egyes szállítók weboldalairól összegyűjtött terméknyilatkozatok, illetve a 
piacelemzés során az információkérés (RFI) szakaszában kiküldött kérdőívekre adott válaszok 
szolgáltak. 

Egészségügyben 
használatos 

elektromos és 
elektronikai 
készülékek 

(példák) 

Környezetvédelmi haszon Gazdasági haszon 

CT 

• 50%-os energiamegtakarítás a mellkasi 
vizsgálatok során 

• 80%-os energiamegtakarítás a 
szívvizsgálatok során 

• (50%-os energiamegtakarítás a napi 
energiafogyasztás terén) 

• Gépenként évi 33 000 kWh és 15 tonna 
CO2-kibocsátás, ami 4 személygépkocsi 
éves emissziójának felel meg 

• CT-rendszerenként akár évi 
3700 EUR megtakarítás 

Dializáló készülékek 

• 50%-kal alacsonyabb 
energiafelhasználás 

• 30%-kal alacsonyabb vízfogyasztás 
(kezelésenként átlagosan 500 literrel 
számolva) 

• 50%-kal alacsonyabb 
üzemeltetési költségek 

EKG 
• 10%-kal alacsonyabb 

energiafelhasználás 
 

Mammográfia 
• 50%-kal alacsonyabb 

energiafelhasználás 
 

Orvosi lámpák: 
műtőlámpák 

• 50% (halogénről LED-es technológiára 
váltással) 

• Ez például az USA-ban évente 
0,03 TWh megtakarítást jelent 

Monitorok 
• 50%-kal alacsonyabb 

energiafelhasználás 
 

MRI 

• 50%-kal alacsonyabb 
energiafelhasználás (jelenleg egyetlen 
MRI-készülék üzemeltetése évente kb. 
90 tonna szén-dioxid kibocsátásával jár) 
 

• Évente mintegy 60 000 kWh-val 
csökkenti az áramfogyasztást, ami 5 
háztartás éves áramfogyasztásának felel 
meg, illetve 27 tonna szén-dioxid 
kibocsátásával jár, ami 7 
személygépkocsi éves emissziójával 
egyenlő. 

• MRI-készülékenként összesen 
akár évi 6700 EUR 
megtakarítás is elérhető 
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Ultrahangkészülékek • 90%-os energiamegtakarítás 

• Az USA-ban ez évi 
1300 kWh megtakarítást 
jelent a villamosenergia-
fogyasztásban 

Sterilizáló készülék • 20%-kal jobb energiahatékonyság  

Röntgen • 80%-kal jobb energiahatékonyság  
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5. Függelékek 

1. függelék 

Az üzemmódok alábbi fogalommeghatározásai az EN 50564:2011 szabványon és az 1275/2008/EK 
rendeleten alapulnak: 

„aktív üzemmód(ok)”: olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz 
csatlakozik, és aktiválásra került a készülék megfelelő működését biztosító legalább egy fő funkciója; 

„üzemkész üzemmód(ok)”: olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz 
csatlakozik, és lehetővé teszi a készülék valamennyi elérhető funkciójának (azonnali) aktiválását; 

„készenléti üzemmód(ok)”: az az állapot, amelynek során a berendezés a hálózati áramforráshoz 
csatlakozik, rendeltetésszerű működése a hálózati áramforrás energiájától függ, és kizárólag a 
következő, határozatlan ideig fenntartható funkciókat látja el: reaktiválási funkció vagy reaktiválási 
funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése, és/vagy információ- vagy állapotkijelzés; 

„kikapcsolt üzemmód”: olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz 
csatlakozik, és egyetlen funkciója sem működik; a következők ugyancsak kikapcsolt üzemmódnak 
tekintendők: 

a) a kikapcsolt üzemmódot jelző állapot; 

b) olyan állapot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat lát el (1); 

„reaktiválási funkció”: olyan funkció, amely egy távkapcsoló – ideértve a további funkciókat (a 
főfunkciót is ideértve) felkínáló állapotot kapcsoló távirányítót, belső érzékelőt, időzítőt – segítségével 
egyéb üzemmódok – beleértve az aktív üzemmódot is – aktiválását segíti elő; 
 
„információ- vagy állapotkijelzés”: olyan folyamatos funkció, amely információt nyújt, vagy a 
kijelzőn jelzi a készülék állapotát, ideértve az órákat is; 

2. függelék 

CT 

Az üzemmódok fogalommeghatározása az energiafogyasztási módszerekre vonatkozó CT-mérésekről 
szóló COCIR SRI dokumentum szerint történt. 

Kikapcsolt üzemmód: A rendszer kikapcsolt állapotban van, a főkapcsolódó a felhasználói 
kézikönyvnek megfelelően „ki” állásban van. A rendszer nem fogyaszt energiát. 

Alacsony energiaszintű üzemmód: A rendszer minimális energiafelhasználással járó állapotban 
üzemel, amelyet a felhasználó a felhasználói kézikönyvnek megfelelően választhat ki. 

Inaktív üzemmód: A rendszer energiaellátása adott, de letapogatási feladat nincs. Ebben az 
üzemmódban a röntgencső rotorja vagy kerete NEM mozog. 

Letapogatás üzemmód: A rendszer egyes letapogatások közötti és alatti állapota (például a beteg 
kezelése, vizsgálat tervezése, kontrasztanyag befecskendezése vagy röntgenhullámmal járó aktív 
letapogatás közben). Ebbe az üzemmódba tartozik a csőrotor és a keret forgása, a képalkotás és az 
egyes letapogatások közötti üresjárat. 

MRI 
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Az üzemmódok meghatározása az energiafogyasztási módszerekre vonatkozó MRI-mérésekről szóló 
COCIR SRI dokumentum szerint történt. 

Kikapcsolt üzemmód: A rendszer a normál felhasználó által hozzáférhető, minimális 
energiafogyasztással járó állapotban üzemel, és a kezelői konzolon a „ki” vagy „leállítás” parancsot 
választották ki. 

Letapogatásra kész üzemmód: Ez az üzemmód az egyes letapogatások közötti (például a betegek 
kezelése, adatarchiválás, vizsgálat tervezése vagy kontrasztanyag befecskendezése során fennálló) 
rendszerállapotot jelzi. 

Letapogatás üzemmód: Az MRI a képalkotáshoz aktívan letapogatja a beteget, amelynek során 
rádiófrekvenciás energiát küld és fogad, illetve változtatja a mágneses mező gradienseit. Az 
egységben lévő számítógép feldolgozza az adatokat és legenerálja a képet. 

Alacsony energiaszintű üzemmód: Ez a kezelő által kiválasztott üzemmódban a letapogatásra kész 
üzemmódnál kevesebb, de a kikapcsolt állapotnál több energiát használ (például alvó üzemmód, 
szerviz/értékelési üzemmód). 

3. függelék 

Röntgenkészülék, mosó, sterilizáló és öblítő-fertőtlenítő eszközök 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

4. függelék 

Orvosi sterilizáló készülékek 

Előzetesen meghatározott felhasználási forgatókönyv és vizsgálati feltételek 

A vevő nyilatkozatában szereplő térfogat alapján a használni kívánt ciklus típusának meg kell felelnie 
az EN 285 vagy az EN 13060 vagy azzal egyenértékű szabványnak. 

EV meghatározása az EN 13060 vagy EN 285 szabványnak megfelelő orvosi sterilizáló készülék 
esetében: 

EV = E/V (kWh/liter) 

E = egy ciklusra kWh-ban megadott, üres kamrával mért energiafogyasztás 

V = Az orvosi sterilizáló készülék maximális hasznos térfogata literben. 

EW meghatározása az EN 13060 vagy EN 285 szabványnak megfelelő orvosi sterilizáló készülék 
esetében: 

EW = EM/M (kWh/kg) 
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EM = egy ciklusra kWh-ban megadott M (kg) vizsgálati töltettel mért energiafogyasztás 

M = A szállító által megadott vizsgálati fémtöltet (kg) 

Az EN 13060 szabványnak megfelelő orvosi sterilizáló készülék esetében a vizsgálati töltet a szállító 
által megadott maximális fémtöltet (kg). 

Az EN 285 szabványnak megfelelő orvosi sterilizáló készülék esetében a vizsgálati terhelés 15 kg 
fémtöltet × STE (ahol az STE a gyártói nyilatkozatban megadott maximálisan használható térfogat) 

Megjegyzés: A vizsgálathoz használt töltet fém alapanyaga az EN 10088-1 szabványnak megfelelő 
rozsdamentes acél. 

Megjegyzés: Az energiahatékonysági adatok a csomagolt anyagoknál 134 °C-os sterilizálási 
hőmérsékleten használatos ciklusra vonatkoznak. 

Az orvosi sterilizáló készüléket elő kell melegíteni és üzemkész állapotba kell helyezni. 

A vizsgálatot aktív szárítás mellett kell végrehajtani. 

Az EN 50564:2011 szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat 
olyan helyiségben kell végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő 
sebessége 0,5 m/s-nál nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 
2 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Egyedi felhasználási forgatókönyv, vizsgálati feltételek 

Az orvosi sterilizáló készüléket elő kell melegíteni és üzemkész állapotba kell helyezni. 

Az energetikai méréseket a vevő által előírt feltételek szerint kell elvégezni, például hogy használni 
kell-e aktív szárítást, mennyi az egy ciklusra vonatkozó töltet vagy mi az anyag és a ciklus típusa. 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Egyéb feltételek 

Az EN 285:2006 vagy az azzal egyenértékű szabvány szerint a vizsgálat során a bejövő víz 
hőmérséklete 15 °C fok. A sterilizálás/fertőtlenítés eredményének meg kell felelnie az érvényben lévő 
normák előírásainak. 

5. függelék 

Dializáló készülékek 

Vizsgálati feltételek 
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Az EN 50564:2011 szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat 
olyan helyiségben kell végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő 
sebessége 0,5 m/s-nál nem nagyobb. 

A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 2 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

A vizsgálatok során a bejövő víz hőmérséklete 15 °C fok. 

A dialízis szakaszára vonatkozó egyéb vizsgálati feltételek: 

A dialízis szakaszában a vérdializáló készülékek felszerelései energiahatékonyságának mérése során 
az üzemeltetési feltételeknek meg kell felelniük az IEC 60601-2-16 vagy az azzal egyenértékű 
szabvány előírásainak: 

A dialízisfolyadék áramlási sebessége: 500 ml/perc; 

A vér áramlási sebessége: 300 ml/perc; 

Az ultrafiltráció áramlási sebessége: 0,5 l/h; 

A dialízisfolyadék hőmérséklete: 37 °C 

6. függelék 

Elektrosebészeti/rádiófrekvenciás sebészeti berendezés, diatermikus készülék 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. A 
teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, azaz 
e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Az aktív üzemmódra vonatkozó egyéb vizsgálati feltételek 

A vizsgálatot az EN 60601-2-2 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint kell végrehajtani: 

Maximális hőmérséklet a normál használatot szimuláló vizsgálati ciklus során: Elektrosebészeti 
készülékek, amelyeket úgy állítanak be, hogy elektróddal 50 W kimenő teljesítményt vezetnek 
ellenálló terhelésbe, egy órán keresztül a gyártó által megadott vizsgálati ciklussal üzemeltetik, 
miközben az egyszeri üzemidő minimum 10 másodperc lehet legfeljebb 30 másodperces 
pihenőidővel. 

A maximális terhelés 30 másodpercen keresztül 500 Ω monopoláris, illetve 50 Ω bipoláris 
energiafelhasználásnál. 

Az alábbi lépéseket az EN 50564:2011 (5.2. Termék előkészítése) vagy azzal egyenértékű szabvány 
szerint kell végrehajtani: 
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– meg kell győződni arról, hogy a termék tartalmaz-e akkumulátort, és áramkört az újratölthető 
akkumulátorok töltésére. Fel kell tüntetni az alkalmazandó feltételekre vonatkozó esetleges jogi 
rendelkezéseket, minden egyéb esetben az alábbi megállapítások érvényesek. Az újratöltő áramkörrel 
ellátott termékek esetében a kikapcsolt és a készenléti állapotban fogyasztott energia csak azt 
követően mérhető meg, hogy megfelelő óvintézkedésekre került sor az akkumulátor vizsgálat közbeni 
töltésének megakadályozására, például a kezelő eltávolította az akkumulátort, illetve ha ez nem 
lehetséges, akkor gondoskodott arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban legyen a 
vizsgálat idején; 

– karbantartási üzemmódban a mérés megkezdése előtt az akkumulátorokat be kell helyezni és 
teljesen fel kell tölteni. 

7. függelék 

EKG-készülékek 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Az aktív üzemmódra vonatkozó egyéb vizsgálati feltételek 

A vizsgálatot 15 perc időtartamú ciklus során kell elvégezni, amelynek keretében az alábbi értékeket 
kell elérni és rögzíteni: 

Szinuszritmus: 60 BPM 

EKG-amplitúdók: 1 mV 

8. függelék 

Endoszkópok felszerelései 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

A vizsgálati tárgy/termék: A teszt során az endoszkóp felszerelései: fényforrás (maximális fokozaton), 
kameraegység, maga az endoszkóp, valamint egy légszivattyú. A fényforrásnak a vizsgálat 
megkezdéséig el kell érnie az üzemi hőmérsékletét. 
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9. függelék 

Csecsemőinkubátorok (fix) 

Vizsgálati feltételek 

A csecsemőinkubátorokra vonatkozó EN 60601-2-19 szabvány 201.5.3. szakaszában vagy azzal 
egyenértékű szabványban a környezeti hőmérsékletre, a páratartalomra és a légköri nyomásra 
meghatározott értékek: 

Ha az adott szabványban ez mégsem szerepelne, akkor minden vizsgálatot 21–26 °C közötti 
környezeti hőmérsékleten kell elvégezni. 

A vizsgálatot 21–26 °C környezeti hőmérsékleten, egy órás üzemidővel és (a hőmérséklet-
szabályozón beállított) 36 °C-os kontrollhőmérsékleten kell elvégezni. A részletekért lásd a szabvány 
201.12.1.101. szakaszát (Az inkubátor hőmérsékletének stabilitása). A hőmérsékletnek a vizsgálat 
megkezdése előtt stabilizálódnia kell. 

Az alábbi lépéseket az EN 50564:2011 (5.2. Termék előkészítése) vagy azzal egyenértékű szabvány 
szerint kell végrehajtani: 

– meg kell győződni arról, hogy a termék tartalmaz-e akkumulátort, és áramkört az újratölthető 
akkumulátorok töltésére. Fel kell tüntetni az alkalmazandó feltételekre vonatkozó esetleges jogi 
rendelkezéseket, minden egyéb esetben az alábbi megállapítások érvényesek. Az újratöltő áramkörrel 
rendelkező termékek energiafogyasztásának mérése a következők szerint történik: 

– a kikapcsolt és a készenléti állapotban fogyasztott energia csak azt követően mérhető meg, hogy 
megfelelő óvintézkedésekre került sor az akkumulátor vizsgálat közbeni töltésének 
megakadályozására, például a kezelő eltávolította az akkumulátort, illetve ha ez nem lehetséges, 
akkor gondoskodott arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban legyen a vizsgálat idején; 

– karbantartási üzemmódban a mérés megkezdése előtt az akkumulátorokat be kell helyezni és 
teljesen fel kell tölteni. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

10. függelék 

Infúziós szivattyúk 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Egyéb feltételek 
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A vizsgálatot az EN 60601-2-24 vagy azzal egyenértékű szabvány értelmében közepes szállítási 
sebesség mellett 120 percen keresztül ± 13,33 kPa (± 100 Hg) ellennyomás mellett kell elvégezni és 
rögzíteni. 

11. függelék 

Aktív lélegeztetőgáz-párásító 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Egyéb vizsgálati feltételek 

A vizsgálatot az EN ISO 8185 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint kell végrehajtani, amelynek 
során a belélegzett lélegeztető gáz minimális víztartalma kb. 33 mg/dm³, a lélegeztetőgáz maximális 
hőmérséklete pedig kb. 42 °C. 

A vizsgálatot fűtőtekercs nélkül kell elvégezni. 

Az EN ISO 80601-2-12. szabvány 201.12.1.101. szakasza vagy azzal egyező szabvány értelmében 
az áramlási sebesség 10 liter/perc legyen, az aktív lélegeztetőgáz-párásítóhoz csatlakoztatott 
lélegeztetőgépet 500 ml-es légzési térfogatra, a belégzési gyakoriságot percenként 20-ra, és 30%-os 
oxigéntérfogat vezérlő üzemmódra kell állítani. 

12. függelék 

Lézerműszerek 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. A 
készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás mérése során a lézernek az EN 60 601-2-22 vagy azzal 
egyenértékű szabvány értelmében készenléti üzemmódban kell lennie. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Egyéb feltételek 

Az aktív üzemmódbeli energiafogyasztás mérése során a lézernek az EN 60601-2-22 vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerint 15 percen belül üzemkész állapotban kell lennie. 

Az üzemmódok meghatározása az EN 60601-2-22 szabvány értelmében: 
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Készenléti állapot: A tápkábel csatlakoztatva, a főkapcsoló pedig aktiválva van. A lézer még akkor 
sem tudja kibocsátani a lézernyalábot, ha a lézer vezérlő kapcsolóját a kezelő aktiválja. Üzemkész 
állapot: A lézerkészülék a vezérlő kapcsoló aktiválásakor lézernyalábot bocsát ki. 

13. függelék 

Ágy melletti betegőrző monitorok 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

Az alábbi lépéseket az EN 50564:2011 (5.2. Termék előkészítése) vagy azzal egyenértékű szabvány 
szerint kell végrehajtani: 

 – meg kell győződni arról, hogy a termék tartalmaz-e akkumulátort, és áramkört az újratölthető 
akkumulátorok töltésére. Fel kell tüntetni az alkalmazandó feltételekre vonatkozó esetleges jogi 
rendelkezéseket, minden egyéb esetben az alábbi megállapítások érvényesek. Az újratöltő áramkörrel 
rendelkező termékek energiafogyasztásának mérése a következők szerint történik: 

– a kikapcsolt és a készenléti állapotban fogyasztott energia csak azt követően mérhető meg, hogy 
megfelelő óvintézkedésekre került sor az akkumulátor vizsgálat közbeni töltésének 
megakadályozására, például a kezelő eltávolította az akkumulátort, illetve ha ez nem lehetséges, 
akkor gondoskodott arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban legyen a vizsgálat idején; 

– karbantartási üzemmódban a mérés megkezdése előtt az akkumulátorokat be kell helyezni és 
teljesen fel kell tölteni. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Egyéb vizsgálati feltételek 

Az aktív módban végzett energetikai mérések során az IEC 60601-2-27 szabvány 201.12.1.101.1. 
szakasza vagy azzal egyenértékű szabvány szerint a bemeneti jel legfeljebb 125 mV/s változási 
sebességgel a ± 5 mV tartományban változhat, és ugyanezt kell reprodukálni a kimeneti oldalon is. 
A monitornak a vizsgálat megkezdéséig el kell érnie az üzemi hőmérsékletét. 

14. függelék 

Ultrahangkészülékek 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 
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A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

Egyéb vizsgálati feltételek 

Az ultrahangos rendszert szabványos 5 MHz-es szondával vagy azzal egyenértékű készülékkel kell 
felszerelni. 

A vizsgálat során RMI403GS típusú vagy ahhoz hasonló szabványos vizsgálati fantomot kell 
használni. 

Kétdimenziós üzemmódban tapogassa le a fantomot az 5 MHz-hez lehető legközelebb eső küldési 
frekvencián. Igazítsa a megfelelő képet 10 cm-es mélységre. 

A fenti paramétereket használva 30 perces folyamatos letapogatással mérje az energiafogyasztást. 

15. függelék 

Orvosi lámpák: műtőlámpák 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

Egyéb feltételek 

Az EN 60601-2-41 szabvány 201.5.4. szakasza („Egyéb feltételek”) szerint: 

A stabilizált teljesítmény mérése érdekében a kimeneti értékeket az adott fényforrás technológiájának 
megfelelő bejáratási időszak után kell mérni normál körülmények közötti, névleges feszültségen. 

Ez a bejáratási időszak: 

halogén és LED izzóknál 3 óra; 

kisüléses lámpáknál 50 óra; 

egyéb fényforrások esetén akkor beszélünk a bejáratási időszak leteltéről, amikor a teljesítmény 
100 óra alatt legfeljebb 1%-os eltérést mutat. 

A fényforrásnak a vizsgálat megkezdéséig el kell érnie az üzemi hőmérsékletét. 

16. függelék 

A beteg melegen tartására szolgáló rendszerek 

Vizsgálati feltételek 

A teljesítménymérésekre vonatkozó módszertant az EN 50564:2011 szabvány mintavételezési 
módszerre vonatkozó 5.3.2. szakasza vagy azzal egyenértékű szabvány szerint kell alkalmazni. Az 
EN 50564:2011 szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan 
helyiségben kell végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő 
sebessége 0,5 m/s-nál nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 
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5 °C-on kell tartani. A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás 
mellett kell kalibrálni, azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá 
tanúsítania kell, hogy a mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció 
nyomon követhető. 

Egyéb vizsgálati feltételek: 

A vizsgálati tárgy/termék: Légbefúvásos készülék nélküli takaró 

A vizsgálati helyiségben az EN 80601-2-35 szabvány CC. melléklete vagy azzal egyenértékű 
szabvány értelmében a következő feltételeket kell biztosítani: 23 ±2 °C-os szobahőmérséklet 0,1 m/s 
alatti légmozgással. 

Energetikai mérések aktív üzemmódban: 

Az EN 80601-2-35 szabvány 201.11.1.2.1.101.1. szakasza vagy azzal egyenértékű szabvány 
értelmében mindaddig üzemeltesse a melegítő készüléket, amíg az érintkezési felület el nem éri a 
36 °C-ot. A 201.11.1.2.1.101.1. szakasz mellett a 201.12.4. szakasz ismertet további mérési 
eljárásokat: 

Négy darab 65 mm × 65 mm × 0,5 mm rézlaphoz kapcsolódó négy hőmérséklet-érzékelőt kell 
elhelyezni az érintkezési felület hosszának és szélességének kettéosztásával létrejött négy téglalap 
középpontján. A hőmérséklet-szabályzót úgy kell beállítani, hogy az érintkezési felület hőmérséklete 
elérje a 36 °C-ot. A hőmérsékleti értékeket 60 percen keresztül 10 perces időközönként kell leolvasni. 
Ezek eredménye alapján ki kell számolni a T1–T4 átlaghőmérsékleti értékeket, és ezeket össze kell 
vetni az érintkezési felület átlagértékeivel. 

A CC. mellékletben leírt eljárás ismertetésében a vízzel töltött műanyag zacskóban 1 óra után adott 
körülmények között jelentkező hőmérséklet-emelkedést annak jeleként értelmezik, hogy elindult a 
hőátadás a fűtőkészülék és a beteg között. A hőátadást 115 W/m2 értéken kell tartani, ami egy 
műanyag zacskóban tárolt 2 l víz esetében 1 óra alatt 1 °C hőmérséklet-növekedést jelent, ha a 
zacskó 200 cm2-es felületen érintkezik a fűtőkészülékkel. 

Energetikai mérések a légbefúvásos eszköz aktív üzemmódjában: 

A légbefúvásos eszköz aktív üzemmódjának energetikai mérése során az eszközt egy olyan, 
felsőtestre való takaróhoz kell csatlakoztatni, amely már elérte és stabilan tartja a 38 °C-ot, és a 
vizsgálatot 1 órán keresztül kell végezni. 

17. függelék 

Mélyhűtő 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

A hőmérsékletnek a vizsgálat megkezdése előtt stabilizálódnia kell. 
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A mélyhűtőnek üresnek kell lennie, mindenféle belső szerelvény nélkül, és a megadott hasznos 
kapacitással, belső térfogattal és igényelt hőmérséklettel 24 órán keresztül üzemeltetni kell. A 
vizsgálat során a mélyhűtő ajtaja nem nyitható ki. 

18. függelék 

Lélegeztetőkészülék 

Vizsgálati feltételek 

Az energetikai méréseket az EN 50564:2011 szabvány 5.3.2. szakaszában rögzített vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerinti mintavételi módszer mellett kell elvégezni. Az EN 50564:2011 
szabvány „Vizsgálati helyiség” című 4.2. szakasza értelmében a vizsgálatokat olyan helyiségben kell 
végrehajtani, ahol a vizsgálatba vont termék közvetlen környezetében a levegő sebessége 0,5 m/s-nál 
nem nagyobb. A vizsgálat során a környezeti hőmérsékletet mindvégig 23 ± 5 °C-on kell tartani. 

A teljesítményt mérő eszközt nyomonkövethetőséget biztosító dokumentálás mellett kell kalibrálni, 
azaz e dokumentumnak tartalmaznia kell a kalibrációs módszert, továbbá tanúsítania kell, hogy a 
mérőeszköz kalibrálása a hatályos szabványok szerint történt, és a kalibráció nyomon követhető. 

A készüléket elő kell melegíteni és üzemkész állapotba kell helyezni, valamint az EN ISO 80601-2-12 
szabvány hangvezérléses típusokra vonatkozó 201.12.1.101. szakasza vagy azzal egyenértékű 
szabvány szerint kell beállítani. 

A mérést 15 percen keresztül kell végezni, és az átlagos energiafelhasználást kell rögzíteni. 

19. függelék 

CAS: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstracts Service) 

COCIR: az európai radiológiai, elektromedikai és egészségügyi információtechnológiai (IT) ipar 
érdekvédelmi szervezete (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and 
Healthcare IT Industry) 

CT: komputertomográfia (Computed Tomography) 

EKG: elektrokardiográfia 

EEE: elektromos és elektronikai készülékek (Electrical and electronic equipment) 

ÜHG: üvegházhatású gáz 

GPP: zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) 

GWP: globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential) 

HF: nagyfrekvenciás (High frequency) 

LCC: életciklusköltség-számítás (Life Cycle Costing) 

LED: fénykibocsátó dióda (Light-Emitting Diode) 

MRI: a mágneses rezonancia elvén alapuló képalkotó berendezés (Magnetic Resonance Imaging) 

REACH: a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 

RF: rádiófrekvenciás 
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SRI: önszabályozási kezdeményezés (Self-Regulatory Initiative) 
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