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Il-Kriterji tal-UE tal-APE għat-Tagħmir Elettriku u Elettroniku 
użat fis-Settur tal-Kura tas-Saħħa (EEE tal-Kura tas-Saħħa) 

L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-
APE tal-UE żviluppati għat-tagħmir elettriku u elettroniku użat fis-settur tal-kura tas-saħħa. 

Informazzjoni ddettaljata dwar il-grupp tal-prodotti EEE tal-kura tas-saħħa, ir-raġunijiet għall-għażla ta’ 
dawn il-kriterji, informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni relatata u sorsi oħrajn jistgħu jinstabu fir-Rapport ta’ 
Sfond Tekniku. 

Il-kriterji tal-APE tal-UE ġeneralment jiġu ppreżentati f’żewġ settijiet, kriterji ewlenin u kriterji 
komprensivi: 

• Il-kriterji ewlenin huma dawk adattati biex jintużaw minn kull awtorità kontraenti fl-Istati Membri 
kollha u jindirizzaw l-impatti ambjentali ewlenin. Huma mfasslin biex jintużaw bl-anqas sforz ta’ 
verifika addizzjonali jew żidiet fl-ispejjeż. 

• Il-kriterji komprensivi huma għal dawk li jixtiequ jixtru l-aħjar prodotti disponibbli fis-suq. Dawn 
jistgħu jeħtieġu sforz ta’ verifika addizzjonali jew żieda żgħira fl-ispiża meta mqabbla ma’ 
prodotti oħra bl-istess funzjonalità. 

Billi dan huwa grupp ta’ prodotti ġodda, ġew stabbiliti prinċipalment kriterji ewlenin. Il-kriterji 
komprensivi jinstabu fi tmiem id-dokument (nri. 17 u 18). 

Il-kriterji ġew żviluppati biex jinkoraġġixxu x-xiri ta’ EEE tal-kura tas-saħħa li jħalli impatti ambjentali 
mnaqqsin filwaqt li dejjem tingħata prijorità lis-sikurezza u l-benessri tal-pazjenti kif ukoll tal-
istaff mediku, it-tekniki u l-persunal tal-manutenzjoni. 

Wieħed jista’ jsib l-akoronimi fl-Appendiċi 19. 

 

1. Definizzjoni u Kamp ta' Applikazzjoni 

Għall-finijiet ta’ dawn il-kriterji, l-EEE tal-kura tas-saħħa jinkludi kemm tagħmir b’vultaġġ baxx u kemm 
dak b’vultaġġ għoli. Dan ikopri ċ-ċiklu komplut tal-kura kif inhu stipulat fid-Direttiva dwar il-Mezzi Mediċi 
93/42/KEE, l-Artikolu 1.2. Id-Direttiva dwar il-Mezzi Mediċi tinkludi apparat mediku użat għall-finijiet ta’, 
pereżempju, prevenzjoni, dijanjożi, trattament, monitoraġġ, tnaqqis u riabilitazzjoni. Skont l-istandard 
EN IEC 60601-1 tagħmir elettriku mediku huwa ddefinit hekk: 

- Tagħmir Elettriku Mediku li ma jkollux aktar minn konnessjoni waħda ma’ mejn tad-dawl partikolari 
(tagħmir immobbli) u li jkun maħsub biex jagħmel dijanjożi, jittratta, jew jimmonitorja lill-pazjent taħt 
superviżjoni medika u li jagħmel kuntatt fiżiku jew elettriku mal-pazjent u/jew jittrasferixxi l-enerġija lejn 
jew mill-pazjent u/jew jirreġistra tali trasferiment tal-enerġija lejn jew mill-pazjent. It-tagħmir jinkludi 
dawk l-aċċessorji hekk kif iddefinit mill-manifattur li jkunu neċessarji biex jippermettu l-użu normali tat-
tagħmir. 

- It-Tagħmir Elettriku Mediku Mobbli li jista’ jiġi trasportat u li huwa maħsub li jiċċaqlaq minn post għal 
ieħor bejn il-perjodi tal-użu filwaqt li jingħata appoġġ mir-roti tiegħu stess jew minn mezzi ekwivalenti. 

Fir-rigward tal-gruppi tal-prodotti esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni, ara r-Rapport ta’ Sfond Tekniku. 

Il-kriterji tal-akkwist f’dan id-dokument huma maħsubin biex jintużaw fl-akkwist tal-prodotti li ġejjin: 

• CPV 33157000-5: Tagħmir ta’ anestesija- ventilatur (ventilatur ta’ kura intensiva bl-esklużjoni ta’ 
ventilatur li jiġi ttrasportat, venitlatur tal-anestesija bl-esklużjoni ta’ ventilaturi tad-dar) 
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• CPV 33195100-4: Tagħmir ta' monitoraġġ ta' maġenb is-sodda 

• CPV 33115100-0: Tomografija kkomputata (CT) 

• CPV 33123200-0: Tagħmir elettrokardjografiku (ECG), dijanjostiku 

• CPV 33168100-6: Tagħmir endoskopiku (unità tal-kamera, endoskopju, dawl, pompa bl-arja) 

• CPV 39330000-4: Diżinfettant tal-flushers 

• CPV 33181100-3: Tagħmir għall-emodijalisi 

• CPV 33161000-6: HF, Kirurġija RF, tagħmir ta’ dijatermija, bipolari, monopolari 

• CPV 33152000-0: Inkubaturi għat-trabi, permanenti 

• CPV 33194110-0: Pompi tal-infużjoni u pompi b’siringa 

• CPV 33157400-9: Tagħmir ta’ kura intensiva – umidifikatur tal-gass respiratorju attiv 

• CPV 33169100-3: Strumenti tal-lejżer għall-kirurġija  

• CPV 33111610-0: Immaġnijiet ta’ Reżonanza Manjetika (MRI) 

• CPV 39711120-6: Friżers mediċi 

• CPV 31524110-9: Tidwil mediku - lampi kirurġiċi 

• CPV 33191110-9: Sterilizzant mediku   

• CPV 33160000-9, 33162000-3: Sistemi ta’ tisħin tal-pazjenti (kutri, pads, imtieraħ) 

• CPV 33112200-0: Ultrasound, għajr dak terapewtiku 

• CPV 33191000-5: Diżinfettant tal-woxers 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: Raġġi X (bl-inklużjoni tal-Mammografija, bl-esklużjoni tal-
osteoporożi) 



 
 

 
3 

 

2. Impatti ambjentali ewlenin 

Il-kriterji tal-APE proposti huma mfasslin biex jirriflettu l-impatti ambjentali ewlenin. Dan l-approċċ huwa 
mqassar kif ġej: 

L-ordni tal-impatti mhux neċessarjament tirrifletti l-importanza tagħhom. 
 

ASPETTI U IMPATTI AMBJENTALI 
EWLENIN  APPROĊĊ APE 

•      Xiri ta’ tagħmir effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

• Xiri ta’ tagħmir b’modalità ta’ użu ta’ 
enerġija elettrika baxxa 

 

• Xiri ta’ tagħmir li jkollu struzzjonijiet ta’ 
ġestjoni ta’ prestazzjoni ekoloġika 

 

• Xiri ta’ tagħmir b’apparat ta’ kejl 
 

• Konsum tal-enerġija fil-fażi tal-
użu (pereżempju, emissjoni ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
ta’ serra (GHG) u tniġġis tal-arja 
fil-produzzjoni tal-enerġija) 

• Żgurar ta’ funzjonament xieraq u effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija tat-tagħmir permezz ta’ 
valutazzjoni tal-bżonnijiet u l-għoti ta’ taħriġ 
dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija  

 
 

• Konsum tal-ilma fil-fażi tal-użu: 
dijaliżi, diżinfettanti (Skarsezza 
tal-ilma) 
 

• Xiri ta’ tagħmir dijaliżi effiċjenti fl-użu tal-
ilma u ta’ tagħmir diżinfettant 

 

• Konsum tal-gass fil-fażi tal-użu: 
tagħmir tal-anestesija 
(pereżempju emissjoni ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra) 

 

• Xiri ta’ tagħmir tal-anestesija bi fluss baxx  

• Użu ta’ refriġeranti fi friżers 
mediċi (Tisħin globali, tnaqqis fl-
ożonu) 

 

• Xiri ta’ friżers mediċi b’refriġeranti 
b’potenzjal ta’ tisħin globali baxx (GWP) 

• Użu ta’ materjali 
(L-iskarsezza tar-riżorsi) 
 

•  Kemm iservi l-prodott 

• Kontenut ta’ sustanzi kimiċi 
perikolużi 

• Xiri ta’ tagħmir mingħand fornituri li 
jkollhom sistemi ta’ ġestjoni tas-sustanzi 
kimiċi  
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3. Kriterji tal-APE tal-UE għal EEE tal-kura tas-saħħa 

Il-kriterji li jinsabu taħt 3.1 huma rakkomandati għax-xiri ta’ kull tip ta’ tagħmir. 3.2 jistipula r-rekwiżiti 
tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 3.3 jistipula rekwiżiti fl-użu effiċjenti tal-ilma għal tipi differenti ta’ 
tagħmir.  

Kif intqal fuq, prinċipalment ġew stabbiliti kriterji ewlenin. Il-kriterji komprensivi jinstabu fi tmiem id-
dokument (17.-18.). 

 

 

 

 

                                                            
1 Għal aktar gwida, ara l-Gwida tal-ECHA dwar is-sustanzi fl-artikolu http://echa.europa.eu/ jew gwida simili pereżempju 
www.cocir.org, jew gwida tal-industrija oħra dwar ir-REACH 

3.1 Kriterji għat-tipi kollha ta’ tagħmir 

Kriterji ewlenin 

SUĠĠETT 

Xiri ta’ tagħmir elettriku u elettroniku użat fis-settur tal-kura tas-saħħa b’impatt ambjentali mnaqqas. 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

1. Sistema ta’ ġestjoni tas-sustanzi kimiċi  
L-offerent għandu jkollu sistema ta’ ġestjoni tas-sustanzi kimiċi implimentata b’riżorsi ddedikati, l-
għarfien espert neċessarju u b’rutini u struzzjonijiet iddokumentati sabiex jiġi żgurat li l-offerent ikun 
konxju mill-preżenza tas-sustanzi fil-prodott(i) mixtrijin skont dan il-kuntratt li jkunu ġew inklużi fil-Lista 
ta’ Kandidati ta’ Sustanzi ta’ Tħassib Serju Ħafna (Substances of Very High Concern - SVHC) 
identifikata fl-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (Ir-Regolament REACH), inklużi żidiet 
possibbli mal-Lista ta’ Kandidati. Dan jinkludi: 

• dik l-informazzjoni dwar il-preżenza tas-sustanzi elenkati li jkunu ntalbu mingħand il-fornituri, 
inklużi żidiet ġodda mal-lista (fi żmien xahar minn wara l-pubblikazzjoni ta’ lista riveduta mill-
ECHA); 

• kollezzjoni sistematika u arkivjar tal-informazzjoni riċevuta dwar is-Sustanzi ta’ Tħassib Serju 
Ħafna fil-Lista ta’ Kandidati tar-REACH fil-prodotti mixtrijin skont dan il-kuntratt; jiġifieri żamma 
ta’ rekords u proċeduri ta’ monitoraġġ (pereżempju, spezzjonijiet regolari ta’ dokumentazzjoni 
rigward il-kontenut tas-Sustanzi fil-Lista ta’ Kandidati fil-verifiki tal-prodotti u dawk għal 
għarrieda tal-kontenut kimiku (rapporti dwar l-analiżi fil-laboratorju)), sabiex tiġi vvalutata l-
informazzjoni miġbura għall-inkonsistenzi. 

Verifika: L-offerenti għandhom jikkonfermaw li jkollhom implimentati r-rutini u l-istruzzjonijiet deskritti 
hawn fuq u jiddeskrivu s-sistema għad-dokumentazzjoni, il-monitoraġġ u s-segwitu u r-riżorsi allokati 
(ħin, persunal u l-għarfien espert tiegħu). Jistgħu jitwettqu verifiki għal għarrieda tar-rapporti deskritti 
fir-rekwiżit hawn fuq1.   

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/
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SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

2. Struzzjonijiet għall-utenti għall-ġestjoni tal-prestazzjoni ekoloġika  

Għandha tingħata gwida bl-istruzzjonijiet dwar kif il-prestazzjoni ambjentali ta’ tagħmir mediku 
partikolari tista’ tiġi mmassimizzata f’forma bil-miktub bħala parti speċifika mill-manwal għall-utenti, jew 
f’forma diġitali aċċessibbli fuq is-sit web tal-manifattur, jew fuq CD, jew fuq il-karta fuq l-ippakkeġġjar 
jew fuq id-dokumentazzjoni li takkumpanja l-prodott. Il-manwal bl-istruzzjonijiet għandu jkun disponibbli 
flimkien mat-tagħmir. Id-dokumentazzjoni għandha, bħala rekwiżit minimu u bla ħsara għall-
prestazzjoni klinika tat-tagħmir, tinkludi dan li ġej: 

• Struzzjonijiet għall-utenti dwar kif għandhom jużaw it-tagħmir biex jimminimizzaw l-impatt 
ambjentali waqt l-installazzjoni, l-użu, is-servizz u r-riċiklaġġ/ir-rimi, inklużi struzzjonijiet dwar kif jiġi 
minimizzat il-konsum tal-enerġija, tal-ilma, tal-materjali/partijiet li jiġu kkunsmati u tal-emissjonijiet. 

• Rakkomandazzjonijiet dwar il-manutenzjoni xierqa tal-prodott, inkluża informazzjoni dwar liem 
partijiet ta’ sostituzzjoni jistgħu jiġu sostitwiti, struzzjonijiet dwar it-tindif 

• Informazzjoni dwar il-kontenut fil-prodott(i) mixtri/jin skont dan il-kuntratt ta’ Sustanzi ta’ Tħassib 
Serju Ħafna (SVHC) fil-Lista ta’ Kandidati identifikati skont l-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006 (Ir-Regolament tar-REACH) sabiex l-awtorità kontraenti tkun tista’ tieħu miżuri ta’ 
prekawzjoni sabiex ikunu jistgħu jiżguraw li l-utenti tal-prodott jirċievu l-informazzjoni u jaġixxu 
skontha. 

Verifika: 
L-awtorità għandha tingħata kopja tal-paġni relevanti tal-manwal bl-istruzzjonijiet. L-offerent għandu 
jipprovdi wkoll dikjarazzjoni li dan il-manwal għandu jkun disponibbli biex jiġi aċċessat minn fuq is-sit 
web tal-offerent jew il-manifattur, fuq CD, jew fuq il-karta. 
Lista ta’ sustanzi preżenti fil-prodott(i) mixtri/jin skont dan il-kuntratt, li huma inklużi fil-Lista ta’ 
Kandidati ta’ SVHC, u informazzjoni kumplementari skont l-Artikolu 33 fir-REACH. 

3. Kemm iservi l-prodott u l-garanzija 

It-tiswija jew is-sostituzzjoni tal-prodott għandhom ikunu koperti mill-kundizzjonijiet tal-garanzija mill-
manifattur. L-offerent għandu jiżgura wkoll li spare parts ġenwini jew ekwivalenti jkunu disponibbli 
(b’mod dirett jew permezz ta’ aġenti nominati oħrajn) għall-ħajja operattiva mistennija tat-tagħmir, tal-
anqas għal ħames snin tul il-garanzija. 

Verifika: 

L-offerent għandu jiddikjara li l-klawżola ta’ hawn fuq ser tintlaħaq. 
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4. Taħriġ għal ottimizzazzjoni fl-użu effiċjenti tal-enerġija  

L-offerent għandu jagħti taħriġ li jinkludi elementi dwar l-aġġustament u l-irfinar tal-elettriku tat-tagħmir 
bl-użu ta’ parametri (pereżempju, il-modalità Stennija) sabiex l-użu tal-elettriku jiġi ottimizzat. It-taħriġ 
jista’ jiġi inkluż fl-edukazzjoni klinika u teknika li għandha tingħata mill-offerent.  

Verifika: 
Għandha tingħata deskrizzjoni tat-taħriġ edukattiv dwar l-enerġija. 

5. Installazzjoni b’ottimizzazzjoni tal-użu effiċjenti tal-enerġija  

Meta jinstalla t-tagħmir, l-offerent għandu jipprovdi valutazzjoni tal-bżonnijiet tal-utent (jiġifieri, il-ward) 
(pereżempju l-frekwenza tal-użu, it-tip ta’ eżami, eċċ.). Abbażi tal-analiżi, l-offerent għandu jipprovdi 
lill-awtorità kontraenti dokumentazzjoni u informazzjoni dwar kif tista’ tottimizza l-elettriku tat-tagħmir 
mixtri bl-użu tal-parametri. Jekk ikun applikabbli, dan il-proċess għandu jiġi ripetut u rivedut kull darba 
li ssir manutenzjoni preventiva tat-tagħmir mill-fornitur. 

Verifika: 
Deskrizzjoni tal-proċedura tal-installazzjoni u tal-proċedura ta’ manutenzjoni preventiva. 

 

KLAWŻOLA TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 

6. Informazzjoni dwar il-kontenut tas-Sustanzi ta’ Tħassib Serju Ħafna fil-Lista ta’ Kandidati  
Fi żmien ħames snin mit-twassil tal-prodott, l-awtorità kontraenti għandha tiġi nnotifikata, fi żmien sitt 
xhur minn meta l-ECHA tippubblika Lista ta’ Kandidati ta’ SVHC riveduta, dwar il-preżenza ta’ waħda 
mis-sustanzi l-ġodda jew uħud minnhom f’din il-lista fil-prodotti kollha fil-kuntratt, anki fir-rigward tar-
riżultati tar-reviżjoni tal-fajl tal-ġestjoni tar-riskju, sabiex l-awtorità kontraenti tieħu l-miżuri ta’ 
prekawzjoni xierqa, jiġifieri sabiex jiġi żgurat li l-utenti tal-prodott jirċievu l-informazzjoni u jkunu jistgħu 
jaġixxu skontha. 
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KRITERJI TAL-GĦOTI 

3.2 Rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-enerġija 

Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-enerġija huma proposti bħala kriterji tal-għoti  

7. Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ EEE tal-kura tas-saħħa barra mis-CT, it-tagħmir ta’ emodijaliżi, 
l-MRI, l-isterilizzanti u d-diżinfettanti mediċi 
Il-punti ser jingħataw skont il-konsum ta’ kuljum tal-enerġija E (kWh)/ġurnata), kif jidher fit-tabella ta’ 
hawn taħt (aktar ma jkun baxx il-konsum tal-enerġija, aktar ser jingħataw punti). 
Id-definizzjonijiet tal-modalitajiet huma skont l-appendiċi 1. Il-mezz propost ta’ verifika huwa indikat fit-
tabella ta’ hawn taħt.  
Għall-inkubaturi u l-friżers mediċi, il-punti ser jingħataw skont il-konsum tal-enerġija ta’ kuljum skont il-
volum, E (kWh/ġurnata u m3). 
Min jagħmel l-akkwist jeħtieġ li jindika t-tendenzi mistennijin tal-użu ta’ kuljum tat-tagħmir (“xenarju 
adattat”), l-offerent jeħtieġ li jiddikjara l-użu tal-enerġija tat-tagħmir fil-modalitajiet differenti. Ix-xenarju 
tal-użu predeterminat huwa rakkomandazzjoni lil min jagħmel l-akkwist ibbażata fuq xenarji tal-użu 
medji tal-isptarijiet Ewropej. Min jagħmel l-akkwist huwa, madankollu, liberu li jadatta x-xenarju tal-użu 
għall-bżonnijiet speċifiċi. 

Tagħmir Modalità Xenarju adattat 

Kif iddikjarat 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

Xenarju tal-użu 
ddeterminat 
minn qabel 

Gwida 

Enerġija fil-fażi 
tal-użu 

Kif iddikjarat mill-
offerent 

Il-kalkolu 
tal-użu tal-
Enerġija 
(E):  

Attiv  T1= 24 hrs. T1 =24 P1 Umidifikatur 
tal-Gass 
Respiratorju 
Attiv 

Definizzjoniji
et ta' 
modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija elettrika 
(kW), Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet tat-test 
fl-appendiċi 11. 

(T1*P1) = 
E (kWh) 
kull 
ġurnata 

Attiv T1 = 24 hrs. T1 = 24 P1 (T1*P1)= E 
(kWh) 
għal kull 
ġurnata 

Tagħmir ta’ 
monitoraġġ 
ta’ maġenb 
is-sodda 

Definizzjoniji
et ta' 
modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija elettrika 
(kW), Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet tat-test 
fl-appendiċi 13. 
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Tagħmir Modalità Xenarju adattat 

Kif iddikjarat 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

Xenarju tal-użu 
ddeterminat 
minn qabel 

Gwida 

Enerġija fil-fażi 
tal-użu 

Kif iddikjarat mill-
offerent 

Il-kalkolu 
tal-użu tal-
Enerġija 
(E):  

Attiv  T1 T1 = 2 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) 
kull 
ġurnata 

Modalità 
Stennija 
(għal dawk li 
jkollhom din 
il-modalità) 

T2  T2 = 2 P2  

Mitfi  T3  T3 = 20 P3  

Tagħmir 
(dijanjostiku) 
tal-ECG 
(elettrokardjog
rafiku) 

Definizzjoniji
et ta' 
modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija elettrika 
(kW), Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet tat-test 
fl-appendiċi 7. 

 

Attiv  T1 =numru ta’ 
sigħat f’din il-
modalità għal kull 
ġurnata, bil-
kundizzjonijiet li 
ġejjin speċifikati 
għas-sors tad-
dawl minn min 
jagħmel l-akkwist: 
Lux= Intensità 
tad-dawl  
Ra= L-indiċi tal-
apparenza tal-
kulur  
T°= Temperatura 
bil-kulur (Kelvin), 
tul tal-ħajja 
f’sigħat 

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

Mitfi  T2  T2 = 19 P2  

Tagħmir 
endoskopiku 
(unità tal-
kamera, 
endoskopju, 
dawl, pompa 
bl-arja) 

Definizzjoniji
et ta' 
modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija elettrika 
(kW), Kejl tal-enerġija 
elttrika skont il-
kundizzjonijiet tat-test 
fl-appendiċi 8 u skont 
il-kundizzjonijiet 
speċifikati minn min 
jagħmel l-akkwist. 
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Tagħmir Modalità Xenarju 
adattat 

Kif iddikjarat 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

Xenarju tal-użu 
ddeterminat 
minn qabel 

Gwida 

Enerġija fil-
fażi tal-użu 

Kif iddikjarat 
mill-offerent 

Il-kalkolu tal-
użu tal-Enerġija 
(E):  

Attiv  T1 = sigħat 
operattivi kull 

ġurnata  

 

T1 = 5 P1  = (imkejla 
b’tagħbija ta’ 
500 Ω għall-
monopolari u 
50 Ω għall-
bipolari b’ħin 
ta’ 30 
sekonda) 

Mitfi  T2 = sigħat 
operatttivi kull 

ġurnata 

T2 = 19 P2 

Kirurġija HF, 
tagħmir ta’ 
dijatermija 

Definizzjoniji
et ta' 
modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

 Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 6. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) kull 
ġurnata 

Attiv  T1 = 24 
Speċifika: l-

ispazju għall-
pazjenti, 

pereżempju 
spazju għall-

pazjenti li jiżnu 
sa 6 kg u ta’ tul 

ta’ 60 ċm 

T1 = 24, l-inkubatur 
għandu jesa’ 
pazjenti li jkunu 
jiżnu sa 6 kg u li 
jkunu twal 60 ċm 

E1= (T1*P1) 
per V 

Inkubatur 
għat-trabi 
(permanenti) 

Definizzjoniji
et ta' 
modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull 
ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 9.  V= 
volum (m3) tal-
inkubatur li 
jissodisfa l-
kundizzjonijiet 
(spazju) stipulati 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

(T1*P1)/ V = 
E (kWh) 
għal kull 
ġurnata u 
m3 tal-
inkubatur 

Attiv  T1 T1 = 14 P1 

Mitfi  T2  T2 = 10 P2 

Pompi tal-
infużjoni u 
pompi 
b’siringa 

Definizzjoniji T=ħin, numru ta’ Xenarju ta' użu P= enerġija 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) kull 
ġurnata 
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et ta' 
modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

sigħat fil-modalità 
kurrenti kull 
ġurnata 

rakkomandat. elettrika (kW), 
Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 10. 

 

 

Tagħmir Modalità Xenarju 
adattat 

Kif iddikjarat 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

Xenarju tal-
użu 
ddeterminat 
minn qabel 

Gwida 

Enerġija fil-
fażi tal-użu 

Kif iddikjarat 
mill-offerent 

Il-kalkolu tal-
użu tal-Enerġija 
(E):  

Modalità attiva = 
Kundizzjoni 
lesta  

T1 T1 = 5 P1 

Stennija = lejżer 
fi stennija 

T2  T2 = 4 P2 

Mitfi  T3  T3 = 15 P3 

Strumenti tal-
lejżer għall-
kirurġija, 
Lejżers 
kontinwi 

Id-definizzjonijiet tal-
modalitajiet skont l-
appendiċi 1 u l-
modalità attiva u l-
modalità stennija 
huma ddefiniti skont 
id-definizzjoni fl-
istandard SS-EN 60 
601-2-22, 2.1.117 – 
kundizzjoni ta’ 
stennija/lesta.  

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-
modalità kurrenti 
kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 12. 

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

Attiv  T1 = 24 hrs. 
Speċifika: Il-

kapaċità utli, it-
tul, il-wisa’ u l-
għoli tal-volum 
ta’ ġew = V, il-
volum (m3) tal-
friżer, kif ukoll 
it-temperatura 

meħtieġa. 

T1 = 24 P1 Friżers 
mediċi 

Definizzjonijiet ta' 
modalitajiet skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin 

V=volum  

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 17. 

(T1*P1)/ V = 
E (kWh) kull 
ġurnata u 
m3 tal-friżer 
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Tagħmir Modalità Xenarju adattat 

Kif iddikjarat minn 
min jagħmel l-
akkwist 

Xenarju tal-
użu 
ddeterminat 
minn qabel 

Gwida 

Enerġija 
fil-fażi tal-
użu 

Kif 
iddikjarat 
mill-offerent 

Il-kalkolu tal-
użu tal-Enerġija 
(E):  

Attiv T1= numru ta’ 
sigħat f’din il-
modalità kull 
ġurnata, bil-
kundizzjonijiet li 
ġejjin speċifikati 
minn min jagħmel l-
akkwist: 
Lux= Intensità tad-
dawl  
Ra= L-indiċi tal-
apparenza tal-kulur  
T°= Temperatura 
tal-kulur (Kelvin)  
Tul tal-ħajja f’sigħat 

T1= 8  P1 = imkejla 
għat-tip ta’ 

lampa li 
tissodisfa l-
kundizzjonij

iet 
speċifikati 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

Mitfi T2 T2= 16 P2 

Tidwil mediku 
(lampi 
kirurġiċi) 

Definizzjonijiet 
ta' modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-
enerġija 
elettrika skont 
il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 15. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) kull 
ġurnata 

Attiv T1 T1 = 9 P1 

Mitfi  T2 T2= 15 P2 

Sistemi ta’ 
tisħin tal-
pazjenti 
(kutri, pads, 
imtieraħ) 

Definizzjonijiet 
ta' modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-
enerġija 
elettrika skont 
il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 16. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) kull 
ġurnata 

Attiv T1 T1 = 9 P1+ PF (T1*(P1+ PF)) 
+ (T2*P2) = E 
(kWh) kull 
ġurnata 

Mitfi  T2 T2= 15 P2  

B’apparat bl-
arja forzata 

Definizzjonijiet 
ta' modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-
enerġija 
elettrika skont 
il-
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kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 16. 

PF = enerġija 
elettrika tal-
apparat bl-arja 
forzata 

 

Tagħmir Modalità Xenarju 
adattat 

Kif iddikjarat 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

Xenarju tal-
użu 
ddeterminat 
minn qabel 

Gwida 

Enerġija fil-
fażi tal-użu 

Kif iddikjarat 
mill-offerent 

Il-kalkolu tal-
użu tal-Enerġija 
(E):  

Skenn / lest 
biex jiġi 
skennjat 

T1 T1= 6 P1  

Standby (W)  T2  T2= 6 P2  

Mitfi  T3  T3= 12 P3  

Id-definizzjonijiet 
tal-modalitajiet 
skont l-SRI tal-
COCIR v1 
(2009) 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-
modalità kurrenti 
kull ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 14. 

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

Tagħmir tal-
ultrasound, 
għajr dak 
terapewtiku 

Għat-tagħmir tal-untrasound li jaħdem bil-batteriji: 
Il-konsum tal-enerġija elettrika (kWh) biex tiċċarġja l-batterija 
kollha: Eċarġ 
Konsum ta' Kuljum għal mudelli mgħammra b'batteriji: Eċarġ*3 

 

 

Attiv  T1 = 24 hrs. T1 = 24 P1 Ventilatur, 
ventilatur ta’ 
kura intensiva 
(bl-esklużjoni 
tal-ventilaturi li 
jiġu trasportati), 
ventilatur tal-
anestesija (bl-
esklużjoni tal-
ventilaturi tad-
dar) 

 

Definizzjonijiet 
ta' modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull 
ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 18. 

(T1*P1) = E 
(kWh) kull 
ġurnata 

Raġġi X bl-
inklużjoni tal-
mammografija, 

Standby 
(W)  

T1 T1 = 15 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) kull 
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Mitfi  T2  T2= 9 P2 mammografija, 
bl-esklużjoni tal-
osteoporożi Definizzjonijiet 

ta' modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull 
ġurnata 

Xenarju ta' użu 
rakkomandat. 

P= enerġija 
elettrika (kW), 
Kejl tal-enerġija 
elettrika skont il-
kundizzjonijiet 
tat-test fl-
appendiċi 3. 

(kWh) kull 
ġurnata 

Verifika: 
L-offerenti għandhom jipprovdu rapport tat-test skont l-istandard EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, u 6.4) 
jew ekwivalenti. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi d-dejta tal-prestazzjoni tal-enerġija għat-tagħmir. Id-
dejta għandha titkejjel fil-modalitajiet u skont il-kundizzjonijiet tat-test fl-appendiċijiet u x-xenarji tal-użu 
stipulati għal kull biċċa tagħmir hawn fuq. L-ittestjar għandu jsir mil-laboratorji skont ir-rekwiżiti ġenerali 
ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Parti 820, ISO 13485 jew ekwivalenti skont il-kundizzjonijiet tat-test li 
jidhru hawn fuq. 

8. Prestazzjoni tal-enerġija għat-Tomografija Komputata (CT) 
Il-punti ser jingħataw skont il-konsum tal-enerġija ta’ kuljum E (kWh)/ġurnata), ara hawn taħt (aktar 
ma jkun baxx il-konsum tal-enerġija, aktar ser jingħataw punti). 
Id-definizzjonijiet tal-modalitajiet huma skont l-appendiċi 2. 

Min jagħmel l-akkwist jeħtieġ li jindika t-tendenzi tal-użu ta’ kuljum mistennijin tat-tagħmir (“xenarju 
adattat”), l-offerent ser ikollu jiddikjara l-konsum tal-enerġija elettrika tat-tagħmir fil-modalitajiet 
differenti. Ix-xenarju tal-użu predeterminat huwa rakkomandazzjoni għal min jagħmel l-akkwist. Min 
jagħmel l-akkwist huwa, madankollu, liberu li jadatta x-xenarju tal-użu għall-bżonnijiet speċifiċi. 
Xenarju tal-użu predeterminat (li għandu jintuża bħala r-referenza biex jiġu kkumparati s-CT) 

L-offerenti għandhom jiddikjaraw il-konsum tal-enerġija ta’ kuljum, E (KwH) / ġurnata), għal wieħed 
mit-tliet xenarji2 skont il-metodoloġija u l-kundizzjonijiet tat-test fl-SRI tal-COCIR għat-Tagħmir tat-
Tomografija Komputata, ara www.cocir.org, jew ekwivalenti. Min jagħmel l-akkwist jiddikjara għal liema 
xenarji għandu jiġi pprovdut il-konsum tal-enerġija elettrika. 

• Xenarju Mitfi: il-konsum tal-enerġija elettrika skont ix-xenarju tal-użu ta’ 20 skenn kull ġurnata 
bi 12-il siegħa fil-modalità Mitfi tul il-lejl 

• Xenarju ta’ Stennija: il-konsum tal-enerġija elettrika skont ix-xenarju tal-użu ta’ 20 skenn kull 
ġurnata bi 12-il siegħa fil-modalità Stennija tul il-lejl 

• Xenarju EnerġijaBaxxa: il-konsum tal-enerġija elettrika skont ix-xenarju tal-użu ta’ 20 skenn 
kull ġurnata bi 12-il siegħa fil-modalità EnerġijaBaxxa tul il-lejl 

 

Xenarju tal-użu adattat 

L-offerenti jagħtu l-valuri li ġejjin skont il-metodoloġija u l-kundizzjonijiet tat-test fl-SRI tal-COCIR għat-
Tagħmir tat-Tomografija Komputata, ara www.cocir.org/site/index.php?id=46, jew ekwivalenti: 

 

PMitfi :Konsum tal-enerġija elettrika (kW) fil-modalità Mitfi 

PStennija : Il-konsum tal-enerġija elettrika (kW) fil-modalità Stennija 

PBaxx: Konsum tal-enerġija elettrika (kW) fil-modalità ta’ Enerġija Elettrika Baxxa 

ESkenn: Il-konsum tal-enerġija fi skenn tal-addome 

http://www.cocir.org/
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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TSkenn: kemm jieħu ħin skenn tal-addome (mill-preskrizzjoni sal-enerġija lura għall-modalità stennija) 

Il-konsum tal-enerġija elettrika ta’ kuljum jista’ jiġi kkalkolat bil-formola li ġejja (il-valuri bil-korsiv 
għandhom jiġu ddeterminati mix-xerrej, dawk bit-tipa grassa mill-fornitur) 

E=kWh/ġurnata = PMitfi x TMitfi + PBaxx x TBaxx + NSkenn x ESkenn + PStennija x (24h – TMitfi - TBaxx - NSkenn x 
TSkenn)  

Fejn:  

NSkenn huwa n-numru ta’ skenns għal kull reġjun tal-ġisem:  

Meta tqis l-influwenza minima tal-enerġija użata fil-modalità skenn tul 24 siegħa, ir-riżultati mill-
metodoloġija tal-COCIR urew li l-użu tal-enerġija għall-modalità skenn jista’ jiġi approssimat bl-użu tal-
iskenn tal-addome biss. 

TBaxx,mitfi huwa l-ħin f’sigħat għal kull ġurnata għal kull modalità. 

TSkenn huwa t-tul tal-ħin għal kull skenn (iddikjarat mill-offerent). 

Verifika: 
Għas-CT: L-offerenti għandhom jipprovdu rapport tat-test skont l-SRI tal-COCIR għat-Tagħmir bl-
Immaġnar, ara www.cocir.org/site/index.php?id=46, jew ekwivalenti, fejn tidher id-dejta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija elettrika. 

L-ittestjar għandu jsir mil-laboratorji skont ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Parti 
820, ISO 13485 jew ekwivalenti skont il-kundizzjonijiet tat-test li jidhru hawn fuq. 

9. Il-prestazzjoni tal-enerġija elettrika għat-tagħmir tal-emodijaliżi: 
 
Il-punti ser jingħataw skont il-konsum tal-enerġija elettrika għal kull trattament, E (kwh) / trattament, u l-
kundizzjonijiet tat-test ta’ hawn taħt. (Aktar ma jkun baxx il-konsum tal-enerġija għal kull trattament, 
aktar ser jingħataw punti). 
 

Iċ-ċiklu tat-trattament għandu jkun kif ġej, f’konformità mal-IEC 60601-2-16 jew ekwivalenti: 

• It-test – il-ħin meħud jiddependi fuq il-magna  

• Mili/Tlaħliħ – 10 Minuti  

• Preċirkolazzjoni – 15-il minuta  

• Dijaliżi – 4 sigħat  

• Diżinfettar bis-Sħana/il-Kimika – it-tul taż-żmien jiddependi fuq il-magna  It-tip ta’ diżinfettar 
għandu jiġi stipulat minn min jagħmel l-akkwist. 

L-użu tal-enerġija elettrika f’kull trattament għandu jitkejjel skont il-kundizzjonijiet tat-test speċifikati fl-
Appendiċi 5. 

Il-punti ser jingħataw jekk it-tagħmir tad-dijaliżi jkun mgħammar b’funzjoni awtomatika li tnaqqas il-fluss 
tad-dijaliżi waqt il-ħin ta’ bejn it-tħejjija u l-fażi tad-dijaliżi. L-offerent għandu jiddikjara l-fluss tad-dijaliżi 
mnaqqas. Aktar ma jkun kbir it-tnaqqis fil-fluss tad-dijaliżi, aktar ser jingħataw punti. 

Il-punti ser jingħataw jekk it-tagħmir tad-dijaliżi jintefa waħdu meta ma jintużax għal 10 minuti minn 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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wara d-diżinfettar.  

Verifika: 
L-offerenti għandhom jipprovdu rapport tat-test skont l-istandard EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, u 6.4) 
jew ekwivalenti. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi d-dejta tal-prestazzjoni tal-enerġija għat-tagħmir. Id-
dejta għandha titkejjel fil-modalitajiet u skont il-kundizzjonijiet tat-test u x-xenarji tal-użu li ssemmew 
hawn fuq.  
L-ittestjar għandu jsir mil-laboratorji skont ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Parti 
820, ISO 13485 jew ekwivalenti skont il-kundizzjonijiet tat-test li jidhru hawn fuq. 
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10. Il-prestazzjoni tal-enerġija elettrika għall-Immaġnar bir-Reżonanza Manjetika (MRI) 
Il-punti ser jingħataw skont il-konsum tal-enerġija ta’ kuljum E (kWh)/ġurnata), ara hawn taħt (aktar 
ma jkun baxx il-konsum tal-enerġija, aktar ser jingħataw punti). 
Id-definizzjonijiet tal-modalitajiet huma skont l-appendiċi 2. 

Min jagħmel l-akkwist jeħtieġ li jindika t-tendenzi mistennijin tal-użu ta’ kuljum tat-tagħmir (“xenarju 
adattat”), l-offerent jeħtieġ li jiddikjara l-użu tal-enerġija tat-tagħmir fil-modalitajiet differenti. Ix-xenarju 
tal-użu predeterminat huwa rakkomandazzjoni għal min jagħmel l-akkwist. Min jagħmel l-akkwist 
huwa, madankollu, liberu li jadatta x-xenarju tal-użu għall-bżonnijiet speċifiċi. 

Ix-xenarju tal-użu predeterminat (li għandu jintuża bħala r-referenza biex jitqabblu l-MRIs) 

L-offerenti jwasslu l-konsum tal-enerġija elettrika ta’ kuljum E(kWh)/ġurnata), skont il-metodoloġija u l-
kundizzjonijiet tat-test fl-SRI tal-COCIR għat-Tagħmir tal-Immaġnar bir-Reżonanza Manjetika jew 
ekwivalenti, ara www.cocir.org/site/index.php?id=46. 

Xenarju tal-użu adattat 

L-offerenti jwasslu l-valuri li ġejjin skont il-metodoloġija u l-kundizzjonijiet tat-test fl-SRI tal-COCIR 
għat-Tagħmir tal-Immaġnar bir-Reżonanza Manjetika, ara www.cocir.org/site/index.php?id=46, jew 
ekwivalenti: 

PMitfi :Konsum tal-enerġija elettrika (kW) fil-modalità Mitfi 

PBaxx: Konsum tal-enerġija elettrika (kW) fil-modalità ta’ Enerġija Elettrika Baxxa 

PLest: Il-konsum tal-enerġija elettrika (kW) fil-modalità Lest għal skenn 

ESkenn: Il-konsum tal-enerġija elettrika waqt skenn f’ħames reġjuni tal-ġisem (ir-ras, ix-xewka tad-dahar, 
l-addome, l-irkoppa, il-kanali tad-demm)  

TSkenn: il-ħin li jieħu l-iskenn (inkluż il-ħin li jieħu l-iskenn f’sekwenzi u l-ħin fiss lest għall-iskennjar kif 
inhu ddefinit fil-metodoloġija tal-COCIR) 

Il-konsum tal-enerġija ta’ kuljum jista’ jiġi kkalkolat bil-formola li ġejja (il-valuri bil-korsiv għandhom jiġu 
ddeterminati mix-xerrej, dawk bit-tipa grassa għandhom jiġu ddikjarati mill-fornitur) 

E=kWh/ġurnata = PMitfi x TMitfi + PBaxx x TBaxx + NSkenn x ESkenn + PStennija x (24h – TMitfi - TBaxx - NSkenn x 
TSkenn)  

Fejn:  

NSkenn huwa n-numru ta’ skenns għal kull reġjun tal-ġisem: NSkenn x TSkenn = NRas x TRas + NAddome x 
TAddome + NXewka tad-dahar x TXewka tad-dahar + NIrkoppa x TIrkoppa + NKanali tad-demm x TKanali tad-dem. 

Tbaxx, mitfi huwa l-ħin f’sigħat għal kull ġurnata għal kull modalità. 

Tskenn huwa l-ħin għal kull skenn (iddikjarat mill-offerent). 

Verifika: 
L-offerenti għandhom jipprovdu rapport tat-test skont l-SRI tal-COCIR għat-Tagħmir tal-Immaġnar, ara 
www.cocir.org/site/index.php?id=46, jew ekwivalenti, li juri d-dejta tal-prestazzjoni tal-enerġija elettrika 
għat-tagħmir. 

L-ittestjar għandu jsir mil-laboratorji skont ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Parti 
820, ISO 13485 jew ekwivalenti skont il-kundizzjonijiet tat-test li jidhru hawn fuq. 

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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11. Prestazzjoni tal-enerġija elettrika għall-isterilizzanti mediċi  
 

Xenarju tal-użu ddeterminat minn qabel 

Kemm il-kapaċità kif ukoll it-tagħbija ta’ sterilizzant għandhom impatt fuq il-prestazzjoni tal-enerġija 
elettrika skont l-użu tal-kapaċità disponibbli. Aktar ma jiġu sterilizzati oġġetti b’ċiklu wieħed, aktar ikun 
baxx il-konsum għal kull oġġett. Il-konsum tal-enerġija elettrika tal-isterilizzanti jista’ jiġi kklassifikat 
abbażi tal-volum tal-kompartiment li jista’ jintuża f’litri jew il-kapaċità massima tat-tagħbija f’kg. L-
offerent għandu jiddikjara ż-żewġ kriterji f’numri sabiex jagħti lill-awtorità kontraenti impressjoni medja 
tal-konsum tal-enerġija elettrika. 

Il-punti ser jingħataw skont il- konsum tal-enerġija elettrika għal kull ċiklu , jiġifieri:  
 

• kemm ikun baxx il-konsum tal-enerġija elettrika rrapportat għal kull litru, EV (Wh/l), skont il-
kundizzjonijiet tat-test fl-appendiċi 4. 

• kemm ikun baxx il-konsum tal-enerġija elettrika rrapportat għal kull tagħbija, EW (Wh/kg), 
skont il-kundizzjonijiet tat-test fl-appendiċi 4. 

Aktar ma jkun baxx il-konsum tal-enerġija elettrika għal kull ċiklu, aktar ser jingħataw punti.  

L-offerent ser jispeċifika: 

• konsum tal-enerġija: 

EV għall-kumpartiment vojt  

EW għat-tagħbija massima kif inhu speċifikat fl-Appendiċi 4 

• il-volum tal-kumpartiment li jista’ jintuża (f’litri) 

• l-istandard tal-prodott applikat (EN 13060 jew EN 285) 

Id-definizzjonijiet tal-modalitajiet huma skont l-appendiċi 1.  

Il-kejl għandu jsir skont il-kundizzjonijiet tat-test speċifikati fl-Appendiċi 4. 

Verifika: 

L-offerenti għandhom jipprovdu d-dejta tal-prestazzjoni tal-enerġija elettrika, EV u EW għat-tagħmir, 
abbażi tal-protokolli tat-test skont l-istandard EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, u 6.4) jew ekwivalenti. Id-
dejta għandha titkejjel fil-modalitajiet u skont il-kundizzjonijiet tat-test fl-appendiċi 4. L-ittestjar għandu 
jsir mil-laboratorji skont ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Parti 820, ISO 13485 jew 
ekwivalenti skont il-kundizzjonijiet tat-test li jidhru hawn fuq. 

 
Xenarju tal-użu adattat 
 
Il-punti ser jingħataw skont il-konsum tal-enerġija elettrika ta’ kuljum E(kWh/ġurnata), ara t-tabella ta’ 
hawn taħt (aktar ma jkun baxx il-konsum tal-enerġija elettrika ta’ kuljum, aktar ser jingħataw punti). 
Jekk jogħġbok, imla t-tabella ta' hawn taħt.  
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Id-definizzjonijiet tal-modalitajiet huma skont l-appendiċi 1. Id-deskrizzjoni ta’ verifika tista’ tiġi 
kkonsultata fit-tabella ta’ hawn taħt. 

 
 

Tagħmir Modalità Xenarju tal-użu 
adattat 

Kif iddikjarat 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

Enerġija fil-fażi 
tal-użu 

Kif iddikjarat 
mill-offerent 

Il-kalkolu 
tal-użu tal-
Enerġija 
(E):  

Attiv  N= Numru ta’ 
ċikli speċifikati 

għal kull ġurnata 
(Speċifika: L=  

tagħbija għal kull 
ċiklu (kg),M= tip ta’ 
materjal (metall jew 

tessut), T=Tip ta’ 
ċiklu (Tº ta’ 

sterilizzazzjoni), 
stadju ta’ tnixxif użat 

(iva/le)) 

E1 = Użu tal-
enerġija elettrika 
(kWh) għal kull 
ċiklu abbażi taċ-
ċiklu speċifikat 
kif iddikjarat 
minn min 
jagħmel l-
akkwist 

Lest T2  P2  

Standby 
(W) 

T3  P3  

Sterilizzant 
mediku 

Definizzjonijiet 
ta' modalitajiet 
skont l-
appendiċi 1. 

T=ħin, numru ta’ 
sigħat fil-modalità 
kurrenti kull ġurnata 

P= enerġija elettrika 
(kW), Kejl tal-użu tal-
Enerġija Elettrika u l-
Enerġija skont il-
kundizzjonijiet tat-
test fl-appendiċi 4. 

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

Il-kejl għandu jsir skont il-kundizzjonijiet tat-test speċifikati fl-Appendiċi 4. 

Verifika: 

L-offerenti għandhom jipprovdu rapport tat-test skont l-istandard EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, u 6.4) 
jew ekwivalenti. Ir-rapport tat-test għandu jinkludi dejta dwar il-prestazzjoni tal-enerġija elettrika EV u 
EW. Id-dejta għandha titkejjel fil-modalitajiet u skont il-kundizzjonijiet tat-test fl-appendiċi 4 u skont ix-
xenarji tal-użu ddikjarati minn min jagħmel l-akkwist. L-ittestjar għandu jsir mil-laboratorji skont ir-
rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Parti 820, ISO 13485 jew ekwivalenti skont il-
kundizzjonijiet tat-test li jidhru hawn fuq. 
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12. Il-prestazzjoni tal-enerġija elettrika għat-tagħmir tad-diżinfettar tal-flushers u l-woxers 

Il-punti ser jingħataw skont il-konsum tal-enerġija elettrika f’kull ċiklu, E (kwh) / ċiklu,  ara hawn taħt 
(aktar ma jkun baxx il-konsum tal-enerġija f’kull ċiklu, aktar ser jingħataw punti). 
 
Min jagħmel l-akkwist jiddikjara t-tip ta’ diżinfettant mixtri: 

• Diżinfettant għal endoskopji flessibli 
• Diżinfettant għall-istrumenti kollha l-oħrajn (Strumenti ta’ kirurġija ġenerali, MIS, Anestesija, 

Ortopedija, eċċ) 
• Diżinfettant għal oġġetti goffi bħal Kontenituri Sterili, Trolleys, Żraben għat-Teatru tal-

Operazzjonijiet, eċċ. 
• Diżinfettant għall-kontenituri tal-iskart uman 

 
u jeħtieġ li jiġi speċifikat dan li ġej: 

• Tagħbija speċifika meħtieġa (ammont tat-tagħbija)  
• Stadju tat-tnixxif użat (Iva/Le) 
• HW (Ilma Sħun) (Iva/Le) 
• Ilma trattat fit-Tlaħliħa finali (Iva/Le) 
• Metodi tat-tisħin (Fwar jew Elettriku)  
• Vultaġġ  

 
Il-kejl għandu jsir mill-manifattur skont: 
A0 Il-valur: 

• Diżinfettant għall-istrumenti kirurġiċi u analitiċi: A0 3000 
• Diżinfettant għall-istrumenti u l-oġġetti goffi: A0 600 
• Diżinfettant għall-kontenituri tal-iskart uman: A0 60 

 
• CW (Ilma Kiesaħ) Temperatura massima 20°C 
• HW (Ilma Sħun) Temperatura massima 60°C 
• Ilma Trattat b’temperatura massima 20°C 
• Massimu tal-Fwar 500 kPa  

 
Kundizzjonijiet addizzjonali tat-test għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija jinsabu fl-Appendiċi 3. 
 
Il-manifattur jiddikjara x’inhuma l-kriterji tal-aċċettazzjoni għat-tindif, id-diżinfettar u l-prestazzjoni tat-
tnixxif skont EN ISO 15883. 
 
L-offerent jiddikjara l-prestazzjoni tal-enerġija elettrika għal kull ċiklu, abbażi tal-parametri msemmijin 
hawn fuq. 
 
 

Verifika: 

L-offerenti għandhom jipprovdu rapport tat-test li jinkludi d-dejta dwar il-konsum tal-ilma u l-
prestazzjoni tal-enerġija elettrika għat-tagħmir, filwaqt li juri wkoll li l-istandards u l-kundizzjonijiet tat-
test ta’ hawn fuq jew oħrajn ekwivalenti jkunu ntlaħqu.  

L-ittestjar għandu jsir mil-laboratorji skont ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Parti 
820, ISO 13485 jew ekwivalenti skont il-kundizzjonijiet tat-test li jidhru hawn fuq. 
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13. Modalità awtomatika ta’ enerġija elettrika baxxa għall-isterilizzant mediku, id-diżinfettant, is-
CT, l-ECG dijanjostiku, l-MRI u l-ultrasound 

Il-punti ser jingħataw jekk it-tagħmir ikun jista’ jiġi kkonfigurat biex jaqleb awtomatikament għall-
modalità stennija jew mitfi wara ċertu perjodu ta’ inattività jew wara skeda predeterminata, skont it-
tendenza ta’ hawn taħt. Għas-CT u l-MRI, il-punti ser jingħataw jekk l-iskenner ikollu modalità ta’ 
enerġija baxxa li tkun tista’ tiġi attivata mill-operatur: 

Tagħmir Minn modalità Għal modalità 

Sterilizzant u diżinfettant 
mediċi 

Modalità Lest Modalità Stennija 

CT Mhux ingranat Modalità ta’ enerġija 
elettrika baxxa 

ECG, dijanjostiku Modalità attiv jew stennija Modalità mitfija 

MRI Modalità Lest għal skenn Modalità ta’ enerġija 
elettrika baxxa 

Ultrasound Modalità lest għall-iskennjar (L-unità 
tal-ultrasound tkun mixgħula u lesta 
biex tirċievi l-immaġni. Il-modalitajiet 
kollha ħlief dawk li jkunu meħtieġa 
għall-iskenn ikunu mixgħulin (it-
transducer ma jkunx attivat). 

Modalità Stennija 

 

Il-punti ser jingħataw jekk it-tagħmir jixgħel u jsir kompletament funzjonali bla ma jieħu ħafna ħin u 
b’mod awtomatizzat wara li l-funzjoni awtomatika skont li ssemma hawn fuq tkun ġiet attivata. Jiġi 
speċifikat il-ħin f’sekondi u l-isforzi attivi meħtieġa min-naħa tal-persunal. Aktar ma jkun qasir il-ħin 
meħtieġ u aktar ma jkunu żgħar l-isforzi meħtieġa, aktar ser jingħataw punti.  

Id-definizzjonijiet tal-modalitajiet huma skont l-appendiċi 2 għs-CT u l-MRI u skont l-appendiċi 1 għat-
tagħmir li jifdal ta’ hawn fuq. 

Verifika: 
L-offerenti għandhom jipprovdu d-dokumentazzjoni bħal pereżempju kopja tal-manwali tal-
istruzzjonijiet, li tiddeskrivi:  

• il-modalitajiet meħtieġa awtomatiċi ta’ enerġija elettrika baxxa jew mitfi skont it-tendenza ta’ 
hawn fuq, kif dawn jistgħu jiġu attivati mill-operatur u l-għażliet ta’ konfigurazzjoni disponibbli, 
inklużi l-imġiba u l-funzjonijiet awtomatiċi individwalizzati jew deskrizzjoni dwar kif l-aħjar li 
jintużaw il-modalitajiet ta’ enerġija elettrika baxxa biex tiġi ffrankata l-enerġija, u  

• l-ħin biex it-tagħmir jixgħel bl-isforzi attivi meħtieġa tal-persunal  

L-offerent għandu jiddikjara li din id-dokumentazzjoni ser tkun disponibbli biex tiġi aċċessata minn fuq 
is-sit web tal-offerent jew tal-manifattur, fuq CD, jew fuq il-karta.  
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14. Tagħmir b’apparat ta’ kejl 
Il-punti ser jingħataw jekk it-tagħmir ikollu apparat ta’ kejl jew jekk ikun jista’ jiġi mgħammar b’tali 
apparat, biex ikun jista’ jiġi osservat u rreġistrat rekord tal-konsum attwali (tal-elettriku, l-ilma (jekk ikun 
relevanti), u l-gass (relevanti għat-tagħmir tal-anestesija u l-kura intensiva)). L-utent għandu jkun jista’ 
jakkwista statistiċi mill-konsum storiku f’forma ta’ rapport. L-offerent għandu jiddikjara l-kundizzjonijiet 
għall-kejl tal-konsum, kif ukoll jekk ikunux ser jiġu applikati kostijiet addizzjonali3. L-offerent għandu 
jiddikjara wkoll ir-restrizzjonijiet dwar xi jkun jista’ jkejjel il-persunal bl-apparat tal-kejl jew kif ikun jista’ 
jagħmel dan.  
Il-punti jingħataw jekk id-dejta miksuba tkun tista’ tintbagħat awtomatikament lejn punt ċentrali ta’ ġbir 
tad-dejta. 

Verifika: 
L-offerenti għandhom jipprovdu dokumentazzjoni bħal pereżempju kopja tal-manwal tal-istruzzjonijiet, 
li tiddeskrivi l-apparat tal-kejl u l-funzjonijiet, il-kundizzjonijiet u r-restrizzjonijiet tiegħu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Rekwiżiti ta’ effiċjenza fl-użu tal-ilma għal tipi differenti ta’ tagħmir 
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15. Konsum tal-ilma għat-tagħmir tal-emodijaliżi 
Il-punti ser jingħataw skont il-konsum tal-ilma għal kull trattament (aktar ma jkun baxx il-konsum tal-
ilma, aktar ser jingħataw punti). 

Iċ-ċiklu tat-trattament għandu jkun kif ġej, f’konformità mal-IEC 60601-2-16 jew ekwivalenti: 

• It-test – il-ħin meħud jiddependi fuq il-magna  

• Mili/Tlaħliħ – 10 Minuti  

• Preċirkolazzjoni – 15-il minuta  

• Dijaliżi – 4 sigħat  

• Diżinfettar bis-Sħana/il-Kimiki – il-ħin meħud jiddiependi fuq il-magna It-tip ta’ diżinfettar 
għandu jiġi ddikjarat minn min jagħmel l-akkwist. 

Il-punti ser jingħataw għal tagħmir b’funzjoni ta’ konsum baxx tal-ilma (tal-anqas tnaqqis ta’ 50% fil-
konsum tal-ilma għall-fażi ta’ qabel iċ-ċirkolazzjoni). 

Il-punti ser jingħataw għal tagħmir b’funzjoni fejn ma jintużax ilma fil-modalità stennija (tnaqqis ta’ 
100% fil-modalità ta’ ffrankar).  

L-awtoritajiet kontraenti ser ikollhom jindikaw fl-avviż dwar il-kuntratt u fid-dokumenti tal-offerta kemm 
ikunu ser jingħataw punti għal kull kriterju tal-għoti. 

Verifika: 
L-offerenti għandhom jipprovdu rapport tat-test bid-dejta tal-konsum tal-ilma inkluża skont il-
kundizzjonijiet tat-test speċifikati f’IEC 60601-2-16 jew ekwivalenti u l-paġni relevanti tiegħu jew il-link 
għall-manwal tal-istruzzjonijiet li jkopri l-funzjonijiet b’konsum baxx tal-ilma u l-ebda konsum tal-ilma, 
fejn jintwera wkoll li l-istandards u l-kundizzjonijiet tat-test imsemmijin hawn fuq jew ekwivalenti jkunu 
ntlaħqu. L-ittestjar għandu jsir mil-laboratorji skont ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 
Parti 820, ISO 13485 jew ekwivalenti skont il-kundizzjonijiet tat-test li jidhru hawn fuq. 
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16. Konsum tal-ilma mit-tagħmir ta’ diżinfettar tal-flushers u l-woxers 

Il-punti jingħataw skont il-konsum tal-ilma għal kull ċiklu, skont il-kundizzjonijiet tat-test speċifikati hawn 
taħt (aktar ma jkun baxx il-konsum tal-ilma għal kull ċiklu, aktar ser jingħataw punti). 

 
Min jagħmel l-akkwist jiddikjara t-tip ta’ diżinfettant mixtri: 

• Diżinfettant għal endoskopji flessibli 
• Diżinfettant għall-istrumenti kollha l-oħrajn (Strumenti ta’ kirurġija ġenerali, MIS, Anestesija, 

Ortopedija, eċċ) 
• Diżinfettant għal oġġetti goffi bħal Kontenituri Sterili, Trolleys, Żraben għat-Teatru tal-

Operazzjonijiet, eċċ. 
• Diżinfettant għall-kontenituri tal-iskart uman 

 
U jeħtieġ li jiġu speċifikati dawn li ġejjin: 

• Tagħbija speċifika meħtieġa (ammont tat-tagħbija)  
• Stadju tat-tnixxif użat (Iva/Le) 
• HW (Ilma Sħun) (Iva/Le) 
• Ilma trattat fit-Tlaħliħa finali (Iva/Le) 
• Metodi tat-tisħin (Fwar jew Elettriku)  
• Vultaġġ  

 
Il-kejl għandu jsir mill-manifattur skont: 
A0 Il-valur: 

• Diżinfettant għall-istrumenti kirurġiċi u analitiċi: A0 3000 
• Diżinfettant għall-istrumenti u l-oġġetti goffi: A0 600 
• Diżinfettant għall-kontenituri tal-iskart uman: A0 60 

 
• CW (Ilma Kiesaħ) Temperatura massima 20°C 
• HW (Ilma Sħun) Temperatura massima 60°C 
• Ilma Trattat b’temperatura massima 20°C 
• Massimu tal-Fwar 500 kPa  

 
 
 
Il-manifattur jiddikjara x’inhuma l-kriterji tal-aċċettazzjoni għat-tindif, id-diżinfettar u l-prestazzjoni tat-
tnixxif skont EN ISO 15883. 
 
L-offerent jiddikjara l-konsum tal-ilma għal kull ċiklu, abbażi tal-parametri msemmijin hawn fuq. 
 
 

Verifika: 

L-offerenti għandhom jipprovdu rapport tat-test li jinkludi wkoll dejta dwar il-konsum tal-ilma u l-
prestazzjoni tal-enerġija elettrika għat-tagħmir u li juri wkoll li l-istandards u l-kundizzjonijiet tat-test ta’ 
hawn fuq jew dawk ekwivalenti jkunu ntlaħqu.  

L-ittestjar għandu jsir mil-laboratorji skont ir-rekwiżiti ġenerali ta’ EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Parti 
820, ISO 13485 jew ekwivalenti skont il-kundizzjonijiet tat-test li jidhru hawn fuq. 
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Kriterji komprensivi (proposti għall-użu flimkien mal-kriterji ewlenin) 

KRITERJI TAL-GĦOTI  

17. Refriġeranti fil-friżers mediċi 
Il-punti ser jingħataw jekk it-tagħmir ikollu fih refriġeranti b’GWP100 (Potenzjal ta’ Tisħin Globali) < 10. 

Verifika: 

Dokumentazzjoni li turi li r-refriġeranti użati fil-friżers mediċi u l-GWP tagħhom 100, filwaqt li turi wkoll li 
l-kriterju msemmi hawn fuq ikun ġie ssodisfat . 

18. Il-konsum tal-gass għat-tagħmir tal-anestesija – tagħmir bi fluss baxx 

Il-punti ser jingħataw għal tagħmir tal-anestesija għal trattament fuq terminu twil u medju, li jkun 
mgħammar bi fluss baxx ikkumpensat minn pressjoni minn wara4  funzjoni ta’ mhux aktar minn żewġ 
litri. 

Il-punti ser jingħataw għat-tagħmir tal-anestesija b’funzjonijiet li awtomatikament jaqilbu għal fluss baxx 
(funzjoni awtomatika ta’ fluss baxx) jew li jipprovdu għodda informattiva li tgħin lill-kliniku (interfaċċja 
tal-utenti ta’ gwida) jilħaq fluss baxx. 

Verifika: 

Kopja tal-paġni relevanti mill-manwal tal-istruzzjonijiet, li jiddeskrivu l-aġġustament għall-fluss baxx 
meħtieġ u l-funzjonijiet għall-fluss baxx awtomatiku jew l-għodda informattiva, għandha tingħata lill-
awtorità. Dan il-manwal għandu jkun disponibbli għall-aċċess fuq is-sit web tal-manifattur, fuq CD, jew 
fuq il-karta.  

 

3. Noti ta’ spjegazzjoni 

 

Kriterji tal-Għoti 

L-awtoritajiet kontraenti ser ikollhom jindikaw fl-avviż dwar il-kuntratt u fid-dokumenti tal-offerta kemm 
ikunu ser jingħataw punti għal kull kriterju tal-għoti. Il-kriterji tal-għoti ambjentali għandhom, flimkien, 
jammontaw għal tal-anqas 15 % tal-punti totali disponibbli. 

 

4. Kunsiderazzjonijiet ta’ spejjeż 

Spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 

Il-konsum tal-enerġija elettrika u tal-ilma jista’ jintuża wkoll fil-kalkolazzjonijiet tal-Kostijiet taċ-Ċiklu tal-
Ħajja (Life Cycle Cost - LCC). F’dan il-każ, l-awtorità pubblika tista’ tikkalkola in-nefqa fuq l-ilma u l-
enerġija elettrika matul it-tul tal-ħajja mistenni tat-tagħmir u tinkludiha fil-prezz tal-offerta. Ġeneralment 
il-kost tal-operat, il-manutenzjoni, u l-ispejjeż tar-rimi jaqbżu l-ewwel kostijiet l-oħrajn kollha b’ħafna 
drabi (il-kostijiet ta’ sostenn ħafna drabi jkunu bejn darbtejn u għoxrin darba akbar mill-kostijiet tal-
akkwist inizjali). Jekk l-LCC jintużaw b’dan il-mod, l-għadd doppju għandu jiġi evitat, jiġifieri konsum 
tal-enerġija elettrika u tal-ilma aktar baxx ma għandux jingħata l-punti darbtejn iżda biss fil-qafas tal-
LCC jew bħala kriterju tal-għoti barra mill-prezz (mingħajr il-kostijiet tal-enerġija u l-ilma inklużi).   
. 
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Il-Benefiċċji 

Hawn taħt jingħataw xi eżempji ta’ benefiċċji ambjentali u ekonomiċi għal EEE ta’ kura tas-saħħa 
sostenibbli li jistgħu jintlaħqu minn atturi tajbin fis-suq. Dawn huma pjuttost eżempji li juru stampa 
ġenerali tal-benefiċċji possibbli (jiġifieri li fl-ewwel post il-benefiċċji huma possibbli) milli deskrizzjonijiet 
iddettaljati li jqisu liema eżami jew modalità operattiva preċiża jintużaw, liema paragun isir, jew liema 
mudell eżatt jiġi deskritt. Il-benefiċċji jitqabblu ma’ predeċessur, mudell standard jew mudelli simili fis-
suq. Is-sorsi tal-informazzjoni huma d-dikjarazzjonijiet dwar il-prodott miġburin mis-siti web tal-fornituri 
u r-riżultati tal-kwestjonarji mill-RFI (Request for Information – Talba għall-Informazzjoni) fl-analiżi tas-
suq. 

Eżempju ta’ EEE 
tal-kura tas-

saħħa 

Benefiċċju ambjentali 
 

Benefiċċju ekonomiku 

CT 

• Iffrankar tal-enerġija ta’ 50% waqt l-
eżamijiet tat-toraċi 

• Iffrankar tal-enerġija ta’ 80% waqt l-
eżamijiet kardijaċi 

• (Iffrankar tal-enerġija ta’ 50% fil-konsum ta’ 
kuljum tal-enerġija) 

• 33,000 kWh għal kull magna annwalment, 
15-il tunnellata ta’ emissjonijiet tas-CO2, 
ekwivalenti għall-emissjonijiet annwali tas-
CO2 ta’ erba’ karozzi 

• Iffrankar annwali li jlaħħaq sa 
Eur 3,700 għal kull sistema 
ta’ CT 

 

Dialysis 
• 50% inqas użu ta’ enerġija 
• Tnaqqis fl-ilma ta’ 30% (mill-użu normali ta’ 

500 l għal kull trattament) 

• 50% anqas fl-ispejjeż 
operattivi 

ECG • 10% anqas użu ta’ enerġija  

Mammografija • Tnaqqis ta’ 50% fl-użu tal-enerġija  

Tidwil mediku – lampa 
kirurġika 

• 50% (bidla mill-aloġenu għal-LED)  
• Iffrankar ta’ 0.03 TWh 

annwalment fl-Istati Uniti 
(bħala eżempju) 

Tagħmir ta’ 
monitoraġġ 

• 50% inqas użu ta’ enerġija 
 

MRI 

• 50% anqas użu tal-enerġija (xenarju ta’ 
żamma tal-istatus quo: l-operat ta’ MRI 
jista’ jipproduċi madwar 90 tunnellata CO2 
annwalment) 
 

• Tnaqqis fl-użu annwali tal-elettriku 
b’madwar 60,000 kWh, ekwivalenti għall-
konsum tal-elettriku annwali ta’ ħames 
unitajiet domestiċi, 27 tunnellata metrika ta’ 
CO2, ekwivalenti għall-emissjoni annwali ta’ 
seba’ karozzi 

• Iffrankar annwali li jlaħħaq sa 
EUR 6,700 għal kull MRI  
 

Tagħmir tal-Ultrasound • Frankar tal-enerġija ta’ 90% 
• 1,300 kWh inqas elettriku kull 

sena fl-Istati Uniti 

Sterilizzant • 20% aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija  

Raġġi X • 80% aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija  
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5. Appendiċijiet 

Appendiċi 1 

Il-modalitajiet huma ddefiniti kif inhu ġej, skont EN 50564:2011 u KE 1275/2008: 

 "modalità(jiet) attiva(i)" tfisser kundizzjoni li fiha t-tagħmir ikun imqabbad mal-mejn u mill-inqas 
waħda mill-funzjonijiet ewlenin li tipprovdi s-servizz maħsub tat-tagħmir tkun attivata; 

“modalità(jiet) lest(i)” tfisser kundizzjoni fejn it-tagħmir ikun konness mal-mejn tal-elettriku u jipprovdi 
attivazzjoni (immedjata) tal-funzjonijiet disponibbli kollha. 

“modalità(jiet) ta’ stennija” tfisser kundizzjoni fejn it-tagħmir ikun konness mal-mejn tal-elettriku u 
jiddependi fuq input tal-enerġija mill-mejns tal-elettriku biex jaħdem kif previst u jipprovdi biss il-
funzjonijiet li ġejjin, li jistgħu jippersistu għal ħin indefinit: funzjoni ta’ riattivazzjoni, jew funzjoni ta’ 
riattivazzjoni u indikazzjoni biss tal-funzjoni ta’ riattivazzjoni ffaċilitata u indikazzjoni biss tal-funzjoni ta’ 
riattivazzjoni ffaċilitata, u/jew informazzjoni jew skrin bl-istatus; 

“modalità mitfi” tfisser kundizzjoni fejn it-tagħmir ikun konness mal-mejn tal-elettriku u fejn ma jkun 
qed jipprovdi l-ebda funzjoni; dan li ġej ukoll għandu jiġi kkunsidrat bħala modalità mitfi;  

(a) kundizzjonijiet li jipprovdu biss indikazzjoni ta’ kundizzjoni ta’ modalità mitfi; 

(b) kundizzjonijiet li jipprovdu biss funzjonalitajiet maħsubin biex jiżguraw kumpatibbiltà 
elettromanjetika skont id-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1); 

"funzjoni ta’ riattivazzjoni" tfisser funzjoni li tiffaċilita l-attivazzjoni ta’ modalitajiet oħra nkluża l-
modalità attiva, permezz ta’ swiċċ mill-bogħod, inklużi l-kontroll bir-rimowt, senser intern, l-issettjar tal-
ħin (timer) għal kundizzjoni li tipprovdi funzjonijiet addizzjonali, inkluża l-funzjoni ewlenija; 
 
"turija tal-informazzjoni jew tal-istatus" tfisser funzjoni kontinwa li tagħti informazzjoni jew turi l-
istatus tat-tagħmir fuq skrin, inklużi l-arloġġi; 
 

Appendiċi 2 

CT 

Il-modalitajiet huma ddefiniti skont id-dokument tal-SRI tal-COCIR: Kejl tas-CT fuq il-metodoloġija tal-
konsum tal-enerġija” 

Modalità Mitfi: Is-sistema tintefa, il-mejns tal-AC jintfew, skont il-manwal tal-utenti. Is-sistema ma 
tikkonsmax enerġija. 

Modalità ta' enerġija baxxa: Is-sistema tkun qegħda fl-istat ta’ konsum minimu tal-enerġija li l-utent 
ikun jista’ jagħżel skont il-manwal tal-utenti.   

Modalità stennija: Stat tas-sistema li jkollha enerġija elettrika sħiħa iżda fejn ma tkunx ġiet preskritta 
skenn. Din il-modalità MA TINKLUDIX ir-rotor tat-tubu tar-raġġi X jew rotazzjoni tal-qafas.  

Modalità Skenn: Stat tas-sistema bejn l-iskenns individwali u waqt l-iskenns (pereżempju, waqt it-
trattament tal-pazjenti, l-ippjanar tal-eżamijiet, l-injezzjoni ta’ aġent ta’ kuntrast u skennjar attiv bil-
ġenerazzjoni tar-raġġi X).  Din il-modalità tinkludi rotazzjoni tar-rotor tat-tubu, rotazzjoni tal-qafas u 
ġenerazzjoni ta’ immaġni, u kwalunkwe inattività li jista’ jkun hemm bejn l-iskenns.  
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MRI 

Il-modalitajiet huma ddefiniti skont id-dokument tal-SRI tal-COCIR: “Kejl tal-MRI fuq il-metodoloġija tal-
konsum tal-enerġija” 

Modalità Mitfi: Is-sistema tkun qed taħdem fl-istat ta’ konsum minimu tal-enerġija li l-utent tipiku jista’ 
jaċċessa, “mitfi” jew “qed jintefa” ikunu ntgħażlu fil-panil ta’ kontroll tal-operatur.   

Modalità lest għall-iskennjar: Din il-modalità tirrappreżenta l-istat tas-sistema bejn l-iskenns individwali 
(pereżempju, waqt it-trattament tal-pazjenti, l-arkivjar tad-dejta, l-ippjanar tal-eżamijiet jew l-injezzjoni 
ta’ aġent ta’ kuntrast).   

Modalità Skenn: L-MRI jiskennja lill-pazjent b’mod attiv biex jiġġenera immaġnijiet billi jibgħat u jirċievi 
enerġija RF u jaqleb il-gradients tal-kampijiet manjetiċi. Is-sistema tal-komputazzjoni tinterpreta d-dejta 
u tiġġenera l-immaġni. 

Modalità ta’ enerġija elettrika baxxa: Din il-modalità magħżula mill-operatur tirrappreżenta stat tas-
sistema b’konsum tal-enerġija elettrika aktar baxx mill-modalità lest għall-iskennjar u ogħla mill-
modalità mitfi (jiġifieri, modalità mhux qed jintuża (sleep), modalità ta’ servizz/evalwazzjoni). 

Appendiċi 3 

Raġġi X, Diżinfettant tal-Woxers, Diżinfettant tal-Flaxers 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test. 

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Appendiċi 4 

Sterilizzanti mediċi 

Xenarju tal-użu predeterminat, kundizzjonijiet tat-test 

It-tip ta’ ċiklu li għandu jintuża għandu jikkonforma ma’ EN 285 jew EN 13060 jew standard 
ekwivalenti, skont il-volum iddikjarat minn min jagħmel l-akkwist. 

Definizzjoni EV għal sterilizzant konformi ma’ EN 13060 jew EN 285 

EV=E/V (kWh/litru) 

E=Konsum tal-enerġija f’kWh għal kull ċiklu li jsir b’kumpartiment vojt 

V=Il-volum massimu li jista’ jiġi utilizzat ta’ sterilizzant f’litri  

Definizzjoni ta’ EW għal sterilizzant konformi ma’ EN 13060 jew EN 285: 

EW=EM/M (kwh/kg) 

EM=Konsum tal-enerġija f’kWh għal kull ċiklu b’tagħbija tat-test M (kg) 
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M=Tagħbija tat-test tal-metall kif iddikjarata mill-fornitur (kg) 

Għal sterilizzant konformi ma’ EN 13060, it-tagħbija tat-test hija t-tagħbija tal-metall massima kif 
iddikjarat mill-fornitur (kg). 

Għal sterilizzant konformi ma’ EN 285 it-tagħbija tat-test hija tagħbija tal-metall x STE ta’ 15-il kg 
(filwaqt li STE huwa l-volum massimu li jista’ jintuża kif iddikjarat mill-manifattur) 

Nota: Il-metall li jintuża fit-tagħbija tat-test għandu jkun azzar inossidabbli skont EN 10088-1. 

Nota: Id-dejta dwar il-prestazzjoni tal-enerġija hija għal ċiklu ta’ oġġetti mgeżwrin ta’ 134 oC  

L-isterilizzant għandu jissaħħan minn qabel u jkun lest għall-użu.  

It-test għandu jsir bi tnixxif attiv. 

It-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib għall-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s, skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-test. It-temperatura tal-ambjent 
għandha tkun ta’ (23 ± 2) °C tul it-test.  

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
b’dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl ikun ikkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Xenarju tal-użu adattat, kundizzjonijiet tat-test 

L-isterilizzant għandu jissaħħan minn qabel u jkun lest għall-użu.  

Il-prestazzjoni tal-enerġija għandha titkejjel skont il-kundizzjonijiet speċifikati ta’ min jagħmel l-akkwist 
bħal pereżempju jekk it-tnixxif attiv hux inkluż, it-tagħbija għal kull ċiklu, it-tip ta’ materjal, it-tip ta’ ċiklu.  

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib għall-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.  

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi ntraċċata. 

Kundizzjonijiet oħra 

Waqt it-testijiet it-temperatura tal-ilma li jkun dieħel għandha tkun ta’ 15-il grad skont EN 285:2006 jew 
ekwivalenti. Ir-riżultat tal-isterilizzazzjoni/diżinfettar għandu jikkonforma mal-istandards prevalenti. 

Appendiċi 5 

Tagħmir għad-dijalisi 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha 
veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi ttestjat ta’ ≤0,5 m/s.  

It-temperatura tal-ambjent għandha tkun ta’ (23 ± 2) °C tul it-test. 
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L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi ntraċċata. 

Waqt it-testijiet it-temperatura tal-ilma li jkun dieħel għandha tkun 15-il grad. 

Kundizzjonijiet oħrajn tat-test rigward il-fażi tad-dijaliżi: 

Il-kundizzjonijiet tal-operat waqt il-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija tat-tagħmir tal-emodijaliżi fil-fażi tad-
dijaliżi għandhom ikunu skont l-istandard IEC 60601-2-16 jew ekwivalenti: 

Fluss tal-fluwidu tad-dijaliżi: 500 ml/min; 

Fluss ta' demm: 300 ml/min; 

Fluss tal-ultrafiltrazzjoni: 0,5 l/h; 

Fluss tal-fluwidu tad-dijaliżi: 37 °C 

Appendiċi 6 

HF, Kirurġija RF, tagħmir tad-dijatermija 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test. L-apparat tal-kejl tal-
enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri dokument li jiddeskrivi l-
metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-istandards prevalenti u li l-
kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Kundizzjonijiet oħrajn tat-test għall-modalità attiv 

It-testijiet għandhom isiru skont l-istandard EN 60601-2-2, jew ekwivalenti: 

 It-temperatura massima waqt iċ-ċiklu tat-tħaddim addizzjonali tal-użu normali: It-tagħmir kirurġiku HF, 
issettjat sabiex iwassal enerġija ta’ 50 W f’tagħbija reżistiva bl-użu tal-kejbil ta’ elettrodu, jitħaddem 
għal siegħa b’ċiklu tat-tħaddim kif speċifikat mill-manifattur iżda b’ħinijiet tal-operat tal-anqas ta’ 10s li 
jalternaw ma’ ħin ta’ mistrieħ ta’ mhux aktar minn 30s. 

It-tagħbija massima għandha tkun ta’ 500 Ω għall-monopolari u 50 Ω għall-bipolari b’ħin ta’ dewmien 
ta’ 30 sekonda. 

Il-passi ta’ hawn taħt għandhom jiġu segwiti skont l-istandard EN 50564:2011, (5.2 Tħejjija ta’ prodott), 
jew ekwivalenti: 

 – jiġi ddeterminat jekk il-prodott ikollux batterija u jekk il-prodott ikollux ċirkwit biex tiġi rriċarġjata 
batterija riċarġabbli. Għandha ssir referenza biex jiġi ddeterminat jekk hemmx dispożizzjoni legali li 
tispeċifika l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu applikati, inkella japplikaw dawn li ġejjin. Għall-prodotti li 
jkollhom ċirkwit li jirriċarġja, l-enerġija elettrika kkunsmata fil-modalità mitfi u l-modalità stennija 
għandha titkejjel wara li jkunu ttieħdu l-prekawzjonijiet biex jiġi żgurat li l-batterija ma tkunx qed tiġi 
ċċarġjata waqt it-test, pereżempju billi titneħħa l-batterija fejn dan ikun possibbli, jew billi jiġi żgurat li l-
batterija tkun kompletament iċċarġjata jekk din ma tkunx tista’ titneħħa; 
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– modalità ta’ manutenzjoni għandha titkejjel bil-batteriji installati u ċċarġjati kollha qabel ma jittieħdu xi 
miżuri. 

Appendiċi 7 

Tagħmir tal-ECG 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.   

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Kundizzjonijiet oħrajn tat-test għall-modalità attiv 

It-test għandu jsir waqt ċiklu ta’ kejl fuq perjodu ta’ 15-il minuta u l-valuri li ġejjin għandhom jinkisbu u 
jiġu rrekordjati waqt it-test. 

Ritmu tas-sinus: 60 BPM  

Estensjonijiet tal-ECG: 1 mV 

Appendiċi 8 

Tagħmir endoskopiku 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.   

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

L-oġġett/prodott tat-test: It-tagħmir endoskopiku għandu jkollu sors ta’ dawl (jew enerġija elettrika 
massima), unità tal-kamera, endoskopju, u pompa tal-arja waqt it-test. Is-sors tad-dawl għandu jkun 
laħaq temperatura ta’ ħidma qabel il-bidu tat-test.  

Appendiċi 9 

Inkubatur għat-trabi (permanenti) 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Skont l-istandard għall-inkubaturi tat-tfal żgħar EN 60601-2-19; 201.5.3 Temperatura ambjentali, 
umdità, pressjoni atmosferika jew ekwivalenti: 

Jekk ma jiġix speċifikat mod ieħor f’dan it-test partikolari, it-testijiet kollha għandhom isiru f’temperatura 
ambjentali fil-firxa ta’ bejn il-21°C u s-26°C. 
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It-test għandu jsir f’temperatura ambjentali ta’ bejn il-21°C u s-26°C b’ħin tal-operat ta’ siegħa u t-
temperatura ta’ kontroll (temperatura magħżula fil-kontroll tat-temperatura) għandha tkun ta’ 36°C. 
Għal aktar informazzjoni kkonsulta l-Klawżola 201.12.1.101 Stabbiltà tat-temperatura tal-inkubatur. It-
temperatura għandha tkun stabbilizzat ruħha qabel jibda t-test. 

Il-passi ta’ hawn taħt għandhom jiġu segwiti skont l-istandard EN 50564:2011, (5.2 Tħejjija ta’ prodott), 
jew ekwivalenti: 

 – jiġi ddeterminat jekk il-prodott ikollux batterija u jekk il-prodott ikollux ċirkwit biex tiġi rriċarġjata 
batterija riċarġabbli. Għandha ssir referenza biex jiġi ddeterminat jekk hemmx dispożizzjoni legali li 
tispeċifika l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu applikati, inkella japplikaw dawn li ġejjin. Għall-prodotti li 
jkollhom ċirkwit ta’ riċarġjar, l-enerġija elettrika kkonsmata 

– fil-modalità mitfi u l-modalità stennija għandha titkejjel wara li jkunu ttieħdu prekawzjonijiet biex jiġi 
żgurat li l-batterija ma tkunx qed tiġi ċċarġjata waqt it-test, pereżempju billi titneħħa l-batterija fejn dan 
ikun possibbli, jew billi jiġi żgurat li l-batterija tinżamm iċċarġjata kollha jekk din ma tkunx tista’ tinqala’; 

– modalità ta’ manutenzjoni għandha titkejjel bil-batteriji installati u ċċarġjati kollha qabel ma jittieħdu xi 
miżuri. 

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Appendiċi 10 

Pompi tal-infużjoni 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.  

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Kundizzjonijiet oħra 

It-test għandu jsir u jiġi rrekordjat fir-rata intermedja għal perjodu ta’ 120 minuta bi pressjonijiet minn 
wara ta’ ± 13,33 kPa (± 100 Hg), skont l-istandard EN 60601-2-24 jew ekwivalenti. 

Appendiċi 11 

Umidifikatur tal-gass respiratorju attiv 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti. Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.  
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L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Kundizzjonijiet oħrajn tat-test 

It-test għandu jsir skont EN ISO 8185, jew ekwivalenti, b’kontenut minimu tal-ilma ta’ gass respiratorju 
respirat ta’ madwar 33 mg/dm³ u temperatura massima tal-gass respiratorju ta’ madwar 42 °C  

It-test għandu jsir mingħajr kojl tat-tisħin. 

Il-fluss għandu jkun ta’ 10 litri/minuta, u l-ventilatur konness mal-umidifikatur tal-gass respiratorju attiv 
għandu jiġi aġġustat għall-volum tal-arja spostata tal-pulmun ta’ 500 ml u frekwenza ta’ teħid tan-nifs 
ta’ 20/min u arja, jiġifieri modalità kkontrollata b’volum ta’ ossiġnu ta’ 30%, skont l-istandard EN ISO 
80601-2-12, 201.12.1.101, jew ekwivalenti. 

Appendiċi 12 

Strumenti tal-lejżer 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test. Il-lejżer għandu jkun 
fil-modalità stennija skont id-definizzjoni fl-istandard EN 60 601-2-22 jew ekwivalenti waqt il-kejl tal-
konsum tal-enerġija fil-modalità stennija. 

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Kundizzjonijiet oħra 

Il-lejżer għandu jkun f’qagħda lesta skont id-definizzjoni fl-istandard EN 60601-2-22 jew ekwivalenti fil-
15-il minuta waqt il-kejl tal-konsum tal-enerġija fil-modalità attiv. 

Definizzjonijiet tal-modalitajiet minn EN 60601-2-22: 

Kundizzjoni ta’ stennija: Il-kejbil tal-mejn ikun konness u s-swiċċ tal-mejn ikun attivat. Il-lejżer ma jkunx 
jista’ jitfa’ r-raġġ operattiv anki jekk is-swiċċ tal-kontroll tal-lejżer ikun attivat. Kundizzjoni lesta: It-
tagħmir tal-lejżer ikun jista’ jiġġenera l-lejżer meta s-swiċċ tal-kontroll ikun attivat. 

Appendiċi 13 

Tagħmir ta' monitoraġġ ta' maġenb is-sodda 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tat-teħid tal-
kampjuni 5.3.2., fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 
Kamra tat-test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun 
qed jiġi ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.  

Il-passi ta’ hawn taħt għandhom jiġu segwiti skont l-istandard EN 50564:2011, (5.2 Tħejjija ta’ prodott), 
jew ekwivalenti: 
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 – jiġi ddeterminat jekk il-prodott ikollux batterija u jekk il-prodott ikollux ċirkwit biex tiġi rriċarġjata 
batterija riċarġabbli. Għandha ssir referenza biex jiġi ddeterminat jekk hemmx dispożizzjoni legali li 
tispeċifika l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu applikati, inkella japplikaw dawn li ġejjin. Għall-prodotti li 
jkollhom ċirkwit ta’ riċarġjar, l-enerġija elettrika kkonsmata 

– fil-modalità mitfi u l-modalità stennija għandha titkejjel wara li jkunu ttieħdu prekawzjonijiet biex jiġi 
żgurat li l-batterija ma tkunx qed tiġi ċċarġjata waqt it-test, pereżempju billi titneħħa l-batterija fejn dan 
ikun possibbli, jew billi jiġi żgurat li l-batterija tinżamm iċċarġjata kollha jekk din ma tkunx tista’ tinqala’; 

– modalità ta’ manutenzjoni għandha titkejjel bil-batteriji installati u ċċarġjati kollha qabel ma jittieħdu xi 
miżuri. 

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Kundizzjonijiet oħrajn tat-test 
 
Waqt il-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija fil-modalità attiv, is-sinjali tal-Input fil-firxa ta’ ± 5 mV, li jvarjaw 
b’rata għal 125 mV/s, għandhom jiġu riprodotti fl-output, skont IEC 60601-2-27, 201.12.1.101.1, jew 
ekwivalenti. 
Il-monitor għandu jkun laħaq it-temperatura ta’ ħidma qabel il-bidu tat-test. 

Appendiċi 14 

Tagħmir tal-ultrasound 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tat-teħid tal-
kampjuni 5.3.2., fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 
Kamra tat-test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun 
qed jiġi ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.  

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Kundizzjonijiet oħrajn tat-test 

Is-sistema tal-ultrasound għandha tkun mgħammra b’sonda standard ta’ 5 MHz jew ekwivalenti.  

Uża fantażma għat-test standard bħal RMI403GS jew xi ħaġa simili. 

Skennja l-fantażma bil-modalità ta’ skennjar 2D bi frekwenza mittenti li tkun kemm jista’ jkun qrib il-5 
MHz. Aġġusta immaġini xierqa fuq fond ta’ 10ċm. 

Kejjel il-konsum tal-enerġija tul 30 minuta ta’ skennjar kontinwu bil-parametri ta’ hawn fuq.  

Appendiċi 15 

Tidwil mediku – lampi kirurġiċi 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
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test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.  

Kundizzjonijiet oħra 

Skont l-istandard EN 60601-2-41, 201.5.4 kundizzjonijiet oħrajn: 

Sabiex jitkejlu l-prestazzjonijiet stabbilizzati, il-valuri tal-prestazzjoni għandhom jitkejlu wara perjodu ta’ 
prematurazzjoni, skont xi tkun it-teknoloġija tas-sors tad-dawl, b’vultaġġ ikklassifikat taħt kundizzjonijiet 
normali. 

Il-perjodu ta’ prematurazzjoni huwa ta’: 

3 siegħat għal lampa ta’ aloġenu u l-LED; 

50 siegħa għal lampa bi skariku elettriku; 

għal sorsi oħrajn tad-dawl, il-perjodu ta’ prematurazzjoni wara liema l-varjazzjoni fil-prestazzjoni ma 
taqbiżx il-1% għal kull 100 siegħa. 

Is-sors tad-dawl għandu jkun laħaq temperatura ta’ ħidma qabel il-bidu tat-test. 

Appendiċi 16 

Sistemi ta’ tisħin tal-pazjenti 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-enerġija elettrika għandha tkun skont il-metodu tat-teħid tal-kampjunar 
5.3.2., fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test.  L-apparat tal-kejl tal-
enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri dokument li jiddeskrivi l-
metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-istandards prevalenti u li l-
kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

Kundizzjonijiet oħrajn tat-test: 

L-oġġett/prodott tat-test: Il-kutra mingħajr apparat ta’ arja furzata 

Il-kundizzjonijiet tal-kamra tat-test għandhom ikunu: temperatura ambjentali ta’ 23 °C +/-2 °C f’kamra 
b’veloċità tal-arja ta’ anqas minn 0,1m/s, skont EN 80601-2-35 Anness CC, jew ekwivalenti. 

Kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-modalità attiv: 

Opera l-apparat tat-tisħin, kif inhu speċifikat f’EN 80601-2-35, 201.11.1.2.1.101.1 jew ekwivalenti, 
sakemm tintlaħaq temperatura tal-wiċċ ta’ kuntatt stabbli ta’ 36°C. Barra mit-taqsima 
201.11.1.2.1.101.1, it-taqsima 201.12.4 tkompli tiddeskrivi l-proċedura tal-kejl: 

Erba’ sensuri tas-sħana mwaħħlin b’mod li trażmettenti ma’ pjanċi tar-ram ta’ 65 mm*65 mm*0,5 mm, 
jitpoġġew fuq il-wiċċ ta’ kuntatt fil-punti fin-nofs ta’ erba’ rettangoli ffurmati bil-qsim min-nofs tat-tul u l-
wisa’ tal-kuntatt. Il-kontroll tat-temperatura jiġi stabbilit biex b’hekk it-temperatura tal-wiċċ ta’ kuntatt 
tilħaq is-36°C. Il-qari tat-temperatura jsir tal-anqas kull 10 minuti għal 60 minuta. Minn dan il-qari, il-
valuri tat-temperaturi medji individwali f’T1 sa T4 jiġu kkalkolati u mqabblin mal-valuri medji tat-
temperatura tal-wiċċ ta’ kuntatt. 
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Mill-anness CC, il-proċedura tuża ż-żieda fit-temperatura wara siegħa f’borża tal-plastik mimlija bl-ilma 
taħt il-kundizzjonijiet stipulati, bħala indikatur tat-trasferiment tas-sħana mill-apparat tat-tisħin lejn il-
pazjent. It-trasferiment tas-sħana għandu jinżamm f’115 W/m2, li jikkorispondi għal żieda fit-
temperatura ta’ żewġ litri ilma f’borża tal-plastik b’1°C f’siegħa, meta erja ta’ 200 ċm2 tal-borża tkun 
f’kuntatt mal-wiċċ tal-apparat tat-tisħin. 

Il-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-modalità attiv għall-apparat bl-arja furzata: 

Waqt il-kejl tal-enerġija elettrika fil-modalità attiv ta’ apparat bl-arja furzata, l-apparat tal-arja forzata 
għandu jkun konness ma’ kutra tat-torso li tkun laħqet temperatura stabbilizzata ta’ 38°C u l-ħin tat-test 
għandu jkun ta’ siegħa. 
 

Appendiċi 17 

Friżer mediku 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti. Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test. 

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

It-temperatura għandha tkun stabbilizzat ruħha qabel jibda t-test. 

Il-friżer għandu jkun vojt, bl-ebda ġewwnieni/tgħammir waqt it-test u skont il-kapaċità utli speċifikata, il-
volum ta’ ġewwa u t-temperatura meħtieġa fuq perjodu ta’ 24 siegħa. Il-bibien tal-friżer ma għandhomx 
jinfetħu waqt il-kejl. 

Appendiċi 18 

Ventilatur 

Il-kundizzjonijiet tat-test 

Il-metodoloġija għall-kejl tal-prestazzjoni tal-enerġija għandha tkun skont il-metodu tal-ikkampjunar 
5.3.2. fl-istandard EN 50564:2011 jew ekwivalenti.  Skont l-istandard EN 50564:2011; 4.2 Kamra tat-
test, it-testijiet għandhom isiru f’kamra li jkollha veloċità tal-arja li tkun qrib tal-prodott li jkun qed jiġi 
ttestjat ta’ ≤0,5 m/s. It-temperatura ambjentali għandha tkun (23 ± 5)°C tul it-test. 

L-apparat tal-kejl tal-enerġija elettrika għandu jkun ikkalibrat b’dokument ta’ traċċabbiltà, jiġifieri 
dokument li jiddeskrivi l-metodu tal-kalibrazzjoni li juri li l-apparat tal-kejl huwa kkalibrat skont l-
istandards prevalenti u li l-kalibrazzjoni tista’ tiġi traċċata. 

It-tagħmir għandu jissaħħan minn qabel u jkun lest għall-użu, u aġġustat skont l-istandard EN ISO 
80601-2-12 jew ekwivalenti, 201.12.1.101 Tip ta’ nifs ikkontrollat mill-volum 

Il-ħin meħud mill-kejl għandu jkun ta’ 15-il minuta u l-enerġija elettrika medja għandha tiġi rreġistrata. 
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CAS: direzzjonalment solidifikat 



 
 

 
36 

COCIR: Kumitat Ewropew ta’ Koordinazzjoni tal-Industrija Radjoloġika, Elettromedika u tal-IT fil-Kura 
tas-Saħħa. 

CT: Tomografija Komputata 

ECG: Elettrokardjografiku 

EEE: Tagħmir elettriku u elettroniku 

GHG: Gass b’Effett ta’ Serra 

GPP: Akkwist Pubbliku Ekoloġiku 

GWP: Potenzjal għat-Tisħin Globali 

HF: Frekwenza Għolja 

LCC: Spejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 

LED: Dijodu li Jemetti d-Dawl 

MRI: Immaġnijiet tar-Reżonanza Manjetika 

REACH: Reġistrazzjoni, Valutazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi 

RF: Frekwenza tar-radju 

SRI: Inizjattiva Awtoregolatorja 
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