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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΟΔΣ σχετικά με ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης (υγειονομικός ΗΗΕ) 
Οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις (Ο∆Σ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει 
τα κριτήρια της ΕΕ για τις Ο∆Σ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ομάδα προϊόντων υγειονομικού ΗΗΕ, οι λόγοι για τους 
οποίους επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα κριτήρια, πληροφορίες για τη σχετική νομοθεσία και άλλες 
πηγές περιλαμβάνονται στο Τεχνικό ∆ελτίο Πληροφοριών. 

Τα κριτήρια της ΕΕ για τις Ο∆Σ παρουσιάζονται συνήθως σε δύο ομάδες, τα στοιχειώδη και τα 
αναλυτικά κριτήρια: 

• Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα 
κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. 
Έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται με ελάχιστη επιπλέον προσπάθεια επαλήθευσης ή 
με ελάχιστη αύξηση του κόστους. 

• Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα 
καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Για τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να 
απαιτείται επιπλέον προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με 
άλλα προϊόντα με πανομοιότυπα λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

Εφόσον η συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων είναι καινούργια, ορίζονται κυρίως στοιχειώδη κριτήρια. Τα 
αναλυτικά κριτήρια βρίσκονται στο τέλος του εγγράφου (αριθ. 17 και 18). 

Τα κριτήρια αναπτύχθηκαν προκειμένου να προαγάγουν την αγορά υγειονομικού ΗΗΕ με μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δίνοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην 
ευημερία των ασθενών, καθώς και του ιατρικού προσωπικού, των τεχνικών και των 
συντηρητών. 

Τα αρκτικόλεξα παρατίθενται στο προσάρτημα 19. 

 

1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 

Για τους σκοπούς των παρόντων κριτηρίων, ο υγειονομικός ΗΗΕ περιλαμβάνει εξοπλισμό υψηλής και 
χαμηλής τάσης. Καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο φροντίδας που αναφέρεται στο άρθρο 1.2 της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
περιλαμβάνει ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προορίζονται, παραδείγματος χάριν, για την πρόληψη, 
τη διάγνωση, την παρακολούθηση της θεραπείας, την ανακούφιση και την αποκατάσταση. Κατά το 
πρότυπο EN IEC 60601-1, ο όρος «ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός» ορίζεται ως εξής: 

- Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός εφοδιασμένος με μία μόνο σύνδεση σε συγκεκριμένη 
ηλεκτρική παροχή (στατικός εξοπλισμός) που προορίζεται για τη διάγνωση, τη νοσηλεία ή την 
παρακολούθηση του ασθενούς που τελεί υπό ιατρική επίβλεψη, και ο οποίος έρχεται σε σωματική και 
ηλεκτρική επαφή με τον ασθενή και/ή μεταφέρει ενέργεια προς ή από τον ασθενή και/ή ανιχνεύει την 
εν λόγω μεταφορά ενέργειας προς ή από τον ασθενή. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει εξαρτήματα που 
ορίζονται από τον κατασκευαστή ως απαραίτητα για την κανονική χρήση του εξοπλισμού. 
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- Κινητός ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός που προορίζεται για μεταφορά από το ένα σημείο 
στο άλλο μεταξύ των περιόδων χρήσης, ο οποίος στηρίζεται σε δικούς του τροχούς ή άλλες 
αντίστοιχες διατάξεις. 

Για ομάδες προϊόντων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, βλέπε το Τεχνικό ∆ελτίο 
Πληροφοριών. 

Τα κριτήρια προμηθειών του παρόντος εγγράφου προορίζονται για χρήση με σκοπό την προμήθεια 
των εξής προϊόντων: 

• CPV 33157000-5: Εξοπλισμός αναισθησίας - αναπνευστήρας (αναπνευστήρας ΜΕΘ, εκτός 
κινητού αναπνευστήρα· αναπνευστήρας αναισθησίας, εκτός οικιακού αναπνευστήρα) 

• CPV 33195100-4: Παρακλίνιος εξοπλισμός παρακολούθησης 

• CPV 33115100-0: - Υπολογιστική τομογραφία (CT) 

• CPV 33123200-0: Ηλεκτροκαρδιογράφος (ECG), διαγνωστικός 

• CPV 33168100-6: Εξοπλισμός ενδοσκόπησης (κάμερα, ενδοσκόπιο, φως, αντλία αέρα) 

• CPV 39330000-4: Συσκευή απολύμανσης με έκπλυση 

• CPV 33181100-3: Εξοπλισμός αιμοκάθαρσης 

• CPV 33161000-6: Εξοπλισμός ηλεκτροχειρουργικής (HF, RF), διαθερμίας, διπολικός, 
μονοπολικός 

• CPV 33152000-0: Θερμοκοιτίδες για νεογνά, μόνιμες 

• CPV 33194110-0: Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης και αντλίες σύριγγας 

• CPV 33157400-9: Εξοπλισμός μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) - ενεργός υγροποιητής 
αναπνεόμενου αέρα 

• CPV 33169100-3: Χειρουργικά όργανα λέιζερ  

• CPV 33111610-0: Συσκευές απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) 

• CPV 39711120-6: Ιατρικοί καταψύκτες 

• CPV 31524110-9: Ιατρικά φωτιστικά σώματα – χειρουργικές λυχνίες 

• CPV 33191110-9: Ιατρικός αποστειρωτήρας  

• CPV 33160000-9, 33162000-3: Συστήματα θέρμανσης ασθενών (κουβέρτες, επιθέματα, 
στρώματα) 

• CPV 33112200-0: Υπέρηχοι, εκτός των θεραπευτικών 

• CPV 33191000-5: Συσκευή απολύμανσης με πλύση 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: Ακτινογραφικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των 
συσκευών μαστογραφίας, εκτός των συσκευών για οστεοπόρωση) 
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2. Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Τα προτεινόμενα κριτήρια για τις Ο∆Σ είναι σχεδιασμένα προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις 
βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η παρούσα προσέγγιση συνοψίζεται ως εξής: 

Η σειρά των επιπτώσεων δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τη σημασία τους. 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο∆Σ 

•      Αγορά ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού 

• Αγορά εξοπλισμού που διαθέτει κατάσταση 
χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος 

 

• Αγορά εξοπλισμού που συνοδεύεται από 
οδηγίες διαχείρισης οικολογικής απόδοσης 

 

• Αγορά εξοπλισμού με μετρητική διάταξη 
 

• Κατανάλωση ενέργειας κατά τη 
φάση της χρήσης 
(π.χ. εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου και ατμοσφαιρική 
ρύπανση κατά την παραγωγή 
ενέργειας) 

• ∆ιασφάλιση της κατάλληλης και ενεργειακά 
αποδοτικής λειτουργίας του εξοπλισμού 
μέσω αξιολόγησης των αναγκών και 
παροχής κατάρτισης για την ενεργειακή 
απόδοση  

 
 

• Κατανάλωση νερού κατά τη 
φάση της χρήσης: συσκευές 
αιμοκάθαρσης, απολύμανσης 
(λειψυδρία) 
 

• Αγορά εξοπλισμού αιμοκάθαρσης και 
απολύμανσης που διασφαλίζει την 
αποδοτική χρήση του νερού 

 

• Κατανάλωση αερίου κατά τη 
φάση της χρήσης: εξοπλισμός 
αναισθησίας 
(π.χ. εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου) 

 

• Αγορά εξοπλισμού αναισθησίας χαμηλής 
ροής  

• Χρήση ψυκτικών υγρών σε 
ιατρικούς καταψύκτες 
(υπερθέρμανση του πλανήτη, 
καταστροφή του όζοντος) 

 

• Αγορά ιατρικών καταψυκτών που 
περιέχουν ψυκτικά υγρά με μειωμένο 
δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 
(GWP) 

• Χρήση υλικών 
(Ανεπάρκεια πόρων) 
 

•  ∆ιάρκεια ζωής προϊόντος 

• Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες 
χημικές ουσίες 

• Αγορά εξοπλισμού από προμηθευτές που 
διαθέτουν συστήματα διαχείρισης χημικών 
ουσιών  
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3. Κριτήρια Ο∆Σ της ΕΕ για τον υγειονομικό ΗΗΕ 

Συνιστάται η χρήση των κριτηρίων που αναφέρονται στην ενότητα 3.1 κατά την αγορά εξοπλισμού 
κάθε τύπου. Στην ενότητα 3.2 ορίζονται οι απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση, ενώ στην ενότητα 
3.3 ορίζονται οι απαιτήσεις σχετικά με την απόδοση ως προς τη χρήση του νερού για διάφορους 
τύπους εξοπλισμού.  

Όπως προαναφέρθηκε, ορίζονται κυρίως στοιχειώδη κριτήρια. Τα αναλυτικά κριτήρια βρίσκονται στο 
τέλος του εγγράφου (17-18). 

3.1 Κριτήρια για όλους τους τύπους εξοπλισμού 

Στοιχειώδη κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αγορά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χρησιμοποιούμενου στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, ο οποίος προκαλεί μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Σύστημα διαχείρισης χημικών ουσιών  
Ο διαγωνιζόμενος διαθέτει σύστημα διαχείρισης χημικών ουσιών, καθώς επίσης ειδικούς πόρους, την 
απαραίτητη τεχνογνωσία και τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
θα εντοπίζει την ύπαρξη ουσιών στο/στα προϊόν/-τα που αγοράζονται δυνάμει της παρούσας 
σύμβασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία (SVHC), όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH), συμπεριλαμβανομένων και πιθανών προσθηκών στον 
κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Η υποβολή αιτήματος στους  προμηθευτές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την 
ύπαρξη των αναφερόμενων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων νέων προσθηκών στον κατάλογο 
[εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση του αναθεωρημένου καταλόγου από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)]· 

• η συστηματική συλλογή και αρχειοθέτηση των πληροφοριών που λαμβάνονται σχετικά με τις 
SVHC του καταλόγου υποψήφιων ουσιών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, οι οποίες 
εμπεριέχονται στα προϊόντα που αγοράζονται δυνάμει της παρούσας σύμβασης, 
δηλ. διαδικασίες τήρησης αρχείων και παρακολούθησης [π.χ. τακτικοί έλεγχοι της 
τεκμηρίωσης που αφορά την περιεκτικότητα του προϊόντος στις υποψήφιες ουσίες του 
καταλόγου και επιτόπιοι έλεγχοι της περιεκτικότητας σε χημικές ουσίες (εκθέσεις 
εργαστηριακών αναλύσεων)] με σκοπό την αξιολόγηση των συλλεγόμενων πληροφοριών για 
τον εντοπισμό ασυνεπειών. 

Επαλήθευση: Οι διαγωνιζόμενοι επιβεβαιώνουν ότι εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες διαδικασίες και 
οδηγίες και περιγράφουν το σύστημα τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και επακόλουθων ενεργειών, 
καθώς και τους χρησιμοποιούμενους πόρους (χρόνο, προσωπικό και τεχνογνωσία). ∆ύνανται να 
διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι των εκθέσεων που περιγράφονται στην ως άνω απαίτηση1.   

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2. Οδηγίες χρήσης για την οικολογική διαχείριση των επιδόσεων  
Μαζί με τις οδηγίες παρέχεται οδηγός που διευκρινίζει τον τρόπο μεγιστοποίησης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων του συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού, είτε σε γραπτή μορφή ως 
συγκεκριμένο μέρος του εγχειριδίου χρήσης είτε σε ψηφιακή μορφή διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του 
κατασκευαστή είτε σε CD είτε σε έντυπη μορφή, στη συσκευασία ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το 
προϊόν. Το εγχειρίδιο οδηγιών διατίθεται μαζί με τον εξοπλισμό. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει τα εξής, 
κατ’ ελάχιστον και όχι σε βάρος των κλινικών επιδόσεων του εξοπλισμού: 

• Οδηγίες προς τους χρήστες που εξηγούν πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εγκατάσταση, τη χρήση, τη 
λειτουργία και την ανακύκλωση/διάθεση, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τον τρόπο 
ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας, νερού, αναλώσιμων υλικών/εξαρτημάτων, 
εκπομπών. 

• Συστάσεις για την κατάλληλη συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα που επιδέχονται αντικατάσταση, καθώς και συμβουλών 
για τον καθαρισμό. 

• Πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα του/των προϊόντος/-ων που αγοράζεται/-ονται δυνάμει 
της παρούσας σύμβασης σε ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC), όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 57 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH), με σκοπό τη λήψη προληπτικών μέτρων 
από την αναθέτουσα αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση των χρηστών του 
προϊόντος και η δυνατότητά τους να προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες. 

Επαλήθευση: 
Παρέχεται αντίγραφο των σχετικών σελίδων του εγχειριδίου οδηγιών στην αναθέτουσα αρχή. Ο 
διαγωνιζόμενος δηλώνει επίσης ότι το εν λόγω εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του 
διαγωνιζομένου ή του κατασκευαστή, σε CD ή σε έντυπη μορφή. 
Κατάλογος των ουσιών που εμπεριέχονται στο/στα προϊόν/-τα που αγοράζονται δυνάμει της 
παρούσας σύμβασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που προκαλούν 
μεγάλη ανησυχία (SVHC), καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 33 του 
κανονισμού REACH. 

3. ∆ιάρκεια ζωής προϊόντος και εγγύηση 

Οι όροι της εγγύησης που χορηγεί ο κατασκευαστής καλύπτουν την επισκευή ή την αντικατάσταση του 
προϊόντος. Ο διαγωνιζόμενος διασφαλίζει επίσης τη διαθεσιμότητα γνήσιων ή ισοδύναμων 
ανταλλακτικών (άμεσα ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων) καθ’ όλη την αναμενόμενη διάρκεια 
ζωής του εξοπλισμού, που καλύπτονται από την εγγύηση τουλάχιστον επί 5 έτη. 

Επαλήθευση: 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει ότι πληροί τον ως άνω όρο. 
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4. Κατάρτιση για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης  
Ο διαγωνιζόμενος παρέχει κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την προσαρμογή και 
την ακριβή ρύθμιση των παραμέτρων του εξοπλισμού που σχετίζονται με τη χρήση του ρεύματος 
(π.χ. κατάσταση αναμονής), με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης του ρεύματος. Η κατάρτιση 
δύναται να συμπεριλαμβάνεται στην κλινική και τεχνική εκπαίδευση που παρέχει ο διαγωνιζόμενος.  

Επαλήθευση: 
Περιγραφή της παρεχόμενης κατάρτισης/εκπαίδευσης για ενεργειακά θέματα. 

5. Εγκατάσταση με βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης  
Ο διαγωνιζόμενος παρέχει κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού αξιολόγηση των αναγκών του 
χρήστη (δηλ. της σχετικής πτέρυγας) (π.χ. συχνότητα χρήσης, είδος εξετάσεων κ.λπ.). Βάσει της 
ανάλυσης, ο διαγωνιζόμενος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή τεκμηρίωση και πληροφορίες για τον 
τρόπο βελτιστοποίησης των παραμέτρων χρήσης ρεύματος του υπό αγορά εξοπλισμού. Κατά 
περίπτωση, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και αναθεωρείται κάθε φορά που ο προμηθευτής 
εκτελεί εργασίες προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. 

Επαλήθευση: 
Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης και της διαδικασίας προληπτικής συντήρησης. 

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6. Πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
υποψήφιων ουσιών που προκαλούν μεγάλη ανησυχία (SVHC)  
Κατά την πρώτη πενταετία από την παράδοση του προϊόντος ειδοποιείται η αναθέτουσα αρχή, εντός 
6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αναθεωρημένου καταλόγου υποψήφιων ουσιών που 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία (SVHC) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, για την 
παρουσία μιας ή περισσότερων νέων ουσιών του εν λόγω καταλόγου σε όλα τα προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, καθώς και αναφορικά με τα αποτελέσματα της αναθεώρησης του 
αρχείου διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να λάβει η αναθέτουσα αρχή τα δέοντα προληπτικά 
μέτρα, δηλ. ενημέρωση των χρηστών του προϊόντος και διασφάλιση της δυνατότητάς τους να 
προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

3.2 Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 

Οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προτείνονται υπό τη μορφή κριτηρίων ανάθεσης.  

7. Ενεργειακή απόδοση του υγειονομικού ΗΗΕ, με εξαίρεση τις συσκευές υπολογιστικής 
τομογραφίας, τον εξοπλισμό αιμοκάθαρσης, τις συσκευές απεικόνισης μαγνητικού 
συντονισμού, τους ιατρικούς αποστειρωτήρες και τις συσκευές απολύμανσης 
∆ίδονται βαθμοί ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, E (kWh)/ημέρα), όπως φαίνεται 
στον κάτωθι πίνακα (όσο χαμηλότερη είναι η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, τόσο υψηλότερη είναι η 
βαθμολόγηση). 
Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα 1. Τα προτεινόμενα μέτρα 
επαλήθευσης παρατίθενται κάτω από τον πίνακα.  
Οι θερμοκοιτίδες και οι ιατρικοί καταψύκτες βαθμολογούνται ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση 
ενέργειας ανά μονάδα όγκου, E (kWh/ημέρα και m3). 
Ο αγοραστής οφείλει να προσδιορίσει τα πρότυπα αναμενόμενης ημερήσιας χρήσης του εξοπλισμού 
(«εξειδικευμένο σενάριο»), ενώ ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει την ενέργεια που καταναλώνει ο 
εξοπλισμός υπό τις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας. Το προκαθορισμένο σενάριο χρήσης αποτελεί 
σύσταση προς τον αγοραστή βάσει των σεναρίων μέσης χρήσης στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Ωστόσο, 
ο αγοραστής έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σενάριο συνάδει με τις συγκεκριμένες 
ανάγκες του. 

Εξοπλισμός Κατάσταση 
λειτουργίας 

Εξειδικευμένο 
σενάριο 

Κατά δήλωση του 
αγοραστή 

Προκαθορισμένο 
σενάριο χρήσης 

Κατευθυντήριες 
γραμμές 

Ενέργεια κατά τη 
φάση της χρήσης 

Κατά δήλωση του 
διαγωνιζομένου 

Υπολογισμ
ός της 
χρησιμοποι
ούμενης 
ενέργειας 
(Ε):  

Ενεργός 
λειτουργία  

T1 = 24 ώρες T1 = 24 P1 Ενεργός 
υγροποιητής 
αναπνεόμενου 
αέρα Οι 

καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα
 1. 

T = χρόνος, αριθμός 
ωρών υπό την 
τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις δοκιμής 
του 
προσαρτήματος 11. 

(T1*P1) = E 
(kWh) 
ημερησίως 

Ενεργός 
λειτουργία 

T1 = 24 ώρες T1 = 24 P1 (T1*P1) = E 
(kWh) 
ημερησίως 

Παρακλίνιος 
εξοπλισμός 
παρακολούθηση
ς 

Οι 
καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα
 1. 

T = χρόνος, αριθμός 
ωρών υπό την 
τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις δοκιμής 
του 
προσαρτήματος 13. 
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Εξοπλισμός Κατάσταση 
λειτουργίας 

Εξειδικευμένο 
σενάριο 

Κατά δήλωση του 
αγοραστή 

Προκαθορισμένο 
σενάριο χρήσης 

Κατευθυντήριες 
γραμμές 

Ενέργεια κατά τη 
φάση της χρήσης 

Κατά δήλωση του 
διαγωνιζομένου 

Υπολογισμ
ός της 
χρησιμοποι
ούμενης 
ενέργειας 
(Ε):  

Ενεργός 
λειτουργία  

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

Κατάσταση 
αναμονής 
(για τον 
εξοπλισμό 
που διαθέτει 
αυτή την 
κατάσταση) 

T2  T2 = 2 P2  

Εκτός 
λειτουργίας  

T3  T3 = 20 P3  

Ηλεκτροκαρδιογ
ράφος (ECG), 
διαγνωστικός 

Οι 
καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα
 1. 

T = χρόνος, αριθμός 
ωρών υπό την 
τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις δοκιμής 
του προσαρτήματος 7. 

 

Ενεργός 
λειτουργία  

T1 =  αριθμός ωρών 
υπό την τρέχουσα 
κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως, με 
καθορισμό των 
κάτωθι 
προϋποθέσεων για 
την πηγή φωτός από 
τον αγοραστή: 
Lux = Ένταση 
φωτός  
Ra = ∆είκτης 
απόδοσης 
χρωμάτων  
T° =  Θερμοκρασία 
χρώματος (Kelvin), 
διάρκεια ζωής σε 
ώρες 

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

Εκτός 
λειτουργίας  

T2  T2 = 19 P2  

Εξοπλισμός 
ενδοσκόπησης 
(κάμερα, 
ενδοσκόπιο, 
φως, αντλία 
αέρα) 

Οι 
καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα
 1. 

T = χρόνος, αριθμός 
ωρών υπό την 
τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις δοκιμής 
του προσαρτήματος 8 
και βάσει των 
προϋποθέσεων που 
ορίζει ο αγοραστής. 
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Εξοπλισμός Κατάσταση 
λειτουργίας 

Εξειδικευμένο 
σενάριο 

Κατά δήλωση του 
αγοραστή 

Προκαθορισμένο 
σενάριο χρήσης 

Κατευθυντήριες 
γραμμές 

Ενέργεια κατά τη 
φάση της χρήσης 

Κατά δήλωση του 
διαγωνιζομένου 

Υπολογισμός 
της 
χρησιμοποιούμ
ενης ενέργειας 
(Ε):  

Ενεργός 
λειτουργία  

T1  = ώρες 
λειτουργίας 
ημερησίως  

 

T1 = 5 P1  = (μέτρηση με 
φορτίο 500 Ω για 
μονοπολικές 
συσκευές και 50 Ω 
για διπολικές 
συσκευές, με 
διάρκεια 30 
δευτερολέπτων) 

Εκτός 
λειτουργίας  

T2  = ώρες 
λειτουργίας 
ημερησίως 

T2 = 19 P2 

Εξοπλισμός 
ηλεκτροχειρουργ
ικής υψηλής 
συχνότητας (HF), 
διαθερμίας 

Οι 
καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα
 1. 

 Προτεινόμενο σενάριο 
χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 6. 

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

Ενεργός 
λειτουργία  

T1 = 24 
Καθορίστε: χώρος 
για ασθενείς, π.χ. 

χώρος για 
ασθενείς έως 6 kg 
και μήκος 60 cm 

T1 = 24, η 
θερμοκοιτίδα χωράει 
ασθενείς βάρους έως 
6 kg και μήκους 60 cm 

E1 = (T1*P1) ανά V Θερμοκοιτίδα για 
νεογνά (μόνιμη) 

Οι 
καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα
 1. 

T = χρόνος, 
αριθμός ωρών 
υπό την τρέχουσα 
κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο σενάριο 
χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 9. V 
= όγκος (m3) της 
θερμοκοιτίδας, που 
πληροί τις 
προϋποθέσεις 
(χώρου) τις οποίες 
έχει ορίσει ο 
αγοραστής 

(T1*P1)/ V = E 
(kWh) 
ημερησίως και 
ανά m3 της 
θερμοκοιτίδας 

Ενεργός 
λειτουργία  

T1 T1 = 14 P1 

Εκτός 
λειτουργίας  

T2  T2 = 10 P2 

Αντλίες 
ενδοφλέβιας 
έγχυσης και 
αντλίες σύριγγας 

Οι 
καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα
 1. 

T = χρόνος, 
αριθμός ωρών 
υπό την τρέχουσα 
κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο σενάριο 
χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 10. 

(T1*P1) + (T2*P2) 
= E (kWh) 
ημερησίως 
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Εξοπλισμός Κατάσταση 
λειτουργίας 

Εξειδικευμένο 
σενάριο 

Κατά δήλωση 
του αγοραστή 

Προκαθορισμέν
ο σενάριο 
χρήσης 

Κατευθυντήριες 
γραμμές 

Ενέργεια κατά 
τη φάση της 
χρήσης 

Κατά δήλωση 
του 
διαγωνιζομένου 

Υπολογισμός 
της 
χρησιμοποιούμ
ενης ενέργειας 
(Ε):  

Κατάσταση ενεργού 
λειτουργίας = 
Κατάσταση 
ετοιμότητας  

T1 T1 = 5 P1 

Κατάσταση 
αναμονής = λέιζερ 
σε αναμονή 

T2  T2 = 4 P2 

Εκτός λειτουργίας  T3  T3 = 15 P3 

Χειρουργικά 
όργανα λέιζερ, 
συνεχή λέιζερ 

Οι καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται σύμφωνα 
με το προσάρτημα 1, 
ενώ η κατάσταση 
ενεργού λειτουργίας 
και η κατάσταση 
αναμονής ορίζονται 
βάσει του ορισμού 
που δίνεται στο 
πρότυπο SS-EN 60 
601-2-22, 2.1.117 – 
κατάσταση 
αναμονής / 
κατάσταση 
ετοιμότητας.  

T = χρόνος, 
αριθμός ωρών 
υπό την 
τρέχουσα 
κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· 
οι μετρήσεις του 
ρεύματος 
γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 
12. 

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

Ενεργός λειτουργία  T1  = 24 ώρες 
Καθορίστε: Την 

ωφέλιμη 
χωρητικότητα, 
το μήκος, το 
πλάτος και το 
ύψος του 
εσωτερικού 

όγκου = V, τον 
όγκο (m3) του 
καταψύκτη, 
καθώς και τη 
ζητούμενη 

θερμοκρασία. 

T1 = 24 P1 Ιατρικοί 
καταψύκτες 

Οι καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται σύμφωνα 
με το προσάρτημα 1. 

T = χρόνος 

V = όγκος  

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· 
οι μετρήσεις του 
ρεύματος 
γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 
17. 

(T1*P1)/ V = E 
(kWh) 
ημερησίως και 
ανά m3 του 
καταψύκτη 
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Εξοπλισμός Κατάσταση 
λειτουργίας 

Εξειδικευμένο 
σενάριο 

Κατά δήλωση του 
αγοραστή 

Προκαθορισμένο 
σενάριο χρήσης 

Κατευθυντήριες 
γραμμές 

Ενέργεια κατά τη 
φάση της χρήσης 

Κατά δήλωση του 
διαγωνιζομένου 

Υπολογισμός 
της 
χρησιμοποιούμ
ενης ενέργειας 
(Ε):  

Ενεργός 
λειτουργία 

T1 =  αριθμός ωρών 
υπό την τρέχουσα 
κατάσταση λειτουργίας 
ημερησίως, με 
καθορισμό των κάτωθι 
προϋποθέσεων από 
τον αγοραστή: 
Lux = Ένταση φωτός  
Ra = ∆είκτης 
απόδοσης χρωμάτων  
T° =  Θερμοκρασία 
χρώματος (Kelvin)  
∆ιάρκεια ζωής σε 
ώρες 

T1 = 8  P1 = μέτρηση για 
τον τύπο λυχνίας 
που πληροί τις 

προϋποθέσεις τις 
οποίες έχει ορίσει 
ο αγοραστής 

Εκτός 
λειτουργίας 

T2 T2 = 16 P2 

Ιατρικά 
φωτιστικά 
σώματα 
(χειρουργικές 
λυχνίες) 

Οι καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα 1
. 

T = χρόνος, αριθμός 
ωρών υπό την 
τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 15 

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

Ενεργός 
λειτουργία 

T1 T1 = 9 P1 

Εκτός 
λειτουργίας  

T2 T2 = 15 P2 

Συστήματα 
θέρμανσης 
ασθενών 
(κουβέρτες, 
επιθέματα, 
στρώματα) 

Οι καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα 1
. 

T = χρόνος, αριθμός 
ωρών υπό την 
τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 16
. 

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

Ενεργός 
λειτουργία 

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

Εκτός 
λειτουργίας  

T2 T2 = 15 P2  

Με διάταξη 
εξαναγκασμένης 
κυκλοφορίας αέρα 

Οι καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα 1
. 

T = χρόνος, αριθμός 
ωρών υπό την 
τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 16 

PF = ισχύς της 
διάταξης 
εξαναγκασμένης 
κυκλοφορίας αέρα 
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Εξοπλισμός Κατάσταση 

λειτουργίας 
Εξειδικευμένο 
σενάριο 

Κατά δήλωση 
του αγοραστή 

Προκαθορισμέν
ο σενάριο 
χρήσης 

Κατευθυντήριες 
γραμμές 

Ενέργεια κατά 
τη φάση της 
χρήσης 

Κατά δήλωση 
του 
διαγωνιζομένου 

Υπολογισμός 
της 
χρησιμοποιούμ
ενης ενέργειας 
(Ε):  

Κατάσταση 
σάρωσης / 
ετοιμότητας για 
σάρωση 

T1 T1 = 6 P1  

Κατάσταση 
αναμονής  

T2  T2 = 6 P2  

Εκτός 
λειτουργίας  

T3  T3 = 12 P3  

Οι καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με το 
έγγραφο COCIR 
SRI v1 (2009) 

T = χρόνος, 
αριθμός ωρών 
υπό την 
τρέχουσα 
κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· 
οι μετρήσεις του 
ρεύματος 
γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 
14. 

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

Συσκευές υπερήχων, 
εκτός των 
θεραπευτικών 

Για συσκευή υπερήχων τροφοδοτούμενη από συσσωρευτή: 
Κατανάλωση ενέργειας (kWh) έως την πλήρη φόρτιση του συσσωρευτή: 
Echarge 
Ημερήσια κατανάλωση για μοντέλα τροφοδοτούμενα από συσσωρευτή: 
Echarge*3 

 

 

Ενεργός 
λειτουργία  

T1 = 24 ώρες T1 = 24 P1 Αναπνευστήρας, 
αναπνευστήρας 
ΜΕΘ (εκτός κινητού 
αναπνευστήρα), 
αναπνευστήρας 
αναισθησίας (εκτός 
οικιακού 
αναπνευστήρα) 

 

Οι 
καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα 1
. 

T = χρόνος, 
αριθμός ωρών 
υπό την τρέχουσα 
κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· 
οι μετρήσεις του 
ρεύματος 
γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 
18. 

(T1*P1) = E 
(kWh) 
ημερησίως 

Κατάσταση 
αναμονής  

T1 T1 = 15 P1 

Εκτός 
λειτουργίας  

T2  T2 = 9 P2 

Ακτινογραφικές 
συσκευές, 
συμπεριλαμβανομέν
ων των συσκευών 
μαστογραφίας (εκτός 
των συσκευών για 
οστεοπόρωση) Οι 

καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με 
το 
προσάρτημα 1
. 

T = χρόνος, 
αριθμός ωρών 
υπό την τρέχουσα 
κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

Προτεινόμενο 
σενάριο χρήσης. 

P = ρεύμα (kW)· 
οι μετρήσεις του 
ρεύματος 
γίνονται 
σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 
3. 

(T1*P1) + (T2*P2) 
= E (kWh) 
ημερησίως 
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Επαλήθευση: 
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έκθεση δοκιμών κατά το πρότυπο EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 και 
6.4) ή ισοδύναμο. Η έκθεση δοκιμών περιλαμβάνει δεδομένα ενεργειακής απόδοσης για τον 
εξοπλισμό. Τα δεδομένα μετρούνται υπό τις καταστάσεις λειτουργίας και σύμφωνα με τις συνθήκες 
δοκιμής που ορίζονται στα προσαρτήματα και στα σενάρια χρήσης που δηλώνονται ανωτέρω για τον 
καθέναν από τους τύπους εξοπλισμού. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια σύμφωνα με τις 
γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Part 820, ISO 13485 ή ισοδύναμου, 
σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που δηλώνονται ανωτέρω. 

8. Ενεργειακή απόδοση συσκευών υπολογιστικής τομογραφίας (CT) 
∆ίνονται βαθμοί ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, E (kWh)/ημέρα)· βλέπε κάτωθι 
(όσο χαμηλότερη είναι η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολόγηση). 
Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα 2. 

Ο αγοραστής οφείλει να προσδιορίσει τα πρότυπα αναμενόμενης ημερήσιας χρήσης του εξοπλισμού 
(«εξειδικευμένο σενάριο»), ενώ ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει το ρεύμα που καταναλώνει ο 
εξοπλισμός υπό τις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας. Το προκαθορισμένο σενάριο χρήσης αποτελεί 
σύσταση προς τον αγοραστή. Ωστόσο, ο αγοραστής είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
σενάριο συνάδει με τις συγκεκριμένες ανάγκες του. 
Προκαθορισμένο σενάριο χρήσης (να χρησιμοποιηθεί ως σενάριο αναφοράς για τη σύγκριση των 
συσκευών CT) 

Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, E (kWh)/ημέρα), για ένα από τα 3 
σενάρια2 σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις συνθήκες δοκιμής που ορίζονται στο έγγραφο COCIR 
SRI για συσκευές υπολογιστικής τομογραφίας (βλ. www.cocir.org) ή ισοδύναμο. Ο αγοραστής δηλώνει 
για ποια σενάρια παρέχεται η κατανάλωση ενέργειας. 

• Σενάριο εκτός λειτουργίας: κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το σενάριο χρήσης που 
προβλέπει 20 σαρώσεις ημερησίως, με 12 ώρες σε κατάσταση εκτός λειτουργίας στη διάρκεια 
της νύχτας 

• Σενάριο άφορτης λειτουργίας: κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το σενάριο χρήσης που 
προβλέπει 20 σαρώσεις ημερησίως με 12 ώρες σε κατάσταση άφορτης λειτουργίας στη 
διάρκεια της νύχτας 

• Σενάριο λειτουργίας μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος: κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με 
το σενάριο χρήσης που προβλέπει 20 σαρώσεις ημερησίως με 12 ώρες σε κατάσταση 
μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας 

 

Εξειδικευμένο σενάριο χρήσης 

Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν τις κάτωθι τιμές σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις συνθήκες δοκιμής 
που ορίζονται στο έγγραφο COCIR SRI για συσκευές υπολογιστικής τομογραφίας (βλέπε 
www.cocir.org/site/index.php?id = 46) ή ισοδύναμο: 

 

POff : Κατανάλωση ρεύματος (kW) σε κατάσταση εκτός λειτουργίας 

PIdle : Κατανάλωση ρεύματος (kW) σε κατάσταση άφορτης λειτουργίας 

PLow: Κατανάλωση ρεύματος (kW) σε κατάσταση λειτουργίας μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος 

EScan: Κατανάλωση ενέργειας κατά τη σάρωση κοιλίας 

TScan: διάρκεια της σάρωσης κοιλίας (από την εντολή ενεργοποίησης έως την επαναφορά σε 
κατάσταση άφορτης λειτουργίας) 

http://www.cocir.org/
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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Η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας δύναται να υπολογιστεί βάσει του εξής τύπου (οι τιμές με πλάγια 
γράμματα καθορίζονται από τον αγοραστή και οι τιμές με έντονα γράμματα δηλώνονται από τον 
προμηθευτή) 

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

Όπου:  

NScan είναι ο αριθμός των σαρώσεων ημερησίως.  

Αν λάβουμε υπόψη τη μικρή επίδραση που έχει η χρησιμοποιούμενη ενέργεια σε κατάσταση 
λειτουργίας σάρωσης επί 24 ώρες, τα αποτελέσματα βάσει της μεθοδολογίας COCIR καταδεικνύουν 
ότι η χρήση ενέργειας για την κατάσταση λειτουργίας σάρωσης δύναται να υπολογιστεί κατά 
προσέγγιση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο σαρώσεις κοιλίας. 

TLow,off είναι ο χρόνος σε ώρες ημερησίως για κάθε κατάσταση λειτουργίας. 

TScan είναι η διάρκεια κάθε σάρωσης (δηλώνεται από τον διαγωνιζόμενο). 

Επαλήθευση: 
Για συσκευές υπολογιστικής τομογραφίας: Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έκθεση δοκιμών σύμφωνα 
με το έγγραφο COCIR SRI για συσκευές απεικόνισης (βλ. www.cocir.org/site/index.php?id = 46) ή 
ισοδύναμο, που αναφέρει τα δεδομένα ενεργειακής απόδοσης. 

Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR Part 820, ISO 13485 ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που 
δηλώνονται ανωτέρω. 

9. Ενεργειακή απόδοση εξοπλισμού αιμοκάθαρσης: 
 
∆ίνονται βαθμοί ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας ανά θεραπεία, E (kwh)/θεραπεία, και 
σύμφωνα με τις κάτωθι συνθήκες δοκιμής. (Όσο χαμηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά 
θεραπεία, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολόγηση). 
 

Ο κύκλος θεραπείας έχει ως εξής, κατά το πρότυπο IEC 60601-2-16 ή ισοδύναμο: 

• ∆οκιμή – η διάρκεια εξαρτάται από το μηχάνημα  

• Πλήρωση/Έκπλυση - 10 λεπτά  

• Προ-κυκλοφορία - 15 λεπτά  

• Αιμοκάθαρση - 4 ώρες  

• Θερμική/Χημική Απολύμανση – η διάρκεια εξαρτάται από το μηχάνημα. Το είδος της 
απολύμανσης δηλώνεται από τον αγοραστή. 

Η χρησιμοποιούμενη ενέργεια ανά θεραπεία μετριέται σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που 
ορίζονται στο προσάρτημα 5. 

∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός αιμοκάθαρσης διαθέτει αυτόματη λειτουργία μείωσης της ροής της 
αιμοκάθαρσης κατά το μεσοδιάστημα μεταξύ της προετοιμασίας και της φάσης της αιμοκάθαρσης. Ο 
διαγωνιζόμενος δηλώνει τη μειωμένη ροή αιμοκάθαρσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η μείωση της ροής 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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αιμοκάθαρσης, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολόγηση. 

∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός αιμοκάθαρσης απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιηθεί εντός 10 λεπτών μετά την απολύμανση.  

Επαλήθευση: 
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έκθεση δοκιμών κατά το πρότυπο EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 και 
6.4) ή ισοδύναμο. Η έκθεση δοκιμών περιλαμβάνει δεδομένα ενεργειακής απόδοσης για τον 
εξοπλισμό. Τα δεδομένα μετρούνται υπό τις καταστάσεις λειτουργίας και σύμφωνα με τις συνθήκες 
δοκιμής και τα σενάρια χρήσης που δηλώνονται ανωτέρω.  
Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR Part 820, ISO 13485 ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που 
δηλώνονται ανωτέρω. 
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10. Ενεργειακή απόδοση συσκευών απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) 
∆ίνονται βαθμοί ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, E (kWh)/ημέρα)· βλέπε κάτωθι 
(όσο χαμηλότερη είναι η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολόγηση). 
Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα 2. 

Ο αγοραστής οφείλει να προσδιορίσει τα πρότυπα αναμενόμενης ημερήσιας χρήσης του εξοπλισμού 
(«εξειδικευμένο σενάριο»), ενώ ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει την ενέργεια που καταναλώνει ο 
εξοπλισμός υπό τις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας. Το προκαθορισμένο σενάριο χρήσης αποτελεί 
σύσταση προς τον αγοραστή. Ωστόσο, ο αγοραστής είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
σενάριο συνάδει με τις συγκεκριμένες ανάγκες του. 

Προκαθορισμένο σενάριο χρήσης (να χρησιμοποιηθεί ως σενάριο αναφοράς για τη σύγκριση των 
συσκευών MRI) 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, E (kWh)/ημέρα), σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία και τις συνθήκες δοκιμής που ορίζονται στο έγγραφο COCIR SRI για τις συσκευές 
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού ή ισοδύναμο (βλ. www.cocir.org/site/index.php?id = 46. 

Εξειδικευμένο σενάριο χρήσης 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις κάτωθι τιμές σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις συνθήκες δοκιμής 
που ορίζονται στο έγγραφο COCIR SRI για τις συσκευές απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (βλ. 
www.cocir.org/site/index.php?id = 46) ή ισοδύναμο: 

POff : Κατανάλωση ρεύματος (kW) σε κατάσταση εκτός λειτουργίας 

PLow: Κατανάλωση ρεύματος (kW) σε κατάσταση λειτουργίας μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος 

PReady: Κατανάλωση ρεύματος (kW) σε κατάσταση ετοιμότητας για σάρωση 

EScan: Κατανάλωση ενέργειας κατά τη σάρωση 5 περιοχών του σώματος [κεφαλή (head), σπονδυλική 
στήλη (spine), κοιλία (abdomen), γόνατο (knee), αγγεία (angio)]  

TScan: διάρκεια σάρωσης (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου διαδοχικών σαρώσεων και ενός 
σταθερού χρόνου ετοιμότητας για σάρωση που ορίζεται στη μεθοδολογία της έκθεσης COCIR) 

Η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας δύναται να υπολογιστεί βάσει του εξής τύπου (οι τιμές με πλάγια 
γράμματα καθορίζονται από τον αγοραστή και οι τιμές με έντονα γράμματα δηλώνονται από τον 
προμηθευτή) 

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

Όπου:  

NScan είναι ο αριθμός των σαρώσεων για κάθε περιοχή του σώματος: NScan x TScan = NHead x THead + 
NAbdomen x TAbdomen + NSpine x TSpine + NKnee x TKnee + NAngio x TAngio. 

Tlow,off είναι ο χρόνος σε ώρες ημερησίως για κάθε κατάσταση λειτουργίας. 

Tscan είναι η διάρκεια κάθε σάρωσης (δηλώνεται από τον διαγωνιζόμενο). 

Επαλήθευση: 
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έκθεση δοκιμών σύμφωνα με το έγγραφο COCIR SRI για συσκευές 
απεικόνισης (βλ. www.cocir.org/site/index.php?id = 46) ή ισοδύναμο, που αναφέρει τα δεδομένα 
ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό. 

Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 

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


 
 

 
17 

17025, U.S. 21 CFR Part 820, ISO 13485 ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που 
δηλώνονται ανωτέρω. 
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11. Ενεργειακή απόδοση ιατρικών αποστειρωτήρων  
 

Προκαθορισμένο σενάριο χρήσης 

Τόσο η χωρητικότητα όσο και το φορτίο ενός αποστειρωτήρα επηρεάζουν την ενεργειακή του 
απόδοση ανάλογα με τη χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας. Όσο περισσότερα είδη 
αποστειρώνονται σε έναν κύκλο, τόσο μικρότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά είδος. Η 
κατανάλωση ενέργειας των αποστειρωτήρων μπορεί να αξιολογηθεί είτε βάσει του ωφέλιμου όγκου 
του θαλάμου του σε λίτρα είτε βάσει του μέγιστου ωφέλιμου φορτίου του σε χιλιόγραμμα (kg). Ο 
διαγωνιζόμενος δηλώνει και τα δύο κριτήρια υπό τη μορφή αριθμών που δίνουν στην αναθέτουσα 
αρχή μια γενική ιδέα για τη μέση κατανάλωση ενέργειας. 

∆ίνονται βαθμοί ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο, δηλ.:  
 

• πόσο χαμηλή είναι η αναφερόμενη κατανάλωση ενέργειας ανά λίτρο, EV (Wh/l), σύμφωνα με 
τις συνθήκες δοκιμής που ορίζονται στο προσάρτημα 4· 

• πόσο χαμηλή είναι η αναφερόμενη κατανάλωση ενέργειας ανά φορτίο, EW (Wh/kg), σύμφωνα 
με τις συνθήκες δοκιμής που ορίζονται στο προσάρτημα 4. 

Όσο χαμηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολόγηση.  

Ο διαγωνιζόμενος προσδιορίζει: 

• την κατανάλωση ενέργειας: 

EV για τον άδειο θάλαμο  

EW για το μέγιστο φορτίο, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 4 

• τον ωφέλιμο όγκο του θαλάμου (σε λίτρα), 

• το πρότυπο που ισχύει για το εν λόγω προϊόν (EN 13060 ή EN 285) 

Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα 1.  

Οι μετρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που ορίζονται στο προσάρτημα 4. 

Επαλήθευση: 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τα δεδομένα ενεργειακής απόδοσης, EV και EW για τον εξοπλισμό, 
βάσει των πρωτοκόλλων δοκιμής κατά το πρότυπο EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, και 6.4) ή 
ισοδύναμο. Τα δεδομένα μετρούνται υπό τις καταστάσεις λειτουργίας και σύμφωνα με τις συνθήκες 
δοκιμής που ορίζονται στο προσάρτημα 4. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια σύμφωνα με τις 
γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Part 820, ISO 13485 ή ισοδύναμου, 
σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που δηλώνονται ανωτέρω. 

 
Εξειδικευμένο σενάριο χρήσης 
 
∆ίνονται βαθμοί ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, E (kWh)/ημέρα)· βλ. τον κάτωθι 
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πίνακα (όσο χαμηλότερη είναι η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, τόσο υψηλότερη είναι η 
βαθμολόγηση). Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τον κάτωθι πίνακα.  
Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα 1. Η περιγραφή της επαλήθευσης 
εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα. 

 
Εξοπλισμός Κατάσταση 

λειτουργίας 
Εξειδικευμένο 
σενάριο χρήσης 

Κατά δήλωση του 
αγοραστή 

Ενέργεια κατά τη 
φάση της 
χρήσης 

Κατά δήλωση του 
διαγωνιζομένου 

Υπολογισμός 
της 
χρησιμοποιο
ύμενης 
ενέργειας (Ε):  

Ενεργός 
λειτουργία  

N = Αριθμός 
καθορισμένων 

κύκλων 
ημερησίως 

[Καθορίστε: L = 
φορτίο ανά κύκλο 

(kg), M = είδος 
υλικού (μέταλλο ή 
ύφασμα), T =  
Τύπος κύκλου 

(αποστείρωση Tº), 
χρησιμοποιείται 

φάση 
στεγνώματος 

(ναι/όχι)] 

E1 = 
Χρησιμοποιούμεν
η ενέργεια (kWh) 
ανά κύκλο βάσει 
του καθορισμένου 
κύκλου που 
δηλώνει ο 
αγοραστής 

Κατάσταση 
ετοιμότητας 

T2  P2  

Κατάσταση 
αναμονής 

T3  P3  

Ιατρικός 
αποστειρωτήρας 

Οι καταστάσεις 
λειτουργίας 
ορίζονται 
σύμφωνα με το 
προσάρτημα 1. 

T = χρόνος, 
αριθμός ωρών 
υπό την τρέχουσα 
κατάσταση 
λειτουργίας 
ημερησίως 

P = ρεύμα (kW)· οι 
μετρήσεις του 
ρεύματος και της 
ενέργειας που 
χρησιμοποιούνται 
γίνονται σύμφωνα 
με τις 
προϋποθέσεις 
δοκιμής του 
προσαρτήματος 4. 

[∑ (N1*E1)] + 

(T2*P2) + 
(T3*P3) = E 
(kWh) 
ημερησίως 

Οι μετρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που ορίζονται στο προσάρτημα 4. 

Επαλήθευση: 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έκθεση δοκιμών κατά το πρότυπο EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 και 
6.4) ή ισοδύναμο. Η έκθεση δοκιμών περιλαμβάνει δεδομένα ενεργειακής απόδοσης EV και EW. Τα 
δεδομένα μετρούνται υπό τις καταστάσεις λειτουργίας και σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που 
ορίζονται στο προσάρτημα 4 και τα σενάρια χρήσης που δηλώνει ο αγοραστής. Οι δοκιμές διεξάγονται 
από εργαστήρια σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Part 
820, ISO 13485 ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που δηλώνονται ανωτέρω. 
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12. Ενεργειακή απόδοση εξοπλισμού απολύμανσης με έκπλυση και πλύση 
∆ίνονται βαθμοί ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο, E (kWh)/κύκλο)· βλ. κάτωθι (όσο 
χαμηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολόγηση). 
 
Ο αγοραστής δηλώνει τον τύπο της συσκευής απολύμανσης που θα αγοράσει: 

• Συσκευή απολύμανσης για εύκαμπτα ενδοσκόπια 
• Συσκευή απολύμανσης για όλα τα υπόλοιπα όργανα (εργαλεία γενικής χειρουργικής, 

λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αναισθησίας, ορθοπεδικής κ.λπ.) 
• Συσκευή απολύμανσης για ογκώδη είδη, όπως αποστειρωμένοι περιέκτες, καρότσια, 

παπούτσια χειρουργείου κ.λπ. 
• Συσκευή απολύμανσης για περιέκτες ανθρώπινων αποβλήτων 

 
και απαιτείται να καθορίσει τα εξής: 

• ειδικό απαιτούμενο φορτίο (ποσότητα φορτίου)  
• χρήση φάσης στεγνώματος (Ναι/Όχι) 
• χρήση ζεστού νερού (Ναι/Όχι) 
• χρήση επεξεργασμένου νερού κατά την τελική έκπλυση (Ναι/Όχι) 
• μέθοδοι θέρμανσης (με ατμό ή ηλεκτρισμό)  
• τάση  

 
Οι μετρήσεις διενεργούνται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με: 
Τιμή A0: 

• Συσκευή απολύμανσης για όργανα χειρουργικής και αναλύσεων: A0 3000 
• Συσκευή απολύμανσης για όργανα και ογκώδη είδη: A0 600 
• Συσκευή απολύμανσης για περιέκτες ανθρώπινων αποβλήτων: A0 60 

 
• Κρύο νερό - μέγιστη θερμοκρασία 20°C 
• Ζεστό νερό - μέγιστη θερμοκρασία 60°C 
• Επεξεργασμένο νερό - μέγιστη θερμοκρασία 20°C 
• Ατμός - μέγιστη πίεση 500 kPa  

 
Πρόσθετες συνθήκες δοκιμής για μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης αναφέρονται στο προσάρτημα 3. 
 
Ο κατασκευαστής δηλώνει ποια κριτήρια αποδοχής ισχύουν για τη διενέργεια καθαρισμού, 
απολύμανσης και στεγνώματος κατά το πρότυπο EN ISO 15883. 
 
Ο διαγωνιζόμενος δηλώνει την ενεργειακή απόδοση ανά κύκλο, βάσει των ως άνω παραμέτρων. 
 
 

Επαλήθευση: 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έκθεση δοκιμών που περιλαμβάνει δεδομένα για την κατανάλωση 
νερού και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού και τεκμηριώνει την τήρηση των ως άνω 
προτύπων και συνθηκών δοκιμής ή ισοδύναμων.  

Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR Part 820, ISO 13485 ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που 
δηλώνονται ανωτέρω. 
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13. Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος για ιατρικούς 
αποστειρωτήρες, συσκευές απολύμανσης, συσκευές υπολογιστικής τομογραφίας (CT), 
διαγνωστικούς ηλεκτροκαρδιογράφους, συσκευές απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) 
και συσκευές υπερήχων 
∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός δύναται να ρυθμιστεί έτσι ώστε να τίθεται αυτόματα σε κατάσταση 
αναμονής ή εκτός λειτουργίας έπειτα από έναν καθορισμένο χρόνο αδράνειας ή έπειτα από ένα 
προκαθορισμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με το κάτωθι πρότυπο. Για τις συσκευές CT και MRI, δίνονται 
βαθμοί αν ο σαρωτής διαθέτει κατάσταση λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, την οποία 
δύναται να ενεργοποιήσει ο χειριστής: 

Εξοπλισμός Από κατάσταση λειτουργίας Σε κατάσταση 
λειτουργίας 

Ιατρικός αποστειρωτήρας και 
συσκευή απολύμανσης 

Κατάσταση ετοιμότητας Κατάσταση αναμονής 

Συσκευές CT Κατάσταση άφορτης λειτουργίας Κατάσταση λειτουργίας 
χαμηλής κατανάλωσης 
ρεύματος 

Ηλεκτροκαρδιογράφος, 
διαγνωστικός 

Κατάσταση ενεργού λειτουργίας ή 
αναμονής 

Κατάσταση εκτός 
λειτουργίας 

Συσκευές MRI Κατάσταση ετοιμότητας για σάρωση Κατάσταση λειτουργίας 
χαμηλής κατανάλωσης 
ρεύματος 

Συσκευές υπερήχων Κατάσταση ετοιμότητας για σάρωση 
[Η μονάδα υπερήχων είναι 
ενεργοποιημένη και έτοιμη για τη 
λήψη εικόνας. Είναι ενεργοποιημένα 
όλα τα επιμέρους στοιχεία εκτός 
εκείνων που απαιτούνται για τη 
σάρωση (ο μορφοτροπέας δεν είναι 
ενεργοποιημένος.)] 

Κατάσταση αναμονής 

 

∆ίνονται επίσης βαθμοί αν ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα ταχείας και αυτοματοποιημένης έναρξης 
λειτουργίας έως την επίτευξη πλήρους λειτουργικότητας αφού ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία 
του κατά τα ανωτέρω. Προσδιορίστε τον χρόνο, σε δευτερόλεπτα, και τις ενεργές προσπάθειες που 
απαιτούνται από μέρους του προσωπικού. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος και οι προσπάθειες που 
απαιτούνται, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολόγηση.  

Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα 2 για τις συσκευές υπολογιστικής 
τομογραφίας και απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, και σύμφωνα με το προσάρτημα 1 για τους 
υπόλοιπους τύπους εξοπλισμού. 

Επαλήθευση: 
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τεκμηρίωση, π.χ. αντίγραφο του εγχειριδίου οδηγιών, που περιγράφει:  

• την απαιτούμενη αυτόματη κατάσταση λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος ή εκτός 
λειτουργίας σύμφωνα με το ως άνω πρότυπο, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να την 
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ενεργοποιήσει ο χειριστής και τις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 
την εξατομικευμένη αυτόματη συμπεριφορά και τις σχετικές λειτουργίες ή περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση των καταστάσεων λειτουργίας χαμηλής 
κατανάλωσης ρεύματος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, και  

• τον χρόνο έναρξης λειτουργίας, καθώς και τις ενεργές προσπάθειες που απαιτούνται από 
μέρους του προσωπικού.  

Ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι αυτή η τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του 
διαγωνιζομένου ή του κατασκευαστή, σε CD ή σε έντυπη μορφή.  

 

14. Εξοπλισμός με μετρητική διάταξη 
∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός διαθέτει ή δύναται να εφοδιαστεί με μετρητική διάταξη διά της οποίας 
είναι δυνατή η δημιουργία και αρχειοθέτηση αρχείου της τρέχουσας κατανάλωσης [ηλεκτρικού 
ρεύματος, νερού (κατά περίπτωση) και αερίου (για εξοπλισμό αναισθησίας και ΜΘΕ)]. Ο χρήστης θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εξαγάγει στατιστικά στοιχεία για το ιστορικό κατανάλωσης υπό τη 
μορφή αναφοράς. Ο διαγωνιζόμενος δηλώνει τις συνθήκες μέτρησης της κατανάλωσης, καθώς και το 
αν απαιτείται πρόσθετο κόστος3. Ο διαγωνιζόμενος δηλώνει επίσης τους περιορισμούς όσον αφορά το 
τι και πώς δύναται να μετρήσει το προσωπικό με τη χρήση της μετρητικής διάταξης.  
∆ίνονται βαθμοί αν τα αποκτώμενα δεδομένα μπορούν να αποσταλούν σε κεντρικό σημείο 
συγκέντρωσης δεδομένων. 

Επαλήθευση: 
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τεκμηρίωση, π.χ. αντίγραφο του εγχειριδίου οδηγιών, που περιγράφει 
τη μετρητική διάταξη, καθώς και τις λειτουργίες, τις συνθήκες και τους περιορισμούς της. 
 

3.3 Απαιτήσεις για την αποδοτική χρήση του νερού για διάφορους τύπους 
εξοπλισμού 
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15. Κατανάλωση νερού του εξοπλισμού αιμοκάθαρσης 
∆ίνονται βαθμοί ανάλογα με την κατανάλωση νερού ανά θεραπεία (όσο χαμηλότερη είναι η 
κατανάλωση νερού, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολόγηση). 

Ο κύκλος θεραπείας έχει ως εξής, κατά το πρότυπο IEC 60601-2-16 ή ισοδύναμο: 

• ∆οκιμή – η διάρκεια εξαρτάται από το μηχάνημα  

• Πλήρωση/Έκπλυση - 10 λεπτά  

• Προ-κυκλοφορία - 15 λεπτά  

• Αιμοκάθαρση - 4 ώρες  

• Θερμική/Χημική Απολύμανση – η διάρκεια εξαρτάται από το μηχάνημα. Το είδος της 
απολύμανσης δηλώνεται από τον αγοραστή. 

∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης νερού (μείωση της 
κατανάλωσης νερού για τη φάση της προ-κυκλοφορίας τουλάχιστον κατά 50%). 

∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία μηδενικής κατανάλωσης νερού όταν βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής (μείωση κατά 100% σε λειτουργία εξοικονόμησης).  

Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναφέρουν στη διακήρυξη και στα έγγραφα του διαγωνισμού 
πόσοι βαθμοί θα δοθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. 

Επαλήθευση: 
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έκθεση δοκιμών που περιλαμβάνει δεδομένα για την κατανάλωση 
νερού σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που ορίζονται στο πρότυπο IEC 60601-2-16 ή ισοδύναμο, 
καθώς και σχετικές σελίδες από το εγχειρίδιο οδηγιών, ή σχετικό σύνδεσμο, που καλύπτουν τις 
λειτουργίες χαμηλής και μηδενικής κατανάλωσης νερού, αποδεικνύοντας παράλληλα την τήρηση των 
ως άνω προτύπων ή συνθηκών δοκιμής ή ισοδύναμων. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια 
σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025, U.S. 21 CFR Part 820, ISO 13485 ή 
ισοδύναμου, σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που δηλώνονται ανωτέρω. 
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16. Κατανάλωση νερού εξοπλισμού απολύμανσης με έκπλυση και πλύση 
∆ίνονται βαθμοί ανάλογα με την κατανάλωση νερού ανά κύκλο, ανάλογα με τις συνθήκες δοκιμής που 
ορίζονται κατωτέρω (όσο χαμηλότερη είναι η κατανάλωση νερού ανά κύκλο, τόσο υψηλότερη είναι η 
βαθμολόγηση). 

 
Ο αγοραστής δηλώνει τον τύπο της συσκευής απολύμανσης που θα αγοράσει: 

• Συσκευή απολύμανσης για εύκαμπτα ενδοσκόπια 
• Συσκευή απολύμανσης για όλα τα υπόλοιπα όργανα (εργαλεία γενικής χειρουργικής, 

λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αναισθησίας, ορθοπεδικής κ.λπ.) 
• Συσκευή απολύμανσης για ογκώδη είδη, όπως αποστειρωμένοι περιέκτες, καρότσια, 

παπούτσια χειρουργείου κ.λπ. 
• Συσκευή απολύμανσης για περιέκτες ανθρώπινων αποβλήτων 

 
και απαιτείται να προσδιορίσει τα εξής: 

• ειδικό απαιτούμενο φορτίο (ποσότητα φορτίου)  
• χρήση φάσης στεγνώματος (Ναι/Όχι) 
• χρήση ζεστού νερού (Ναι/Όχι) 
• χρήση επεξεργασμένου νερού κατά την τελική έκπλυση (Ναι/Όχι) 
• μέθοδοι θέρμανσης (με ατμό ή ηλεκτρισμό)  
• τάση  

 
Οι μετρήσεις διενεργούνται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με: 
Τιμή A0: 

• Συσκευή απολύμανσης για όργανα χειρουργικής και αναλύσεων: A0 3000 
• Συσκευή απολύμανσης για όργανα και ογκώδη είδη: A0 600 
• Συσκευή απολύμανσης για περιέκτες ανθρώπινων αποβλήτων: A0 60 

 
• Κρύο νερό - μέγιστη θερμοκρασία 20°C 
• Ζεστό νερό - μέγιστη θερμοκρασία 60°C 
• Επεξεργασμένο νερό - μέγιστη θερμοκρασία 20°C 
• Ατμός - μέγιστη πίεση 500 kPa  

 
 
 
Ο κατασκευαστής δηλώνει ποια κριτήρια αποδοχής ισχύουν για τη διενέργεια καθαρισμού, 
απολύμανσης και στεγνώματος κατά το πρότυπο EN ISO 15883. 
 
Ο διαγωνιζόμενος δηλώνει την κατανάλωση νερού ανά κύκλο, βάσει των ως άνω παραμέτρων. 
 
 

Επαλήθευση: 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν έκθεση δοκιμών που περιλαμβάνει δεδομένα για την κατανάλωση 
νερού και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού και τεκμηριώνει την τήρηση των ως άνω 
προτύπων και συνθηκών δοκιμής ή ισοδύναμων.  

Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR Part 820, ISO 13485 ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις συνθήκες δοκιμής που 
δηλώνονται ανωτέρω. 
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Αναλυτικά κριτήρια (προτείνονται επιπροσθέτως προς τα στοιχειώδη κριτήρια) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

17. Ψυκτικά υγρά σε ιατρικούς καταψύκτες 
∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός περιέχει ψυκτικά υγρά με GWP100 (δυναμικό υπερθέρμανσης του 
πλανήτη) < 10. 

Επαλήθευση: 
Τεκμηρίωση που δηλώνει τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούνται στον ιατρικό καταψύκτη και το 
σχετικό GWP100, αποδεικνύοντας την εκπλήρωση του ως άνω κριτηρίου. 

18. Κατανάλωση αερίου του εξοπλισμού αναισθησίας – εξοπλισμός χαμηλής ροής 
∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός αναισθησίας που προορίζεται για μακροπρόθεσμη και 
μεσοπρόθεσμη θεραπεία διαθέτει λειτουργία χαμηλής ροής με αντιστάθμιση της αρνητικής πίεσης4 
που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα. 

∆ίνονται βαθμοί αν ο εξοπλισμός αναισθησίας διαθέτει χαρακτηριστικά που ενεργοποιούν αυτόματα τη 
χαμηλή ροή (λειτουργία αυτόματης χαμηλής ροής) ή παρέχουν μέσα πληροφόρησης που βοηθούν τον 
γιατρό (διεπαφή χρήστη για την παροχή οδηγιών) να επιτύχει χαμηλή ροή. 

Επαλήθευση: 
Υποβάλλεται στην αρχή αντίγραφο των σχετικών σελίδων του εγχειριδίου οδηγιών που περιγράφουν 
την απαιτούμενη ρύθμιση χαμηλής ροής και τα χαρακτηριστικά αυτόματης χαμηλής ροής ή τα μέσα 
πληροφόρησης. Το εν λόγω εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή, σε CD ή 
σε έντυπη μορφή.  

 

3. Επεξηγηματικές σημειώσεις 

 

Κριτήρια ανάθεσης 

Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναφέρουν στη διακήρυξη και στα έγγραφα του διαγωνισμού 
πόσοι βαθμοί θα δοθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, 
συνολικά, να καλύπτουν ποσοστό τουλάχιστον 15% της συνολικής βαθμολογίας. 

 

4. Θέματα κόστους 

Κοστολόγηση κύκλου ζωής 

Η κατανάλωση ενέργειας και νερού δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς του 
κόστους κύκλου ζωής (ΚΚΖ). Στην περίπτωση αυτή, η δημόσια αρχή θα μπορούσε να υπολογίσει τις 
δαπάνες για νερό και ενέργεια κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του εξοπλισμού και 
να τις συμπεριλάβει στην τιμή του διαγωνισμού. Συνήθως το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και 
διάθεσης είναι πολλαπλάσιο όλων των αρχικών δαπανών (το κόστος υποστήριξης είναι συχνά 
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διπλάσιο έως εικοσαπλάσιο του αρχικού κόστους προμήθειας). Αν χρησιμοποιηθεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το ΚΚΖ, πρέπει να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, δηλ. οι βαθμοί για τη μειωμένη 
κατανάλωση ενέργειας και νερού δεν πρέπει να δοθούν δύο φορές, αλλά μόνο στο πλαίσιο του ΚΚΖ ή 
υπό τη μορφή κριτηρίου ανάθεσης πρόσθετου προς την τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών για ενέργεια και νερό).   
 
Οφέλη 

Κάτωθι αναφέρονται μερικά παραδείγματα περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών που 
προκύπτουν από τον οικολογικό υγειονομικό ΗΗΕ, τα οποία δύνανται να επιτευχθούν όταν οι 
παράγοντες της αγοράς λειτουργούν αποδοτικά. Πρόκειται για παραδείγματα που παρουσιάζουν 
συνοπτικά τα πιθανά οφέλη (δηλ. απλώς και μόνο ότι τα οφέλη αυτά είναι εφικτά), χωρίς να τα 
περιγράφουν λεπτομερώς λαμβάνοντας υπόψη ποια συγκεκριμένη εξέταση διενεργείται ή ποια 
κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιείται ή ποια σύγκριση γίνεται ή ποιο συγκεκριμένο μοντέλο 
περιγράφεται. Τα οφέλη παρουσιάζονται σε σύγκριση με κάποιο προηγούμενο ή πρότυπο μοντέλο ή 
με παρόμοια μοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά. Οι πληροφορίες αντλούνται από δηλώσεις 
προϊόντων που λαμβάνονται από τους δικτυακούς τόπους των προμηθευτών και από τις απαντήσεις 
σε ερωτηματολόγια που περιλαμβάνονται σε αιτήσεις πληροφοριών υποβαλλόμενες στο πλαίσιο 
αναλύσεων αγοράς. 

Παράδειγμα 
υγειονομικού 

ΗΗΕ 

Περιβαλλοντικό όφελος 
 

Οικονομικό όφελος 

Συσκευές CT 

• Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 50% κατά τη 
διενέργεια εξετάσεων θώρακος 

• Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 80% κατά τη 
διενέργεια καρδιακών εξετάσεων 

• (Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 50% σε ό,τι 
αφορά την ημερήσια κατανάλωση 
ενέργειας) 

• 33.000 kWh ανά μηχάνημα ετησίως, 15 
τόνοι εκπομπών CO2 (ποσότητα που 
αντιστοιχεί στις εκπομπές CO2 
4 αυτοκινήτων) 

• Ετήσια εξοικονόμηση έως 
3.700 ευρώ ανά σύστημα CT 

 

Συσκευές 
αιμοκάθαρσης 

• Μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας 
κατά 50% 

• Μείωση του χρησιμοποιούμενου νερού 
κατά 30% (με συνήθη χρήση 500 l ανά 
θεραπεία) 

• Μείωση των λειτουργικών 
δαπανών κατά 50% 

Ηλεκτροκαρδιογράφος 
• Μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας 

κατά 10% 
 

Συσκευή 
μαστογραφίας 

• Μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας 
κατά 50% 

 

Ιατρικά φωτιστικά 
σώματα – χειρουργικές 
λυχνίες 

• 50% (αλλαγή λυχνιών αλογόνου με λυχνίες 
τύπου LED)  

• Εξοικονόμηση 0,03 TWh 
ετησίως στις ΗΠΑ (για 
παράδειγμα) 

Εξοπλισμός 
παρακολούθησης 

• Μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας 
κατά 50% 

 

Συσκευές MRI 

• Μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας 
κατά 50% (συνήθεις εργασίες: η λειτουργία 
μιας συσκευής MRI δύναται να παραγάγει 
περίπου 90 τόνους CO2 ετησίως) 
 

• Μείωση του χρησιμοποιούμενου 

• Ετήσια εξοικονόμηση 6.700 
ευρώ ανά σύστημα MRI  
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ηλεκτρικού ρεύματος περίπου κατά 60.000 
kWh (ποσότητα που αντιστοιχεί στην 
ετήσια κατανάλωση ρεύματος 5 
νοικοκυριών) και μείωση των εκπομπών 
CO2 κατά 27 μετρικούς τόνους (ποσότητα 
που αντιστοιχεί στις εκπομπές 7 
αυτοκινήτων) 

Συσκευές υπερήχων • Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 90% 

• Μείωση του 
χρησιμοποιούμενου 
ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
1.300 kWh ετησίως στις ΗΠΑ 

Αποστειρωτήρες 
• Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

κατά 20% 
 

Ακτινογραφικός 
εξοπλισμός 

• Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
κατά 80% 
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5. Προσαρτήματα 

Προσάρτημα 1 

Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται ως εξής, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50564:2011 και 
EC 1275/2008: 

 «κατάσταση ενεργού λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με 
την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου και έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία από τις κύριες 
λειτουργίες που παρέχουν τη σκοπούμενη υπηρεσία του εξοπλισμού· 

«κατάσταση ετοιμότητας: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με το 
ηλεκτρικό δίκτυο και παρέχει τη δυνατότητα (άμεσης) ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων 
λειτουργιών· 

«κατάσταση αναμονής»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την 
παροχή ενέργειας από το ηλεκτρικό δίκτυο, εξαρτάται ως προς την ενεργειακή εισροή από την παροχή 
ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου για να λειτουργήσει όπως προορίζεται και παρέχει μόνο τις 
ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόριστον: λειτουργία 
επανενεργοποίησης, ή λειτουργία επανενεργοποίησης μαζί με μια μόνο ένδειξη δραστηριοποιημένης 
λειτουργίας επανενεργοποίησης και/ή απεικόνιση πληροφοριών ή τρέχουσας κατάστασης· 

«κατάσταση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με το 
ηλεκτρικό δίκτυο και δεν παρέχει καμία λειτουργία· οι ακόλουθες καταστάσεις θεωρούνται επίσης ως 
καταστάσεις εκτός λειτουργίας:  

α) καταστάσεις που παρέχουν μόνο ένδειξη της κατάστασης εκτός λειτουργίας, 

β) καταστάσεις που παρέχουν μόνον λειτουργικότητες που προορίζονται να διασφαλίζουν την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα δυνάμει της οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου [1]· 

«λειτουργία επανενεργοποίησης»: λειτουργία η οποία διευκολύνει την ενεργοποίηση άλλων 
λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ενεργού λειτουργίας, μέσω απομακρυσμένου 
μεταγωγέα, συμπεριλαμβανομένου τηλεχειρισμού, εσωτερικού αισθητήρα, χρονομέτρου μετάβασης σε 
κατάσταση που παρέχει πρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργίας· 
 
«απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης»: συνεχής λειτουργία η οποία παρέχει πληροφορίες ή 
αναφέρει την κατάσταση του εξοπλισμού σε μέσο απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων ρολογιών· 
 

Προσάρτημα 2 

Συσκευές CT 

Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το έγγραφο COCIR SRI: «Μεθοδολογία 
μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας των συσκευών CT» 

Κατάσταση εκτός λειτουργίας: Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το 
ηλεκτρικό δίκτυο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Το σύστημα δεν καταναλώνει καθόλου ενέργεια. 

Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος: Το σύστημα λειτουργεί υπό την κατάσταση ελάχιστης 
κατανάλωσης ενέργειας που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.   
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Κατάσταση άφορτης λειτουργίας: Κατάσταση κατά την οποία το σύστημα είναι πλήρως 
ενεργοποιημένο, αλλά χωρίς να έχει δοθεί εντολή σάρωσης. Η κατάσταση αυτή ∆ΕΝ περιλαμβάνει το 
στροφείο της λυχνίας ακτίνων Χ ούτε την περιστροφή του ικριώματος ανάρτησης.  

Κατάσταση λειτουργίας σάρωσης: Κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα μεταξύ των 
σαρώσεων και κατά τη διάρκειά τους (π.χ. κατά τον χειρισμό του ασθενούς, τον προγραμματισμό της 
εξέτασης, την έγχυση σκιαγραφικού υλικού και την ενεργό σάρωση με δημιουργία ακτίνων Χ).  Η 
κατάσταση αυτή περιλαμβάνει την περιστροφή του στροφείου της λυχνίας, την περιστροφή του 
ικριώματος ανάρτησης και τη δημιουργία της εικόνας, καθώς και οποιαδήποτε ενδιάμεση περίοδο 
αδράνειας μεταξύ των σαρώσεων.  

Συσκευές MRI 

Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το έγγραφο COCIR SRI: «Μεθοδολογία 
μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας των συσκευών MRI» 

Κατάσταση εκτός λειτουργίας: Το σύστημα λειτουργεί υπό την κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης 
ενέργειας που μπορεί να επιλέξει ο συνήθης χρήστης, ενώ έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή θέσης εκτός 
λειτουργίας («off» ή «shutdown») στον πίνακα χειρισμού.   

Κατάσταση ετοιμότητας για σάρωση: Κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα μεταξύ των 
επιμέρους σαρώσεων (π.χ. κατά τον χειρισμό του ασθενούς, την αρχειοθέτηση δεδομένων, τον 
προγραμματισμό της εξέτασης ή την έγχυση σκιαγραφικού υλικού).   

Κατάσταση λειτουργίας σάρωσης: Η συσκευή MRI διενεργεί ενεργό σάρωση του ασθενούς για τη 
δημιουργία εικόνων αποστέλλοντας και λαμβάνοντας ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) και 
μεταβάλλοντας τις κλίσεις του μαγνητικού πεδίου. Το υπολογιστικό σύστημα ερμηνεύει τα δεδομένα 
και δημιουργεί την εικόνα. 

Κατάσταση λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος: Συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας που 
επιλέγει ο χειριστής, κατά την οποία το σύστημα καταναλώνει λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα από ό,τι κατά 
την κατάσταση ετοιμότητας για σάρωση και περισσότερο από ό,τι κατά την κατάσταση εκτός 
λειτουργίας (δηλ. κατάσταση νάρκης, κατάσταση λειτουργίας υποστήριξης/αξιολόγησης). 

Προσάρτημα 3 

Ακτινογραφικός εξοπλισμός, συσκευή απολύμανσης με πλύση, συσκευή απολύμανσης με έκπλυση 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής. 

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Προσάρτημα 4 
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Ιατρικοί αποστειρωτήρες 

Προκαθορισμένο σενάριο χρήσης, συνθήκες δοκιμής 

Το είδος του κύκλου που χρησιμοποιείται συνάδει είτε με το πρότυπο EN 285 ή EN 13060 είτε με 
ισοδύναμο πρότυπο, ανάλογα με τον όγκο που δηλώνει ο αγοραστής. 

Ορισμός του EV αποστειρωτήρα που συμμορφώνεται το πρότυπο EN 13060 ή EN 285 

EV = E/V (kWh/l) 

E = Ενέργεια που καταναλώνεται, σε kWh ανά κύκλο που ολοκληρώνεται με άδειο θάλαμο 

V = Μέγιστος ωφέλιμος όγκος του αποστειρωτήρα σε λίτρα  

Ορισμός του EW αποστειρωτήρα που συμμορφώνεται το πρότυπο EN 13060 ή EN 285 

EW = EM/M (kwh/kg) 

EM = Ενέργεια που καταναλώνεται, σε kWh ανά κύκλο με φορτίο δοκιμής M (kg) 

M = Μεταλλικό φορτίο δοκιμής που δηλώνει ο αγοραστής (kg) 

Για αποστειρωτήρα που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13060, το φορτίο δοκιμής είναι το μέγιστο 
μεταλλικό φορτίο που δηλώνει ο αγοραστής (kg). 

Για αποστειρωτήρα που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 285, το φορτίο δοκιμής είναι 15 kg 
μεταλλικού φορτίου x STE (όπου STE είναι ο μέγιστος ωφέλιμος όγκος που δηλώνει ο 
κατασκευαστής) 

Σημείωση: Το μέταλλο που χρησιμοποιείται για το φορτίο δοκιμής είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά το 
πρότυπο EN 10088-1. 

Σημείωση: Τα δεδομένα ενεργειακής απόδοσης ισχύουν για κύκλο τυλιγμένων ειδών σε θερμοκρασία 
134oC. 

Ο αποστειρωτήρας είναι προθερμασμένος και έτοιμος για χρήση.  

Η δοκιμή διενεργείται με ενεργό στέγνωμα. 

Οι δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος 

είναι ≤ 0,5 m/s, κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής. Η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 2)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής.  

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Εξειδικευμένο σενάριο χρήσης, συνθήκες δοκιμής 

Ο αποστειρωτήρας είναι προθερμασμένος και έτοιμος για χρήση.  

Η ενεργειακή απόδοση μετριέται σύμφωνα με τις συνθήκες (ωσάν να περιλαμβάνεται ενεργό 
στέγνωμα), το φορτίο ανά κύκλο, το είδος του υλικού και το είδος του κύκλου που ορίζει ο αγοραστής.  
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Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής.  

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού είναι 15 βαθμοί, κατά το 
πρότυπο EN 285:2006 ή ισοδύναμο. Το αποτέλεσμα της αποστείρωσης/απολύμανσης 
συμμορφώνεται με τα επικρατούντα πρότυπα. 

Προσάρτημα 5 

Εξοπλισμός αιμοκάθαρσης 

Συνθήκες δοκιμής 

Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η 

ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι ≤ 0,5 m/s.  

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 2)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής. 

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού είναι 15 βαθμοί. 

Άλλες συνθήκες δοκιμής σχετικές με τη φάση της αιμοκάθαρσης: 

Οι συνθήκες λειτουργίας κατά τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού αιμοκάθαρσης, 
κατά τη φάση της αιμοκάθαρσης, συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60601-2-16 ή ισοδύναμο: 

Ροή υγρού αιμοκάθαρσης: 500 ml/λεπτό· 

Ροή αίματος: 300 ml/λεπτό· 

Ροή υπερδιήθησης: 0,5 l/ώρα· 

Θερμοκρασία υγρού αιμοκάθαρσης: 37°C 

Προσάρτημα 6 

Εξοπλισμός ηλεκτροχειρουργικής (HF, RF), διαθερμίας 
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Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής. Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός 
εγγράφου το οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη 
έχει βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να 
ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες δοκιμής για την κατάσταση ενεργού λειτουργίας 

Η δοκιμή διενεργείται κατά το πρότυπο EN 60601-2-2 ή ισοδύναμο. 

Η μέγιστη θερμοκρασία κατά τον πρόσθετο κύκλο λειτουργίας συνήθους χρήσης: Ο εξοπλισμός 
ηλεκτροχειρουργικής (HF) που έχει ρυθμιστεί για να αποδίδει ισχύ εξόδου 50 W σε φορτίο αντίστασης 
με χρήση του καλωδίου ηλεκτροδίου λειτουργεί επί 1 ώρα με τον κύκλο λειτουργίας που ορίζει ο 
κατασκευαστής, αλλά με χρόνους λειτουργίας τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων, που εναλλάσσονται με 
χρόνο ανάπαυσης που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. 

Το μέγιστο φορτίο είναι 500 Ω για μονοπολικό εξοπλισμό και 50 Ω για διπολικό εξοπλισμό, για 
διάρκεια 30 δευτερολέπτων. 

Τα κάτωθι βήματα ακολουθούνται κατά το πρότυπο EN 50564:2011 (5.2 Προετοιμασία του προϊόντος) 
ή ισοδύναμο: 

 – καθορίστε αν το προϊόν περιλαμβάνει συσσωρευτή και αν περιλαμβάνει κύκλωμα για την 
επαναφόρτιση επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή. Πρέπει να προσδιοριστεί το κατά πόσον υπάρχει 
νομική διάταξη που ορίζει τις συνθήκες που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλιώς, ισχύουν τα 
ακόλουθα. Για προϊόντα που περιλαμβάνουν κύκλωμα επαναφόρτισης, η ισχύς που καταναλώνεται 
κατά τις καταστάσεις εκτός λειτουργίας και αναμονής μετριέται αφού ληφθούν οι απαραίτητες 
προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η μη φόρτιση του συσσωρευτή κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής, π.χ. αφαιρώντας το συσσωρευτή, όπου αυτό είναι δυνατόν, ή διασφαλίζοντας ότι ο 
συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αφαίρεσή του· 

– η κατάσταση λειτουργίας συντήρησης μετριέται αφού εγκατασταθούν οι συσσωρευτές και αφού 
έχουν φορτιστεί πλήρως πριν από τη διενέργεια οποιωνδήποτε μετρήσεων. 

Προσάρτημα 7 

Ηλεκτροκαρδιογράφος 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 
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≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής.   

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες δοκιμής για την κατάσταση ενεργού λειτουργίας 

Η δοκιμή διενεργείται κατά τη διάρκεια κύκλου μέτρησης για περίοδο 15 λεπτών, και κατά τη διάρκεια 
της δοκιμής επιτυγχάνονται και καταγράφονται οι κάτωθι τιμές. 

Φλεβοκομβικός ρυθμός: 60 BPM  

Ηλεκτροκαρδιογράφος - πλάτη: 1 mV 

Προσάρτημα 8 

Εξοπλισμός ενδοσκόπησης 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής.   

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Το υπό δοκιμή αντικείμενο/προϊόν: Ο εξοπλισμός ενδοσκόπησης περιλαμβάνει πηγή φωτός (σε 
μέγιστη ισχύ), κάμερα, ενδοσκόπιο και αντλία αέρα κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Η πηγή φωτός 
πρέπει να έχει φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας πριν από την έναρξη της δοκιμής.  

Προσάρτημα 9 

Θερμοκοιτίδα για νεογνά (μόνιμη) 

Συνθήκες δοκιμής 

Κατά το πρότυπο EN 60601-2-19 για θερμοκοιτίδες νεογνών, 201.5.3 Θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ή ισοδύναμο: 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο πρότυπο, όλες οι δοκιμές διενεργούνται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται μεταξύ 21°C και 26°C. 
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Η δοκιμή διενεργείται υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται μεταξύ 21°C και 26°C με 
χρόνο λειτουργίας μίας ώρας, ενώ η θερμοκρασία ελέγχου (θερμοκρασία επιλεγόμενη μέσω του 
χειριστηρίου θερμοκρασίας) είναι 36°C. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. Ενότητα 201.12.1.101 
Σταθερότητα της θερμοκρασίας της θερμοκοιτίδας. Η θερμοκρασία πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί 
πριν από την έναρξη της δοκιμής. 

Τα κάτωθι βήματα ακολουθούνται κατά το πρότυπο EN 50564:2011 (5.2 Προετοιμασία του προϊόντος) 
ή ισοδύναμο: 

 – καθορίστε αν το προϊόν περιλαμβάνει συσσωρευτή και αν περιλαμβάνει κύκλωμα για την 
επαναφόρτιση επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή. Πρέπει να προσδιοριστεί το κατά πόσον υπάρχει 
νομική διάταξη που ορίζει τις συνθήκες που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλιώς, ισχύουν τα 
ακόλουθα. Για προϊόντα που περιλαμβάνουν κύκλωμα επαναφόρτισης, η ισχύς που καταναλώνεται 
κατά 

– τις καταστάσεις εκτός λειτουργίας και αναμονής μετριέται αφού ληφθούν οι απαραίτητες 
προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η μη φόρτιση του συσσωρευτή κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής, π.χ. αφαιρώντας τον συσσωρευτή, όπου αυτό είναι δυνατόν, ή διασφαλίζοντας ότι ο 
συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αφαίρεσή του· 

– η κατάσταση λειτουργίας συντήρησης μετριέται αφού εγκατασταθούν οι συσσωρευτές και αφού 
έχουν φορτιστεί πλήρως πριν από τη διενέργεια οποιωνδήποτε μετρήσεων. 

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Προσάρτημα 10 

Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής.  

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες 

Η δοκιμή επιτυγχάνεται και καταγράφεται στον ενδιάμεσο ρυθμό για περίοδο 120 λεπτών με αρνητική 
πίεση ± 13,33 kPa (± 100 Hg), κατά το πρότυπο EN 60601-2-24 ή ισοδύναμο. 

Προσάρτημα 11 

Ενεργός υγροποιητής αναπνεόμενου αέρα 
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Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου. Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής.  

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες δοκιμής 

Η δοκιμή διενεργείται κατά το πρότυπο EN ISO 8185 ή ισοδύναμο, με μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 
του αναπνεόμενου αέρα περίπου 33 mg/dm³ και μέγιστη θερμοκρασία του αναπνεόμενου αέρα 
περίπου 42°C. 

Η δοκιμή διενεργείται χωρίς θερμαντικό σπείρωμα. 

Η ροή είναι 10 l/λεπτό, και ο αναπνευστήρας που συνδέεται με τον ενεργό υγροποιητή αναπνεόμενου 
αέρα ρυθμίζεται σε δυναμικό όγκο πνευμόνων 500 ml και συχνότητα αναπνοής 20/λεπτό και αέρα, 
δηλ. κατάσταση ελεγχόμενου όγκου οξυγόνου 30%, κατά το πρότυπο EN ISO 80601-2-12, 
201.12.1.101, ή ισοδύναμο. 

Προσάρτημα 12 

Όργανα λέιζερ 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής. Το λέιζερ είναι σε κατάσταση αναμονής σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο πρότυπο EN 
60 601-2-22 ή ισοδύναμο κατά τη μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται υπό την κατάσταση 
αναμονής. 

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες 

Το λέιζερ είναι σε κατάσταση ετοιμότητας σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο πρότυπο EN 
60601-2-22 ή ισοδύναμο στα 15 λεπτά κατά τη μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται υπό την 
κατάσταση ενεργού λειτουργίας. 
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Οι καταστάσεις λειτουργίας ορίζονται κατά το πρότυπο EN 60601-2-22: 

Κατάσταση αναμονής: Το καλώδιο του ρεύματος είναι συνδεδεμένο και ο διακόπτης του ρεύματος 
είναι ενεργοποιημένος. Το λέιζερ δεν δύναται να εκπέμψει την ακτίνα λειτουργίας έστω και εάν είναι 
ενεργοποιημένος ο διακόπτης ελέγχου του λέιζερ. Κατάσταση ετοιμότητας: Ο εξοπλισμός λέιζερ 
δύναται να εκπέμψει την ακτίνα λέιζερ εξόδου όταν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης ελέγχου. 

Προσάρτημα 13 

Παρακλίνιος εξοπλισμός παρακολούθησης 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής.  

Τα κάτωθι βήματα ακολουθούνται κατά το πρότυπο EN 50564:2011 (5.2 Προετοιμασία του προϊόντος) 
ή ισοδύναμο: 

 – καθορίστε αν το προϊόν περιλαμβάνει συσσωρευτή και αν περιλαμβάνει κύκλωμα για την 
επαναφόρτιση επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή. Πρέπει να προσδιοριστεί το κατά πόσον υπάρχει 
νομική διάταξη που ορίζει τις συνθήκες που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλιώς, ισχύουν τα 
ακόλουθα. Για προϊόντα που περιλαμβάνουν κύκλωμα επαναφόρτισης, η ισχύς που καταναλώνεται 
κατά 

– τις καταστάσεις εκτός λειτουργίας και αναμονής μετριέται αφού ληφθούν οι απαραίτητες 
προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η μη φόρτιση του συσσωρευτή κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής, π.χ. αφαιρώντας τον συσσωρευτή, όπου αυτό είναι δυνατόν, ή διασφαλίζοντας ότι ο 
συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αφαίρεσή του· 

– η κατάσταση λειτουργίας συντήρησης μετριέται αφού εγκατασταθούν οι συσσωρευτές και αφού 
έχουν φορτιστεί πλήρως πριν από τη διενέργεια οποιωνδήποτε μετρήσεων. 

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες δοκιμής 
 
Κατά τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης υπό την κατάσταση ενεργού λειτουργίας, τα εισερχόμενα 
σήματα εύρους ± 5 mV, που ποικίλλουν με ρυθμό 125 mV/s, αναπαράγονται στην έξοδο, κατά το 
πρότυπο IEC 60601-2-27, 201.12.1.101.1 ή ισοδύναμο. 
Η οθόνη πρέπει να έχει φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας πριν από την έναρξη της δοκιμής. 

Προσάρτημα 14 

Συσκευές υπερήχων 

Συνθήκες δοκιμής 
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Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής.  

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες δοκιμής 

Το σύστημα υπερήχων είναι εφοδιασμένο με πρότυπο αισθητήρα (probe) συχνότητας 5 MHz ή 
ισοδύναμο.  

Χρησιμοποιείται πρότυπο δοκιμαστικό ομοίωμα (phantom) όπως το RMI403GS ή παρόμοιο. 

Σαρώνεται το ομοίωμα σε κατάσταση δισδιάστατης σάρωσης, χρησιμοποιώντας συχνότητα 
αποστολής όσο το δυνατόν πλησιέστερη στα 5 MHz. Ρυθμίζεται κατάλληλη εικόνα σε βάθος 10 cm. 

Μετριέται η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια 30 λεπτών συνεχούς σάρωσης με τις ως 
άνω παραμέτρους.  

Προσάρτημα 15 

Ιατρικά φωτιστικά σώματα – χειρουργικές λυχνίες 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής.  

Άλλες συνθήκες 

Άλλες συνθήκες κατά το πρότυπο EN 60601-2-41, 201.5.4: 

Για τη μέτρηση των σταθεροποιημένων επιδόσεων, οι τιμές εξόδου μετρούνται έπειτα από περίοδο 
προ-γήρανσης, ανάλογα με την τεχνολογία της πηγής φωτός, σε ονομαστική τάση και υπό κανονικές 
συνθήκες. 

Η εν λόγω περίοδος προ-γήρανσης είναι: 

3 ώρες για λυχνία αλογόνου και λυχνία τύπου LED, 

50 ώρες για λυχνία εκκένωσης, 
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για άλλες πηγές φωτός, η περίοδος προ-γήρανσης μετά την πάροδο της οποίας η μεταβλητότητα των 
επιδόσεων δεν υπερβαίνει το 1% ανά 100 ώρες. 

Η πηγή φωτός πρέπει να έχει φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας πριν από την έναρξη της δοκιμής. 

Προσάρτημα 16 

Συστήματα θέρμανσης ασθενών 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία των μετρήσεων ισχύος συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του προτύπου EN 
50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι δοκιμές 

διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι ≤ 0,5 

m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής.  Η 
διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Άλλες συνθήκες δοκιμής: 

Το υπό δοκιμή αντικείμενο/προϊόν: Η κουβέρτα χωρίς διάταξη εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα. 

Οι συνθήκες της αίθουσας δοκιμών είναι οι εξής: θερμοκρασία περιβάλλοντος 23°C +/-2°C σε αίθουσα 
με ταχύτητα αέρα μικρότερη των 0,1m/s, κατά το πρότυπο EN 80601-2-35, Παράρτημα CC, ή 
ισοδύναμο. 

Μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης για κατάσταση ενεργού λειτουργίας: 

Λειτουργία της θερμαντικής διάταξης όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 80601-2-35, 201.11.1.2.1.101.1 
ή ισοδύναμο, μέχρις ότου επιτευχθεί σταθερή θερμοκρασία 36°C στην επιφάνεια επαφής. Εκτός από 
την ενότητα 201.11.1.2.1.101.1, η ενότητα 201.12.4 περιγράφει περαιτέρω τη διαδικασία μέτρησης: 

Τέσσερις αισθητήρες θερμοκρασίας προσκολλημένοι με αγώγιμο τρόπο σε χάλκινες πλάκες 
διαστάσεων 65mm Χ 65mm Χ 0,5mm τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια επαφής, στα κέντρα των 
τεσσάρων ορθογωνίων που σχηματίζονται από τη διχοτόμηση του μήκους και του πλάτους της 
επαφής. Η θερμοκρασία ελέγχου ρυθμίζεται έτσι ώστε η θερμοκρασία στην επιφάνεια επαφής να 
φτάνει τους 36°C. Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας λαμβάνονται τουλάχιστον ανά 10 λεπτά επί 
συνολικής διάρκειας 60 λεπτών. Από τις τιμές αυτές, υπολογίζονται οι επιμέρους μέσες θερμοκρασίες 
μεταξύ T1 έως T4 και συγκρίνονται με τις μέσες τιμές της θερμοκρασίας της επιφάνειας επαφής. 

Από το παράρτημα CC, η διαδικασία χρησιμοποιεί την αύξηση θερμοκρασίας έπειτα από 1 ώρα σε 
πλαστικό σάκο γεμάτο νερό, υπό τις δηλούμενες συνθήκες, ως δείκτη της μεταφοράς θερμότητας από 
τη θερμαντική διάταξη στον ασθενή. Η μεταφορά θερμότητας πρέπει να διατηρείται στα 115 W/m2, 
τιμή που αντιστοιχεί σε αύξηση της θερμοκρασίας 2 λίτρων νερού σε πλαστικό σάκο κατά 1°C σε 
διάστημα 1 ώρας, όταν η επιφάνεια του σάκου που βρίσκεται σε επαφή με την επιφάνεια της 
θερμαντικής διάταξης είναι 200 cm2. 

Μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης για την κατάσταση ενεργού λειτουργίας της διάταξης 
εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα: 
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Κατά τη μέτρηση της ισχύος υπό την κατάσταση ενεργού λειτουργίας της διάταξης εξαναγκασμένης 
κυκλοφορίας αέρα, η εν λόγω διάταξη συνδέεται με κουβέρτα που σκεπάζει τον κορμό του σώματος 
και η οποία έχει φτάσει σε σταθερή θερμοκρασία 38°C, ενώ η διάρκεια της δοκιμής είναι 1 ώρα. 
 

Προσάρτημα 17 

Ιατρικός καταψύκτης 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου. Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής. 

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Η θερμοκρασία πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί πριν από την έναρξη της δοκιμής. 

Ο καταψύκτης είναι άδειος, χωρίς το εσωτερικό του / τα εξαρτήματά του κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
και ανάλογα με την προδιαγραφόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα, τον εσωτερικό όγκο και τη ζητούμενη 
θερμοκρασία επί 24 ώρες. Οι πόρτες του καταψύκτη δεν ανοίγουν κατά τη διάρκεια της μέτρησης. 

Προσάρτημα 18 

Αναπνευστήρας 

Συνθήκες δοκιμής 

Η μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης συνάδει με τη μέθοδο δειγματοληψίας 5.3.2 του 
προτύπου EN 50564:2011 ή ισοδύναμου.  Κατά το πρότυπο EN 50564:2011, 4.2 Αίθουσα δοκιμής, οι 
δοκιμές διενεργούνται σε αίθουσα όπου η ταχύτητα του αέρα πλησίον του υπό δοκιμή προϊόντος είναι 

≤ 0,5 m/s. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται στους (23 ± 5)°C καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δοκιμής. 

Η διάταξη μέτρησης ισχύος βαθμονομείται βάσει εγγράφου ιχνηλασιμότητας, δηλ. ενός εγγράφου το 
οποίο περιγράφει τη μέθοδο βαθμονόμησης που καταδεικνύει ότι η μετρητική διάταξη έχει 
βαθμονομηθεί σύμφωνα με τα επικρατούντα πρότυπα και ότι η βαθμονόμηση δύναται να ιχνηλατηθεί. 

Ο εξοπλισμός προθερμαίνεται, ετοιμάζεται για χρήση και ρυθμίζεται κατά το πρότυπο EN ISO 80601-
2-12 ή ισοδύναμο, 201.12.1.101 Τύπος αναπνοής ελεγχόμενου όγκου. 

Η μέτρηση διαρκεί 15 λεπτά και καταγράφεται η μέση ισχύς. 

Προσάρτημα 19  
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CAS: Chemical Abstracts Service (Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης) 

COCIR: European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT 
Industry (Ευρωπαϊκή Συντονιστική Επιτροπή για τον Κλάδο της Ακτινολογίας, της Ηλεκτροϊατρικής και 
της Υγειονομικής Πληροφορικής) 

CT: Computed Tomography (υπολογιστική τομογραφία) 

ECG: Electrocardiographic (ηλεκτροκαρδιογράφος) 

ΗΗΕ: Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

GHG: Green House Gas (αέριο του θερμοκηπίου) 

Ο∆Σ: Οικολογικές ∆ημόσιες Συμβάσεις 

GWP: Global Warming Potential (δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) 

HF: High frequency (υψηλή συχνότητα ) 

ΚΚΖ: Κόστος κύκλου ζωής 

LED: Light-Emitting Diode (∆ίοδοι Εκπομπής Φωτός) 

MRI: Magnetic Resonance Imaging (Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού) 

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Καταχώριση, 
Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί Χημικών Προϊόντων) 

RF: Radio frequency (ραδιοσυχνότητα) 

SRI: Self-Regulatory Initiative (Πρωτοβουλία Αυτορρύθμισης) 
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