
 
 

 
1 

ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid 
tervishoiusektoris kasutatavate elektri- ja elektroonikaseadmete 

kohta 
Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Selles dokumendis on esitatud 
tervishoiusektoris kasutatavate elektri- ja elektroonikaseadmete kohta välja töötatud ELi 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid. 

Üksikasjalik teave tervishoius kasutatavate elektri- ja elektroonikaseadmete tooterühma kohta, 
kõnealuste kriteeriumide valiku põhjendused, teave asjakohaste õigusaktide ja muude allikate kohta 
on esitatud tehnilises taustaruandes. 

ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid esitatakse tavaliselt kahes rühmas: põhi- ja 
üldkriteeriumid. 

• Põhikriteeriumid on liikmesriikides iga avaliku sektori hankija poolt kohaldamiseks sobivad 
kriteeriumid ja neis käsitletakse põhilisi keskkonnamõjusid. Need on ette nähtud 
kohaldamiseks minimaalse täiendava kontrolli või lisakuluga. 

• Üldkriteeriumid on hankijatele, kes soovivad osta parimaid turul saadaolevaid tooteid. 
Nendega võivad kaasneda täiendava kontrollimise vajadus või veidi suuremad kulud võrreldes 
teiste sama funktsionaalsusega toodetega. 

Kuna tegemist on uue tooterühmaga, on kehtestatud peamiselt põhikriteeriumid. Üldkriteeriumid on 
esitatud dokumendi lõpus (17. ja 18. liide). 

Kriteeriumid on välja töötatud eesmärgiga soodustada keskkonda vähem mõjutavate tervishoius 
kasutatavate elektri- ja elektroonikaseadmete ostmist, seades samas alati esikohale nii patsientide 
kui ka meditsiinitöötajate, tehnikute ja hooldustöötajate ohutuse ja heaolu. 

Akronüümid on esitatud 19. liites. 

 

1. Mõisted ja reguleerimisala 

Käesolevate kriteeriumide tähenduses hõlmavad tervishoius kasutatavad elektri- ja 
elektroonikaseadmed nii kõrgepinge- kui ka madalpingeseadmeid ning meditsiiniseadmete direktiivi 
93/42/EMÜ artikli 1 lõikes 2 osutatud täielikku ravitsüklit. Meditsiiniseadmete direktiiv hõlmab 
meditsiiniseadmeid, mida kasutatakse näiteks haiguste ennetamise, diagnoosimise, leevendamise, 
ravi jälgimise ja taastusravi eesmärgil. Vastavalt standardile EN IEC 60601-1 on elektrilised 
meditsiiniseadmed määratletud järgmiselt: 

– elektrilised meditsiiniseadmed, mis on varustatud maksimaalselt ühe konkreetse toiteallika 
ühendusega (liikumatud seadmed) ja on ette nähtud arsti järelevalve all oleva patsiendi haiguse 
diagnoosimiseks, tema raviks või tema seisundi jälgimiseks ning on patsiendiga füüsilises või 
elektrilises kontaktis ja/või kannavad patsiendile või patsiendilt üle energiat ja/või tuvastavad sellist 
energia ülekannet. Seadmete varustuse hulka kuuluvad ka tootja kindlaksmääratud tarvikud, mida on 
vaja seadmete tavapärase kasutamise tagamiseks; 

– mobiilsed elektrilised meditsiiniseadmed, mis kujutavad endast transporditavaid seadmeid, mis on 
ette nähtud kasutusaegade vahel ühest kohast teise liigutamiseks oma ratastel või muul samaväärsel 
viisil. 

Reguleerimisalast välja jäetud tooterühmi käsitletakse tehnilises taustaruandes. 
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Selles dokumendis sisalduvad riigihanke kriteeriumid on ette nähtud kohaldamiseks järgmiste toodete 
hankimisel: 

• CPV 33157000-5: anesteesiaseadmed – ventilaator (intensiivravi ventilaator, v.a transporditav 
ventilaator, anesteesias kasutatav ventilaator, v.a koduravi ventilaator) 

• CPV 33195100-4: voodi kõrval asuvad jälgimisseadmed 

• CPV 33115100-0: kompuutertomograafia (KT) seadmed 

• CPV 33123200-0: elektrokardiograafia (EKG) seadmed, diagnostilised 

• CPV 33168100-6: endoskoopiaseadmed (kaamera, endoskoop, valgusti, õhupump) 

• CPV 39330000-4: uhtmise teel desinfitseerimise seadmed 

• CPV 33181100-3: hemodialüüsi seadmed 

• CPV 33161000-6: kõrgsageduslikud ja raadiosageduslikud kirurgiaseadmed, diatermiaseadmed, 
bipolaarsed, monopolaarsed 

• CPV 33152000-0: kuvöösid, mitteteisaldatavad 

• CPV 33194110-0: infusiooni- ja süstlapumbad 

• CPV 33157400-9: intensiivravi seadmed – hingamisgaasi aktiivniisutid 

• CPV 33169100-3: operatsioonilaserid  

• CPV 33111610-0: magnetresonantstomograafia (MRT) seadmed 

• CPV 39711120-6: meditsiinilised sügavkülmikud 

• CPV 31524110-9: operatsioonisaali lambid 

• CPV 33191110-9: autoklaavid 

• CPV 33160000-9, 33162000-3: patsiendi kehavälise soojendamise vahendid (tekid, 
magamisalused, madratsid) 

• CPV 33112200-0: ultraheliseadmed, v.a raviotstarbelised 

• CPV 33191000-5: pesemise teel desinfitseerimise seadmed 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: röntgenoloogiaseadmed (sh mammograafiaseadmed), v.a 
osteoporoosi puhul kasutatavad seadmed 
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2. Põhilised keskkonnamõjud 

Kavandatud keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid on ette nähtud põhiliste keskkonnamõjude 
arvessevõtmiseks. See käsitlus on kokkuvõtlikult järgmine. 

Keskkonnamõjude järjestus ei peegelda tingimata nende tähtsuse järjekorda. 
 

PÕHILISED 
KESKKONNAASPEKTID JA -
MÕJUD 

 KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE 
KÄSITLUS 

•      Ostke energiatõhusaid seadmeid 

• Ostke vähese energiatarbega seadmeid 
 

• Ostke keskkonnahoidliku kasutamise 
juhistega varustatud seadmeid 

 

• Ostke mõõteseadmega varustatud 
seadmeid 

 

• Energiatarbimine kasutamise 
ajal (nt kasvuhoonegaaside 
heitmed ja õhusaaste 
energiatootmisel) 

• Tagage vajaduste hindamise ja 
energiatõhususe alase koolituse kaudu 
seadmete asjakohane ja energiatõhus 
kasutamine 

 
 

• Veetarbimine kasutamise ajal: 
dialüüs, 
desinfitseerimisseadmed 
(veepuudus) 
 

• Ostke vett säästvaid dialüüsi- ja 
desinfitseerimisseadmeid  

 

• Gaasitarbimine kasutamise ajal: 
anesteesiaseadmed 
(näiteks kasvuhoonegaaside 
heitmed) 

 

• Ostke väikese voolukiirusega 
anesteesiaseadmeid 

• Külmaainete kasutamine 
meditsiinilistes sügavkülmikutes 
(globaalne soojenemine, 
osoonikihi hõrenemine) 

 

• Ostke meditsiinilisi sügavkülmikuid, mis 
sisaldavad globaalsele soojenemisele 
väikest mõju avaldavaid külmaaineid 

• Materjalide kasutamine 
(ressursside nappus) 
 

•  Toote kasutusiga 

• Ohtlike kemikaalide sisaldus • Ostke seadmeid kemikaalide käitlemise 
süsteeme kasutavatelt tarnijatelt 
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3. ELi keskkonnahoidliku riigihanke kriteeriumid tervishoius kasutatavate 
elektri- ja elektroonikaseadmete kohta 

Punktis 3.1 esitatud kriteeriume soovitatakse rakendada mis tahes tüüpi seadmete ostmisel. Punktis 
3.2 on kehtestatud energiatõhususe nõuded ja punktis 3.3 veetõhususe nõuded eri tüüpi seadmete 
kohta. 

Nagu eespool märgitud, on kehtestatud peamiselt põhikriteeriumid. Üldkriteeriumid on esitatud 
dokumendi lõpus (17.–18. liide). 

 

 

 

 

                                                            
1 Täiendavad juhised on esitatud Euroopa Kemikaaliameti juhendis tootes sisalduvate ainete kohta (http://echa.europa.eu/) või 
sarnases juhendis nt aadressil www.cocir.org või muudes asjaomastes juhendites REACHi kohta. 

3.1. Kriteeriumid mis tahes tüüpi seadmete kohta 

Põhikriteeriumid 

HANKELEPINGU ESE 

Tervishoiusektoris kasutatavate väiksema keskkonnamõjuga elektri- ja elektroonikaseadmete ostmine. 

VALIKUKRITEERIUMID 

1. Kemikaalide käitlemissüsteem 
Pakkujal on kasutusel toimiv kemikaalide käitlemissüsteem koos selleks ette nähtud ressursside, 
vajalike eriteadmiste ja dokumenteeritud tavade ja juhistega, et tagada pakkuja teadlikkus ainetest, 
mis sisalduvad lepingu raames ostetavates toodetes ja mis on lisatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH-määrus) artiklis 57 määratletud väga ohtlike ainete kandidaatainete loetellu, sh võimalikest 
täiendustest kandidaatainete loetelus. See hõlmab järgmist: 

• tarnijatelt on taotletud teavet loetellu kuuluvate ainete esinemise kohta, sh uute loetellu lisatud 
ainete kohta (ühe kuu jooksul pärast Euroopa Kemikaaliameti uuendatud loetelu avaldamist); 

• REACH-määruse kohaste kandidaatainete loetellu kantud ja lepingu raames ostetavates 
toodetes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta saadud teabe süstemaatiline kogumine ja 
arhiveerimine, st andmete säilitamine ja seiremenetlus (nt tootes sisalduvate kandidaatainete 
loetellu kuuluvate ainetega seotud dokumentide korrapärane kontroll ning keemilise koostise 
kohapealsed kontrollid (laborianalüüsi aruanded)), et hinnata kogutud teabes olevaid 
vastuolusid. 

Tõendamine: pakkujad peavad kinnitama, et nad on rakendanud eespool kirjeldatud toiminguid ja 
juhiseid, ning kirjeldama oma dokumenteerimise, järelevalve ja järelmeetmete süsteemi, samuti 
selleks eraldatud vahendeid (aeg, töötajad ja nende asjatundlikkus). Eespool esitatud nõudes 
kirjeldatud aruandeid võidakse kohapeal kontrollida1. 

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/
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TEHNILINE KIRJELDUS 

2. Keskkonnahoidliku kasutamise juhised 
Esitatakse juhend, mis sisaldab kirjalikke juhiseid konkreetse meditsiiniseadme keskkonnamõju 
minimeerimise kohta ja mis on kättesaadavad kas kasutusjuhendi ühe osana või digitaalsel kujul tootja 
veebisaidil või CD-l või paberkandjal pakendile kantuna või tootega kaasas olevates dokumentides. 
Kasutusjuhend peab olema kättesaadav koos seadmega. Miinimumnõudena ja sealjuures seadme 
kliinilist tõhusust kahjustamata peavad dokumendid sisaldama järgmist: 

• seadme kasutusjuhised keskkonnamõju vähendamiseks seadme paigaldamise, kasutamise, 
hooldamise ja ringlussevõtu/kõrvaldamise ajal, sh energiatarbe, veetarbe ja kulumaterjalide/-
tarvikute kulu vähendamise juhised; 

• soovitused toote nõuetekohase hoolduse kohta, sh teave asendatavate varuosade kohta; 
puhastamisnõuanded; 

• teave asjaomase lepingu alusel ostetavates toodetes sisalduvate ainete kohta, mis kuuluvad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) artiklis 57 määratletud väga ohtlike ainete 
kandidaatainete loetellu, et hankija saaks rakendada asjakohaseid ettevaatusabinõusid 
eesmärgiga tagada, et toote kasutajaid on teavitatud ja nad saavad teabele vastavalt tegutseda. 

Tõendamine 
Hankijale esitatakse kasutusjuhendi asjaomaste lehekülgede koopia. Samuti peaks pakkuja esitama 
kinnituse, et kasutusjuhend on kättesaadav pakkuja või tootja veebisaidil, CD-l või paberkandjal. 
Loetelu asjaomase lepingu alusel ostetavates toodetes sisalduvatest ainetest, mis kuuluvad väga 
ohtlike ainete kandidaatainete loetellu, ning REACH-määruse artikli 33 kohane lisateave. 

3. Toote kasutusiga ja garantii 

Toodet remonditakse või see vahetatakse ümber tootja esitatud garantiitingimuste alusel. Lisaks on 
pakkuja kohustatud tagama originaalvaruosade või nendega samaväärsete varuosade 
kättesaadavuse (otse või volitatud esindaja kaudu) seadme eeldatava kasutusea jooksul vähemalt viie 
aasta vältel pärast garantii lõppemist. 

Tõendamine 

Pakkuja peab kinnitama, et eespool nimetatud nõuet järgitakse. 
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4. Energiatõhususe optimeerimise koolitus 
Pakkuja korraldab koolituse, mis hõlmab seadme energiakasutuse parameetrite (nt ooterežiim) 
muutmise ja peenhäälestusega seotud aspekte, et tagada elektrienergia optimaalne kasutamine. 
Koolituse võib siduda pakkuja osutatava kliinilise ja tehnilise koolitusega. 

Tõendamine 
Tuleb esitada energiatõhususe optimeerimise koolituse kirjeldus. 

5. Paigaldamine koos energiatõhususe optimeerimisega 
Pakkuja esitab seadme paigaldamisel hinnangu kasutaja (st palati) vajaduste kohta (nt kasutamise 
sagedus, uuringute liigid jne). Analüüsi põhjal esitab pakkuja hankijale dokumendid ja teabe selle 
kohta, kuidas optimeerida ostetud seadme elektritarbimise parameetreid. Vajaduse korral korratakse 
seda protsessi ja muudetakse hinnangut iga kord, kui tarnija teeb seadme ennetavaid hooldustöid. 

Tõendamine 
Paigaldamise ja ennetavate hooldustööde kirjeldus. 

LEPINGU TÄITMISE KLAUSEL 

6. Teave väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu sisu kohta 
Toote tarnimisele järgneva viie aasta jooksul teavitatakse hankijat kuue kuu jooksul pärast Euroopa 
Kemikaaliameti uuendatud väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu avaldamist ühest või mitmest 
loetellu lisatud uuest ainest, mis sisalduvad lepinguga hõlmatud mis tahes toodetes, samuti sellega 
seotud riskijuhtimise dokumendi läbivaatamise tulemustest, et hankija saaks rakendada asjakohaseid 
ettevaatusabinõusid, st tagada, et toote kasutajaid on teavitatud ja nad saavad teabele vastavalt 
tegutseda. 
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PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID 

3.2. Energiatõhususe nõuded 

Energiatõhususe nõuded on kavandatud lepingu sõlmimise kriteeriumidena. 

7. Tervishoius kasutatavate elektri- ja elektroonikaseadmete energiatõhusus, v.a KT, 
hemodialüüsi ja MRT seadmed ning autoklaavid ja desinfitseerimisseadmed 
Punkte antakse vastavalt ööpäevasele energiakulule E (kWh ööpäevas), nagu on näidatud allpool 
esitatud tabelis (mida väiksem on ööpäevane energiakulu, seda rohkem punkte antakse). 
Režiimide määratlus on esitatud 1. liites. Kavandatud tõendamiskord on esitatud tabeli järel. 
Kuvööside ja meditsiiniliste sügavkülmikute puhul antakse punkte vastavalt ööpäevasele energiakulule 
mahuühiku kohta, E (kWh/m3 ööpäevas). 
Hankijal tuleb märkida seadme eeldatav igapäevase kasutamise kord („kohandatud kasutusmudel”); 
pakkujal tuleb esitada seadme energiatarve eri režiimides. Eelnevalt kindlaks määratud kasutusmudel 
on soovitus hankijale, mis põhineb Euroopa haiglate keskmisel kasutusmudelil. Hankijal on vabadus 
kohandada kasutusmudelit vastavalt konkreetsetele vajadustele. 

Seadmed Režiim Kohandatud 
kasutusmudel 

Määrab hankija 

Eelnevalt 
kindlaks 
määratud 
kasutusmudel 

Soovitus 

Energiatarve 
asjaomases 
kasutusrežiimis 

Märgib pakkuja 

Energiakulu 
(E) 
arvutamine  

Aktiivne  T1 = 24 tundi T1 = 24 P1 Hingamisgaa
si 
aktiivniisutid Režiimide 

määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide arv 
asjaomases režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus (kW); 
võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 11. liites 
esitatud 
katsetingimustele 

(T1 × P1) 
= E (kWh 
ööpäeva
s) 

Aktiivne T1 = 24 tundi T1 = 24 P1 (T1 × P1) 
= E (kWh 
ööpäeva
s) 

Voodi kõrval 
asuvad 
jälgimissead
med 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide arv 
asjaomases režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus (kW); 
võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 13. liites 
esitatud 
katsetingimustele 
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Seadmed Režiim Kohandatud 
kasutusmudel 

Määrab hankija 

Eelnevalt 
kindlaks 
määratud 
kasutusmudel 

Soovitus 

Energiatarve 
asjaomases 
kasutusrežiimis 

Märgib pakkuja 

Energiakulu 
(E) 
arvutamine  

Aktiivne  T1 T1 = 2 P1 (T1 × P1) 
+ (T2 × 
P2) + (T3 
× P3) = E 
(kWh 
ööpäeva
s) 

Ootel 
(selle režiimi 
olemasolul) 

T2  T2 = 2 P2  

Välja 
lülitatud  

T3  T3 = 20 P3  

EKG 
(elektrokardiog
raafia) 
seadmed 
(diagnostilise
d) 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide arv 
asjaomases režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus (kW); 
võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 7. liites 
esitatud 
katsetingimustele 

 

Aktiivne  T1 = tundide arv 
ööpäevas 
kõnealuses 
režiimis koos 
järgmiste hankija 
kehtestatud 
tingimustega 
valgusallika kohta: 
Lux = 
valgustugevus;  
Ra = 
värviesitusindeks;  
T°= 
värvustemperatuu
r (kelvinites); 
kasutusiga 
tundides 

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

Välja 
lülitatud 

T2  T2 = 19 P2  

Endoskoopia
seadmed 
(kaamera, 
endoskoop, 
valgusti, 
õhupump) 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide arv 
asjaomases režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus (kW); 
võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 8. liites 
esitatud 
katsetingimustele ja 
hankija määratud 
tingimustele 
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Seadmed Režiim Kohandatud 
kasutusmudel 

Määrab 
hankija 

Eelnevalt 
kindlaks 
määratud 
kasutusmudel 

Soovitus 

Energiatarve 
asjaomases 
kasutusrežii
mis 

Märgib 
pakkuja 

Energiakulu (E) 
arvutamine  

Aktiivne  T1 = töötunde 
ööpäevas 

 

T1 = 5 P1 = 
(mõõdetakse 
30 sekundi 
vältel 
aktiivtakistusel 
500 Ω 
monopolaarse 
seadme puhul 
ja 50 Ω 
bipolaarse 
seadme puhul) 

Välja 
lülitatud  

T2 = töötunde 
ööpäevas 

T2 = 19 P2 

Kõrgsagedusl
ikud 
kirurgiasead
med, 
diatermiasead
med 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

 Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 6. liites 
esitatud 
katsetingimustel
e 

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

Aktiivne  T1 = 24 
Täpsustada: 

patsiendi jaoks 
ette nähtud 

ruum, nt sobib 
kuni 6 kg 

kaaluvatele ja 
kuni 60 cm 
pikkustele 

patsientidele 

T1 = 24; kuvöös 
sobib kuni 6 kg 
kaaluvatele ja kuni 
60 cm pikkustele 
patsientidele  

E1 = (T1 × 
P1)/V 

Kuvöösid 
(mitteteisaldat
avad) 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide 
arv asjaomases 
režiimis ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 9. liites 
esitatud 
katsetingimustel
e; V = kuvöösi 
maht (m3), mis 
vastab hankija 
määratud 
tingimustele 

(T1 × P1)/V = 
E (kWh/m3 
kuvöösi 
mahust 
ööpäevas)  
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ruumi kohta 

Aktiivne  T1 T1 = 14 P1 

Välja 
lülitatud 

T2  T2 = 10 P2 

Infusiooni- ja 
süstlapumbad 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide 
arv asjaomases 
režiimis ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 10. 
liites esitatud 
katsetingimustel
e 

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

 

 

Seadmed Režiim Kohandatud 
kasutusmud
el 

Määrab 
hankija 

Eelnevalt 
kindlaks 
määratud 
kasutusmud
el 

Soovitus 

Energiatarv
e 
asjaomases 
kasutusrežii
mis 

Märgib 
pakkuja 

Energiakulu (E) 
arvutamine  

Aktiivne = 
kasutusvalmis  

T1 T1 = 5 P1 

Ootel = laser 
ooterežiimis 

T2  T2 = 4 P2 

Välja lülitatud T3  T3 = 15 P3 

Operatsioonil
aserid, 
pidevrežiimis 
töötavad 
laserid 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. liitele; 
aktiivne režiim ja 
ooterežiim on 
määratletud 
vastavalt standardile 
SS-EN 60 601-2-22, 
2.1.117 – 
ooterežiim/kasutusv
almis 

T = aeg; tundide 
arv asjaomases 
režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 12. 
liites esitatud 
katsetingimustel
e 

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

Meditsiinilise
d 
sügavkülmiku
d 

Aktiivne  T1 = 24 tundi 
Täpsustada: 

sügavkülmiku 
kasulik maht, 
sisemõõtmed: 
pikkus, laius ja 
kõrgus = maht 
V (m3), samuti 

nõutav 
temperatuur 

T1 = 24 P1 (T1 × P1)/V = 
E (kWh/m3 
sügavkülmi
ku mahust 
ööpäevas) 
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Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. liitele 

T = aeg 

V = maht  

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 17. 
liites esitatud 
katsetingimustel
e 

 

 

 

 

 

 

Seadmed Režiim Kohandatud 
kasutusmudel 

Määrab hankija 

Eelnevalt 
kindlaks 
määratud 
kasutusmude
l 

Soovitus 

Energiatar
ve 
asjaomase
s 
kasutusrež
iimis 

Märgib 
pakkuja 

Energiakulu (E) 
arvutamine  

Aktiivne T1 = tundide arv 
ööpäevas 
kõnealuses režiimis 
koos järgmiste 
hankija kehtestatud 
tingimustega 
valgusallika kohta:  
Lux = 
valgustugevus;  
Ra = 
värviesitusindeks;  
T° = 
värvustemperatuur 
(kelvinites);  
kasutusiga tundides 

T1 = 8  P1 = 
mõõdetud 
sellist tüüpi 

lambi 
kohta, mis 

vastab 
hankija 

määratud 
tingimustel

e 

Välja 
lülitatud 

T2 T2 = 16 P2 

Operatsiooni
saali lambid 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide arv 
asjaomases režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); 
võimsuse 
mõõtmisandm
ed vastavalt 
15. liites 
esitatud 
katsetingimust
ele 

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

Patsiendi 
kehavälise 

Aktiivne T1 T1 = 9 P1 (T1 × P1) + 
(T2 × P2) = E 
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Väljas  T2 T2 = 15 P2 kehavälise 
soojendamise 
vahendid 
(tekid, 
magamisalus
ed, 
madratsid) 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide arv 
asjaomases režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); 
võimsuse 
mõõtmisandm
ed vastavalt 
16. liites 
esitatud 
katsetingimust
ele 

(T2 × P2) = E 
(kWh 
ööpäevas) 

Aktiivne T1 T1 = 9 P1 + PF (T1 × (P1 + 
PF)) + (T2 × 
P2) = E (kWh 
ööpäevas) 

Välja 
lülitatud 

T2 T2 = 15 P2  

Koos 
sundventilatsio
oniseadmega 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide arv 
asjaomases režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); 
võimsuse 
mõõtmisandm
ed vastavalt 
16. liites 
esitatud 
katsetingimust
ele 

PF = 
sundventilatsio
oniseadme 
võimsus 

 

 

Seadmed Režiim Kohandatud 
kasutusmud
el 

Määrab 
hankija 

Eelnevalt 
kindlaks 
määratud 
kasutusmud
el 

Soovitus 

Energiatarv
e 
asjaomases 
kasutusrežii
mis 

Märgib 
pakkuja 

Energiakulu (E) 
arvutamine  

Skannimine/s
kannimisval
mis 

T1 T1 = 6 P1  

Ootel  T2  T2 = 6 P2  

Välja lülitatud T3  T3 = 12 P3  

Ultraheliseadme
d, v.a 
raviotstarbelised 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 
dokumendile 
COCIR SRI v1 

T = aeg; tundide 
arv asjaomases 
režiimis 
ööpäevas 

Soovitatav  
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 14. 
liites esitatud 
katsetingimustel

(T1 × P1) + 
(T2 × P2) + 
(T3 × P3) = E 
(kWh 
ööpäevas) 
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(2009) e

Akutoitega ultraheliseadmete puhul: 
energiatarve (kWh) aku täielikuks laadimiseks: Echarge 
akutoitega mudelite ööpäevane energiakulu: Echarge × 3 

 

 

Aktiivne  T1 = 24 tundi T1 = 24 P1 Ventilaator, 
intensiivravi 
ventilaator (v.a 
transporditav 
ventilaator), 
anesteesias 
kasutatav 
ventilaator (v.a 
koduravi 
ventilaator) 

 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide 
arv asjaomases 
režiimis ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 18. 
liites esitatud 
katsetingimustel
e 

(T1 × P1) = E 
(kWh 
ööpäevas) 

Ootel  T1 T1 = 15 P1 

Välja 
lülitatud 

T2  T2 = 9 P2 

Röntgenoloogia
seadmed (sh 
mammograafias
eadmed), v.a 
osteoporoosi 
puhul 
kasutatavad 
seadmed 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide 
arv asjaomases 
režiimis ööpäevas 

Soovitatav 
kasutusmudel 

P = võimsus 
(kW); võimsuse 
mõõtmisandmed 
vastavalt 3. liites 
esitatud 
katsetingimustel
e 

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

Tõendamine 
Pakkujad esitavad katsearuande vastavalt standardile EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 ja 6.4) või sellega 
samaväärsele standardile. Katsearuandes esitatakse seadme energiatõhususe andmed. Mõõtmised 
tehakse liidetes määratletud režiimides vastavalt liidetes esitatud katsetingimustele ja eespool iga 
seadme puhul määratletud kasutusmudelile. Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR osa 820, ISO 13485 või nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas 
eespool määratletud katsetingimustega. 

8. Kompuutertomograafia (KT) seadmete energiatõhusus 
Punkte antakse vastavalt ööpäevasele energiakulule E (kWh ööpäevas); vt allpool (mida väiksem on 
ööpäevane energiakulu, seda rohkem punkte antakse). 
Režiimide määratlused on esitatud 2. liites. 

Hankijal tuleb märkida seadme eeldatav igapäevase kasutamise kord („kohandatud kasutusmudel”); 
pakkujal tuleb märkida seadme energiatarve eri režiimides. Eelnevalt kindlaks määratud kasutusmudel 
on soovitus hankijale. Hankijal on vabadus kohandada kasutusmudelit vastavalt konkreetsetele 
vajadustele. 

Eelnevalt kindlaks määratud kasutusmudel (alus kompuutertomograafia seadmete võrdlemiseks) 

Pakkujad märgivad ööpäevase energiakulu E (kWh ööpäevas) ühe kasutusmudeli puhul kolmest2 
vastavalt metoodikale ja katsetingimustele, mis on esitatud COCIRi SRI dokumendis 
kompuutertomograafia seadmete kohta (vt www.cocir.org) või sellega samaväärses dokumendis. 

http://www.cocir.org/
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Hankija määrab, milliste kasutusmudelite puhul tuleb energiakulu märkida. 

• Mudel „Välja lülitatud” – energiakulu kasutusmudeli puhul, mis hõlmab 20 skannimist päevas 
ja 12-tunnist väljalülitatud režiimis viibimist öösel. 

• Mudel „Puhkerežiim” – energiakulu kasutusmudeli puhul, mis hõlmab 20 skannimist päevas ja 
12-tunnist puhkerežiimis viibimist öösel. 

• Mudel „Energiasäästurežiim” – energiakulu kasutusmudeli puhul, mis hõlmab 20 skannimist 
päevas ja 12-tunnist energiasäästurežiimis viibimist öösel. 

 

Kohandatud kasutusmudel 

Pakkujad esitavad järgmiste näitajate väärtused vastavalt metoodikale ja katsetingimustele, mis on 
esitatud COCIRi SRI dokumendis kompuutertomograafia seadmete kohta (vt 
www.cocir.org/site/index.php?id=46) või sellega samaväärses dokumendis: 

 

POff – energiatarve (kW) väljalülitatud režiimis, 

PIdle – energiatarve (kW) ooterežiimis, 

PLow – energiatarve (kW) energiasäästurežiimis, 

EScan – energiakulu kõhupiirkonna skannimise ajal, 

TScan – kõhupiirkonna skannimise kestus (alates seadme käivitamisest kuni puhkerežiimi minekuni). 

Ööpäevase energiakulu saab arvutada järgmise valemiga (kaldkirjas esitatud näitajad tuleb määrata 
ostjal; rasvases kirjas esitatud näitajad määrab kindlaks tarnija): 

E = kWh ööpäevas = POff x TOff + PLow x TLow + NScan x EScan + PIdle x (24 – TOff – TLow – NScan x TScan), 

kus 

NScan on skannimiste arv päevas. 

Võttes arvesse skannimisrežiimis tarbitud energia väikest osakaalu 24 tunni jooksul, ilmneb COCIRi 
metoodikal põhinevatest tulemustest, et ligikaudse energiakulu saamiseks skannimisrežiimis võib 
lähtuda üksnes kõhupiirkonna skannimise tulemustest. 

TLow,off on tundide arv asjaomases režiimis ööpäevas. 

TScan on ühe skannimise kestus (pakkuja määratud). 

Tõendamine 
Kompuutertomograafia seadmete puhul: pakkujad esitavad katsearuande vastavalt COCIRi SRI 
dokumendile kujutusseadmete kohta (vt www.cocir.org/site/index.php?id=46) või sellega 
samaväärsele dokumendile, märkides ära energiatõhususe andmed. 

Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 17025, U.S. 21 CFR osa 820, ISO 13485 või 
nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas eespool määratletud katsetingimustega. 

9. Hemodialüüsi seadmete energiatõhusus 
 
Punkte antakse vastavalt energiakulule E ühe ravisessiooni kohta (kWh/ravisessioon) ja allpool 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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esitatud katsetingimustele. (Mida väiksem on energiakulu ravisessiooni ajal, seda rohkem punkte 
antakse.) 
 

Ravitsükkel on vastavalt standardile IEC 60601-2-16 või sellega samaväärsele standardile järgmine: 

• katse – kestus sõltub seadmest; 

• täitmine/loputamine – 10 minutit; 

• eeltsirkulatsioon – 15 minutit; 

• dialüüs – 4 tundi; 

• kuumuse/kemikaalide abil desinfitseerimine – kestus sõltub seadmest. Desinfitseerimistüübi 
määrab hankija. 

Energiakulu ravisessiooni kohta mõõdetakse vastavalt 5. liites määratletud katsetingimustele. 

Punkte antakse juhul, kui dialüüsiseade on varustatud automaatse funktsiooniga, mille abil 
vähendatakse dialüüsimisel voolukiirust täitmis- ja dialüüsietapi vahelisel ajal. Pakkuja esitab 
dialüüsimisel kasutatava vähendatud voolukiiruse väärtuse. Mida rohkem voolukiirus dialüüsimisel 
väheneb, seda rohkem punkte antakse. 

Punkte antakse juhul, kui dialüüsiseade lülitub pärast desinfitseerimist 10 minuti möödudes ise välja, 
kui seda enam ei kasutata. 

Tõendamine 
Pakkujad esitavad katsearuande vastavalt standardile EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 ja 6.4) või sellega 
samaväärsele standardile. Katsearuandes esitatakse seadme energiatõhususe andmed. Mõõtmised 
tehakse eespool määratletud režiimides ja vastavalt eespool esitatud katsetingimustele ja 
kasutusmudelitele. 
Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 17025, U.S. 21 CFR osa 820, ISO 13485 või 
nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas eespool määratletud katsetingimustega. 
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10. Magnetresonantstomograafia (MRT) seadmete energiatõhusus 
Punkte antakse vastavalt ööpäevasele energiakulule E (kWh ööpäevas); vt allpool (mida väiksem on 
ööpäevane energiakulu, seda rohkem punkte antakse). 
Režiimide määratlused on esitatud 2. liites. 

Hankijal tuleb märkida seadme eeldatav igapäevase kasutamise kord („kohandatud kasutusmudel”); 
pakkujal tuleb määrata seadme energiatarve eri režiimides. Eelnevalt kindlaks määratud 
kasutusmudel on soovitus hankijale. Hankijal on vabadus kohandada kasutusmudelit vastavalt 
konkreetsetele vajadustele. 

Eelnevalt kindlaks määratud kasutusmudel (alus magnetresonantstomograafia seadmete 
võrdlemiseks) 

Pakkujad märgivad ööpäevase energiakulu E (kWh ööpäevas) vastavalt metoodikale ja 
katsetingimustele, mis on esitatud COCIRi SRI dokumendis magnetresonantstomograafia seadmete 
kohta (vt www.cocir.org/site/index.php?id=46) või sellega samaväärses dokumendis. 

Kohandatud kasutusmudel 

Pakkujad esitavad järgmiste näitajate väärtused vastavalt metoodikale ja katsetingimustele, mis on 
esitatud COCIRi SRI dokumendis magnetresonantstomograafia seadmete kohta (vt 
www.cocir.org/site/index.php?id=46) või sellega samaväärses dokumendis: 

POff – energiatarve (kW) väljalülitatud režiimis, 

PLow – energiatarve (kW) energiasäästurežiimis, 

PReady – energiatarve (kW) režiimis „skannimisvalmis”, 

EScan – energiakulu viie kehapiirkonna (pea, selgroog, kõht, põlv, veresooned) skannimise ajal, 

TScan – skannimise kestus (sh järjestikuste skannimiste aeg ja COCIRi metoodika kohaselt kindlaks 
määratud aeg režiimis „skannimisvalmis”). 

Ööpäevase energiakulu saab arvutada järgmise valemiga (kaldkirjas esitatud väärtused tuleb määrata 
ostjal; rasvases kirjas esitatud väärtused määrab kindlaks tarnija): 

kWh/ööpäev = POff x TOff + PLow x TLow + NScan x EScan + PReady x (24 – TOff – TLow – NScan x TScan),  

kus:  

NScan on skannimiste arv iga kehapiirkonna kohta: NScan x TScan = NHead x THead + NAbdomen x TAbdomen + 
NSpine x TSpine + NKnee x TKnee + NAngio x TAngio, 

TLow,off on tundide arv asjaomases režiimis ööpäevas, 

TScan on skannimise kestus (pakkuja määratud). 

Tõendamine 
Pakkujad esitavad katsearuande vastavalt COCIRi SRI dokumendile kujutusseadmete kohta (vt 
www.cocir.org/site/index.php?id=46) või sellega samaväärsele dokumendile, märkides ära seadme 
energiatõhususe andmed. 

Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 17025, U.S. 21 CFR osa 820, ISO 13485 või 
nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas eespool määratletud katsetingimustega. 

 

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 

11. Autoklaavide energiatõhusus  
 

Eelnevalt kindlaks määratud kasutusmudel 

Autoklaavi energiatõhusust mõjutavad nii selle maht kui ka steriliseeritava materjali kogus vastavalt 
sellele, kui suurt osa olemasolevast mahust kasutatakse. Mida rohkem esemeid ühes tsüklis 
steriliseeritakse, seda madalam on energiakulu eseme kohta. Autoklaavi energiakulu saab hinnata kas 
liitrites mõõdetava kasutamiseks ette nähtud kambrimahu alusel või kilogrammides mõõdetava 
steriliseeritava materjali suurima koguse alusel. Pakkuja esitab kummagi kriteeriumi kohased 
arvväärtused, et anda hankijale ülevaade keskmise energiakulu kohta. 

Punkte antakse vastavalt energiakulule tsükli kohta, olenevalt järgmistest näitajatest:  
 

• kui väike on 4. liites esitatud katsetingimuste kohane teatatud energiakulu liitri kohta, EV 
(kWh/l); 

• kui väike on 4. liites esitatud katsetingimuste kohane teatatud energiakulu steriliseeritava 
materjali koguse kohta, EW (kWh/kg). 

Mida madalam on energiakulu tsükli kohta, seda rohkem punkte antakse.  

Pakkuja märgib: 

• energiakulu: 

EV tühja kambri puhul, 

EW 4. liites määratletud suurima materjalikoguse puhul; 

• kasutamiseks ette nähtud kambrimahu (liitrites); 

• kohaldatud tootestandardi (EN 13060 või EN 285). 

Režiimide määratlused on esitatud 1. liites.  

Mõõtmised tehakse vastavalt 4. liites määratletud katsetingimustele. 

Tõendamine 

Pakkujad esitavad seadme energiatõhususe näitajad EV ja EW vastavalt katseprotokollidele, mis on 
kooskõlas standardiga EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 ja 6.4) või sellega samaväärse standardiga. 
Mõõtmised tehakse 4. liites määratletud režiimides vastavalt nimetatud liites esitatud 
katsetingimustele. Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 17025, U.S. 21 CFR osa 820, 
ISO 13485 või nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas eespool määratletud 
katsetingimustega. 

 
Kohandatud kasutusmudel 
 
Punkte antakse vastavalt ööpäevasele energiakulule E (kWh ööpäevas); vt allpool esitatud tabel 
(mida väiksem on ööpäevane energiakulu, seda rohkem punkte antakse). Palun täitke allpool esitatud 
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tabel.  
Režiimide määratlused on esitatud 1. liites. Tõendamiskorra kirjeldus on esitatud tabeli järel. 

 

 

Seadmed Režiim Kohandatud 
kasutusmudel 

Määrab hankija 

Energiatarve 
asjaomases 
kasutusrežiimi
s 

Märgib pakkuja 

Energiakulu 
(E) 
arvutamine  

Aktiivne  N = 
kindlaksmääratu

d tsüklite arv 
päevas 

(täpsustada: L = 
materjali kogus tsükli 

kohta (kg), M = 
materjali liik (metall 

või tekstiil), T = tsükli 
liik 

(steriliseerimistempe
ratuur Tº), 

kuivatusetapp 
kasutusel (jah/ei)) 

E1 = energiakulu 
(kWh) tsükli 
kohta hankija 
kindlaksmääratu
d tsükli puhul 

Kasutusval
mis 

T2  P2  

Ootel T3  P3  

Autoklaavid 

Režiimide 
määratlused 
vastavalt 1. 
liitele 

T = aeg; tundide arv 
asjaomases režiimis 
ööpäevas 

P = võimsus (kW); 
võimsuse ja 
energiakulu 
mõõtmisandmed 
vastavalt 4. liites 
esitatud 
katsetingimustele 

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

Mõõtmised tehakse vastavalt 4. liites määratletud katsetingimustele. 

Tõendamine 

Pakkujad esitavad katsearuande vastavalt standardile EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 ja 6.4) või sellega 
samaväärsele standardile. Katsearuandes esitatakse seadme energiatõhususe näitajad EV ja EW. 
Mõõtmised tehakse 4. liites määratletud režiimides vastavalt nimetatud liites esitatud katsetingimustele 
ja hankija määratud kasutusmudelitele. Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 17025, 
U.S. 21 CFR osa 820, ISO 13485 või nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas eespool 
määratletud katsetingimustega. 
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12. Uhtmise või pesemise teel desinfitseerimise seadmete energiatõhusus 
Punkte antakse vastavalt energiakulule E tsükli kohta (kWh/tsükkel); vt allpool (mida väiksem on 
energiakulu tsükli kohta, seda rohkem punkte antakse). 
 
Hankija määratleb hangitava desinfitseerimisseadme liigi: 

• painduvate endoskoopide desinfitseerimisseade; 
• mis tahes muude vahendite (üldkirurgia ja minimaalselt invasiivse kirurgia vahendid, 

anesteesiavahendid, ortopeediavahendid jne) desinfitseerimisseade; 
• suuremahuliste esemete, näiteks steriilsete konteinerite, kärude, operatsioonisaali jalanõude 

jms desinfitseerimisseade; 
• fekaalikonteinerite desinfitseerimisseade, 

 
ja peab täpsustama järgmised parameetrid: 

• nõutav steriliseeritava materjali kogus; 
• kuivatusetapp kasutusel (jah/ei); 
• kuum vesi (jah/ei); 
• töödeldud vesi viimases loputusetapis (jah/ei); 
• kuumutamismeetodid (auru või elektri abil);  
• pinge. 

 
Tootja teeb mõõtmised vastavalt järgmistele näitajatele: 
A0 väärtus: 

• kirurgiliste ja analüüsivahendite desinfitseerimisseade: A0 3000; 
• instrumentide ja suuremahuliste esemete desinfitseerimisseade: A0 600; 
• fekaalikonteinerite desinfitseerimisseade: A0 60; 

 
• külma vee maksimaalne temperatuur 20 °C; 
• kuuma vee maksimaalne temperatuur 60 °C; 
• töödeldud vee maksimaalne temperatuur 20 °C; 
• auru maksimaalne rõhk 500 kPa. 

 
Täiendavad katsetingimused energiatõhususe mõõtmiseks on esitatud 3. liites. 
 
Tootja määrab kindlaks vastuvõetavuse kriteeriumid puhastamis-, desinfitseerimis- ja 
kuivatamistõhususe puhul vastavalt standardile EN ISO 15883. 
 
Pakkuja määrab eespool nimetatud parameetrite alusel energiatõhususe tsükli kohta. 
 
 

Tõendamine 

Pakkujad esitavad katsearuande, mis sisaldab andmeid seadme veetarbimise ja energiatõhususe 
kohta, samuti tuleb näidata, et on järgitud eespool nimetatud või nendega samaväärseid standardeid 
ja katsetingimusi.  

Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 17025, U.S. 21 CFR osa 820, ISO 13485 või 
nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas eespool määratletud katsetingimustega. 
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13. Automaatne energiasäästurežiim autoklaavide, desinfitseerimisseadmete, KT seadmete, 
diagnostiliste EKG seadmete, MRT seadmete ja ultraheliseadmete puhul 
Punkte antakse juhul, kui seadmeid on võimalik seadistada vastavalt allpool esitatud mudelile nii, et 
need lähevad automaatselt ooterežiimi või lülituvad ise välja pärast teatavat jõudeoleku perioodi või 
eelnevalt kindlaksmääratud aega. KT ja MRT seadmete puhul antakse punkte juhul, kui skanneril on 
olemas energiasäästurežiim, mille saab aktiveerida seadme käitaja. 

Seadmed Režiimist Režiimi 

Autoklaavid ja 
desinfitseerimisseadmed 

Režiim „kasutusvalmis” Ooterežiim 

KT seadmed Ooterežiim Energiasäästurežiim 

EKG seadmed, diagnostilised Aktiivne või ooterežiim Väljalülitatud režiim 

MRT seadmed Režiim „skannimisvalmis” Energiasäästurežiim 

Ultraheliseadmed Režiim „skannimisvalmis” 
(ultrahelimoodul on sisse lülitatud ja 
valmis kujutist kuvama; kõik 
moodulid, v.a skannimiseks vajalikud 
moodulid, on sisse lülitatud (andur ei 
ole aktiveeritud)) 

Ooterežiim 

 

Punkte antakse ka juhul, kui seade läheb kiiresti ja automaatselt täisfunktsionaalsesse olekusse 
pärast seda, kui selle automaatne funktsioon on vastavalt eespool kirjeldatule aktiveeritud. Määratlege 
sellele vastav aeg sekundites ja töötajatelt nõutavad aktiivsed jõupingutused. Mida vähem aega ja 
jõupingutusi see nõuab, seda rohkem punkte antakse.  

Režiimide määratlused on esitatud KT ja MRT seadmete puhul vastavalt 2. liitele ja muude eespool 
nimetatud seadmete puhul vastavalt 1. liitele. 

Tõendamine 
Pakkuja esitab dokumendid, näiteks kasutusjuhendi koopia, milles kirjeldatakse:  

• nõutavat automaatset energiasäästu- või väljalülitatud režiimi vastavalt eespool esitatud 
mudelile ning seda, kuidas käitaja saab seda aktiveerida, samuti olemasolevaid 
seadistusvõimalusi, sh individualiseeritud automaatset käitumist ja funktsioone või seda, 
kuidas energiasäästurežiimi kasutades parimal viisil energiat kokku hoida, ja  

• taaskäivituseks kuluvat aega koos töötajatelt nõutavate aktiivsete jõupingutustega. 

Pakkuja esitab kinnituse, et need dokumendid on kättesaadavad pakkuja või tootja veebisaidil, CD-l 
või paberkandjal.  
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14. Mõõteseadmega varustatud seadmed 
Punkte antakse juhul, kui seadmel on olemas või sellele on võimalik lisada mõõteseade, et jooksvalt 
jälgida ja registreerida elektrikulu, veekulu (kui see on asjakohane) ja gaasikulu (asjakohane 
anesteesiaseadmete ja intensiivravi seadmete puhul). Kasutajal peab olema ka võimalus tutvuda 
aruande vormis esitatud statistikaga eelneva tarbimise kohta. Pakkuja määrab tingimused tarbimise 
mõõtmiseks ja täpsustab, kas see nõuab lisakulu3. Pakkuja märgib ka piirangud seoses sellega, mida 
või kuidas töötajad saavad mõõteseadmega mõõta. 
Punkte antakse juhul, kui saadud andmed saab automaatselt saata kesksesse andmekogumispunkti. 

Tõendamine 
Pakkujad esitavad dokumendid, näiteks kasutusjuhendi koopia, milles kirjeldatakse mõõteseadet ja 
selle funktsioone, kasutustingimusi ja -piiranguid. 
 

3.3. Veetõhususe nõuded eri tüüpi seadmete kohta 

15. Hemodialüüsi seadmete veetarbimine 
Punkte antakse vastavalt veekulule ravisessiooni kohta (mida väiksem veekulu, seda rohkem punkte 
antakse). 

Ravitsükkel on vastavalt standardile IEC 60601-2-16 või sellega samaväärsele standardile järgmine: 

• katse – kestus sõltub seadmest; 

• täitmine/loputamine – 10 minutit; 

• eeltsirkulatsioon – 15 minutit; 

• dialüüs – 4 tundi; 

• kuumuse/kemikaalide abil desinfitseerimine – kestus sõltub seadmest. Desinfitseerimistüübi 
määrab hankija. 

Punkte antakse seadmete puhul, mis on varustatud väikese veetarbimise funktsiooniga (vähemalt 
50 % väiksem veetarbimine eeltsirkulatsiooni etapis). 

Punkte antakse seadmete puhul, mis ei tarbi vett ooterežiimis (100 % väiksem tarbimine 
säästurežiimis).  

Hankijad märgivad hanketeates ja hankedokumentides, mitu punkti iga hindamiskriteeriumi puhul 
antakse. 

Tõendamine 
Pakkujad esitavad katsearuande koos veetarbimise andmetega vastavalt standardis IEC 60601-2-16 
või sellega samaväärses standardis määratletud katsetingimustele ja lingi kasutusjuhendile või selle 
asjakohased leheküljed, kus kirjeldatakse funktsioone, mille puhul veetarbimine on väike või olematu; 
samuti tuleb näidata, et on järgitud eespool nimetatud või nendega samaväärseid standardeid ja 
katsetingimusi. Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 17025, U.S. 21 CFR osa 820, ISO 
13485 või nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas eespool määratletud 
katsetingimustega. 
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16. Uhtmise ja pesemise teel desinfitseerimise seadmete veetarbimine 
Punkte antakse vastavalt veekulule tsükli kohta kooskõlas allpool määratletud katsetingimustega 
(mida väiksem on veekulu tsükli kohta, seda rohkem punkte antakse). 

 
Hankija määratleb hangitava desinfitseerimisseadme liigi: 

• painduvate endoskoopide desinfitseerimisseade; 
• mis tahes muude vahendite (üldkirurgia ja minimaalselt invasiivse kirurgia vahendid, 

anesteesiavahendid, ortopeediavahendid jne) desinfitseerimisseade; 
• suuremahuliste esemete, näiteks steriilsete konteinerite, kärude, operatsioonisaali jalanõude 

jms desinfitseerimisseade; 
• fekaalikonteinerite desinfitseerimisseade, 

 
ja peab täpsustama järgmised parameetrid: 

• nõutav steriliseeritava materjali kogus; 
• kuivatusetapp kasutusel (jah/ei); 
• kuum vesi (jah/ei); 
• töödeldud vesi viimases loputusetapis (jah/ei); 
• kuumutamismeetodid (auru või elektri abil);  
• pinge.  

 
Tootja teeb mõõtmised vastavalt järgmistele näitajatele: 
A0 väärtus: 

• kirurgiliste ja analüüsivahendite desinfitseerimisseade: A0 3000; 
• instrumentide ja suuremahuliste esemete desinfitseerimisseade: A0 600; 
• fekaalikonteinerite desinfitseerimisseade: A0 60; 

 
• külma vee maksimaalne temperatuur 20 °C; 
• kuuma vee maksimaalne temperatuur 60 °C; 
• töödeldud vee maksimaalne temperatuur 20 °C; 
• auru maksimaalne rõhk 500 kPa. 

 
 
 
Tootja määrab kindlaks vastuvõetavuse kriteeriumid puhastamis-, desinfitseerimis- ja 
kuivatamistõhususe puhul vastavalt standardile EN ISO 15883. 
 
Pakkuja määrab eespool nimetatud parameetrite alusel veekulu tsükli kohta. 
 
 

Tõendamine 

Pakkujad esitavad katsearuande, mis sisaldab andmeid seadme veetarbimise ja energiatõhususe 
kohta, samuti tuleb näidata, et on järgitud eespool nimetatud või nendega samaväärseid standardeid 
ja katsetingimusi.  

Katsed tehakse laboris vastavalt standardi EN ISO 17025, U.S. 21 CFR osa 820, ISO 13485 või 
nendega samaväärse standardi üldnõuetele kooskõlas eespool määratletud katsetingimustega. 
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Üldkriteeriumid (kavandatud kohaldamiseks lisaks põhikriteeriumidele) 

PAKKUMUSTE HINDAMISE KRITEERIUMID  

17. Külmaained meditsiinilistes sügavkülmikutes 
Punkte antakse juhul, kui seadmes kasutatakse külmaaineid, mille GWP100 (mõju globaalsele 
soojenemisele) < 10. 

Tõendamine 
Dokumendid, milles on määratletud meditsiinilises sügavkülmikus kasutatavad külmaained ja nende 
GWP100 ning millega tõendatakse, et eespool esitatud kriteerium on täidetud. 

18. Anesteesiaseadmete gaasitarbimine – väikese voolukiirusega seadmed 
Punkte antakse anesteesiaseadmete puhul, mis on ette nähtud kasutamiseks pikaajalises ja 
keskpikas ravis ning on varustatud väikese voolukiiruse4 funktsiooniga, mille puhul kasutatakse 
vasturõhu kompenseerimist ja mille puhul voolukiirus ei ületa 2 liitrit minutis. 

Punkte antakse anesteesiaseadmete puhul, mis lülituvad automaatselt väikese voolukiiruse režiimi 
(automaatne väikese voolukiiruse funktsioon) või pakuvad teabevahendeid (juhendav kasutajaliides), 
mis aitavad arstil lülitada seadme väikese voolukiiruse režiimi. 

Tõendamine 
Hankijale esitatakse koopia kasutusjuhendi asjakohastest lehekülgedest, kus kirjeldatakse nõutava 
väikese voolukiiruse seadistamist ja automaatset väikese voolukiiruse funktsiooni või teabevahendeid. 
Kasutusjuhend peab olema kättesaadav tootja veebisaidil, CD-l või paberkandjal.  

 

3. Selgitavad märkused 

 

Pakkumuste hindamise kriteeriumid 

Hankijad märgivad hanketeates ja hankedokumentides, mitu punkti iga hindamiskriteeriumi puhul 
antakse. Keskkonnaalaste hindamiskriteeriumide alusel saadud punktid peaksid kokku andma 
vähemalt 15 % kõigist võimalikest punktidest. 

 

4. Kulukaalutlused 

Olelusringi kulude arvestamine 

Olelusringi kulude arvutamisel saab arvesse võtta ka energia- ja veekulu. Sellisel juhul on avaliku 
sektori hankijal võimalik arvutada vee- ja energiakulu seadme eeldatava kasutusea vältel ja lisada see 
pakkumuse hinnale. Tavaliselt ületavad käitamis-, hooldus- ja kõrvaldamiskulud mitmekordselt kõiki 
muid kulusid (kaasnevad kulud on sageli 2–20 korda suuremad kui algsed hankekulud). Kui olelusringi 
kulusid arvestatakse sellisel viisil, tuleb vältida topeltarvestamist, st väikese energia- ja veetarbimise 
alusel ei tohi anda punkte kaks korda, vaid üksnes olelusringi kulude arvestamise raames või ühe 
pakkumuste hindamise kriteeriumina lisaks hinnale (ilma lisanduva energia- ja veekulu maksumuseta). 
 
Kasu 
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Allpool on esitatud mõned näited tervishoius kasutatavate säästlike elektri- ja elektroonikaseadmete 
keskkonnaalase ja majandusliku kasu kohta, mida edukatel turuosalistel on võimalik saavutada. Need 
näited annavad pigem ülevaate võimalikust kasust (st sellest, et kasu on üldse võimalik saada) ega 
hõlma üksikasjalikke kirjeldusi, mille puhul oleks arvesse võetud, millist konkreetset uuringut tehakse 
või millist töörežiimi rakendatakse, milliseid võrdlusi kasutatakse või millist konkreetset mudelit 
kirjeldatakse. Kasu võrreldakse kas seadme varasema mudeli, standardmudeli või turul olevate 
sarnaste mudelite põhjal. Teabeallikaiks on tarnijate veebisaitidelt kogutud tootedeklaratsioonid ja 
turuanalüüsi käigus esitatud teabenõude raames tehtud küsitluse tulemused. 

Näited 
tervishoius 

kasutatavate 
elektri- ja 

elektroonikasead
mete kohta 

Keskkonnaalane kasu 
 

Majanduslik kasu 

KT seadmed 

• Energiasääst 50% rindkereuuringu ajal 
• Energiasääst 80 % südameuuringu ajal 
• (Energiasääst 50 % ööpäevase energiakulu 

puhul) 
• 33 000 kWh seadme kohta aastas, 15 tonni 

CO2 heitmeid, mis on võrdne nelja auto 
CO2 heitmetega aastas 

• Aastane sääst kuni 3 700 
eurot KT süsteemi kohta 

 

Dialüüsiseadmed 
• 50 % väiksem energiakulu 
• 30 % väiksem veekulu (võrreldes 

tavapärase 500 liitriga ravisessiooni kohta)

• 50 % väiksemad 
käitamiskulud 

EKG seadmed • 10% väiksem energiakulu  

Mammograafiaseadme
d 

• 50 % väiksem energiakulu 
 

Operatsioonisaali 
lambid 

• 50 % (halogeenlambi asendamisel LED-
lambiga)  

• Aastane sääst USA näitel 
0,03 TWh 

Jälgimisseadmed • 50 % väiksem energiakulu  

MRI seadmed 

• 50 % väiksem energiakulu (MRT seadme 
kasutamisel tavapärasel viisil võib tekkida 
umbes 90 tonni CO2 aastas) 
 

• Aastane elektritarbimine väheneb umbes 
60 000 kWh võrra, mis on võrdne viie 
majapidamise aastase elektritarbimisega; 
27 tonni CO2 heitmeid, mis on võrdne 
seitsme auto heitmetega aastas 

• Aastane sääst kuni 6 700 
eurot MRT seadme kohta  
 

Ultraheliseadmed • Energiasääst 90 % 
• 1 300 kWh vähem elektrit 

aastas (USA) 

Autoklaavid • Energiasääst 20 %  

Röntgenoloogiaseadm
ed 

• Energiasääst 80 % 
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5. Liited 

1. liide 

Vastavalt standardile EN 50564:2011 ja määrusele (EÜ) nr 1275/2008 on režiimid määratletud 
järgmiselt: 

„aktiivne režiim” – olek, mille puhul seade on ühendatud võrgutoiteallikaga ja vähemalt üks seadme 
ettenähtud talitlust võimaldavatest põhifunktsioonidest on aktiveeritud; 

„kasutusvalmis režiim” – olek, mille puhul seade on ühendatud võrgutoiteallikaga ja mis võimaldab 
(viivitamata) aktiveerida kõik olemasolevad funktsioonid; 

„ooterežiim” – olek, mille puhul seade on ühendatud võrgutoiteallikaga ja vajab ettenähtud viisil 
töötamiseks energiasisendit võrgutoiteallikast ning mis võimaldab kasutada üksnes järgmisi 
funktsioone, mis võivad olla kättesaadavad piiramatu aja vältel: taasaktiveerimisfunktsioon või 
taasaktiveerimisfunktsioon ja üksnes märguanne võimaldatud taasaktiveerimisfunktsiooni kohta ja/või 
teabe või oleku kuvamine; 

„väljalülitatud režiim” – olek, mille puhul seade on ühendatud võrgutoiteallikaga ja ühegi funktsiooni 
kasutamine ei ole võimalik; väljalülitatud režiim hõlmab ka järgmist:  

a) olek, mille puhul on kuvatud üksnes märguanne, et seade on välja lülitatud; 

b) olek, mis võimaldab kasutada üksnes funktsioone, mis on vajalikud elektromagnetilise ühilduvuse 
tagamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/108/EÜ; 

„taasaktiveerimisfunktsioon” – funktsioon, mis hõlbustab muude režiimide, sealhulgas aktiivse 
režiimi aktiveerimist kauglüliti abil ja mis hõlmab kaugjuhtimispulti, sisemist andurit ja lisafunktsioonide, 
sealhulgas põhifunktsiooni kasutamist võimaldava olekuga seotud taimerit; 
 
„teabe või oleku kuvamine” – püsifunktsioon, mille kaudu antakse teavet või kuvatakse seadme 
olekut; funktsioon hõlmab ka kella kuvamist. 
 

2. liide 

KT seadmed 

Režiimid on määratletud vastavalt COCIRi SRI dokumendile „KT seadmete energiatarbimise 
mõõtmise metoodika”. 

Väljalülitatud režiim: vastavalt kasutusjuhendile on süsteem välja lülitatud ja vahelduvvoolu võrgutoide 
puudub. Süsteem ei tarbi energiat. 

Energiasäästurežiim: süsteem töötab minimaalse energiatarbimise olekus, mille kasutaja saab valida 
vastavalt kasutusjuhendile. 

Puhkerežiim: süsteemi olek, mille puhul seade töötab täiel võimsusel, kuid ühtki skannimist ei ole 
plaanis. Selles režiim EI toimu röntgenitoru rootori ega seadme korpuse pöörlemist.  

Skannimisrežiim: süsteemi olek skannimiskordade vaheliste pauside ajal ja skannimise ajal (nt 
patsiendiga tegelemise, uuringute kavandamise, kontrastaine süstimise ja aktiivse skannimise teel 
röntgenkujutise loomise ajal). Režiim hõlmab toru rootori ja seadme korpuse pöörlemist, kujutise 
loomist ning võimalikke skannimiskordade vahelisi pause. 
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MRT seadmed 

Režiimid on määratletud vastavalt COCIRi SRI dokumendile „MRT seadmete energiatarbimise 
mõõtmise metoodika”. 

Väljalülitatud režiim: süsteem töötab minimaalse energiatarbimise olekus, mille tavakasutaja saab 
valida juhtimispuldilt käsklusega „välja” või „lülita välja”. 

Režiim „skannimisvalmis”: selles režiimis on süsteem skannimiskordade vaheliste pauside ajal (nt 
patsiendiga tegelemise, andmete arhiveerimise, uuringute kavandamise või kontrastaine süstimise 
ajal). 

Skannimisrežiim: MRT seade skannib patsienti aktiivselt, et luua kujutisi raadiosagedusliku energia 
saatmise ja vastuvõtmise ning magnetvälja gradientide muutmise teel. Arvutisüsteem tõlgendab 
andmeid ja loob kujutise. 

Energiasäästurežiim: see seadme käitaja valitud režiim kajastab süsteemi olekut, kus 
energiatarbimine on väiksem kui režiimis „skannimisvalmis” ja suurem kui väljalülitatud režiimis (st 
puhkerežiim, hooldus-/hindamisrežiim). 

3. liide 

Röntgenoloogiaseadmed, pesemise või uhtmise teel desinfitseerimise seadmed 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

4. liide 

Autoklaavid 

Eelnevalt kindlaks määratud kasutusmudel, katsetingimused 

Kasutatava tsükli liik peab olema kooskõlas kas standardiga EN 285 või EN 13060 või nendega 
samaväärse standardiga vastavalt hankija määratud mahule. 

EV määratlus standardile EN 13060 või EN 285 vastava autoklaavi puhul: 

EV = E/V (kWh/l), 

E = energiakulu (kWh) tsükli kohta tühja kambri puhul, 

V = autoklaavi suurim kasutamiseks ette nähtud maht liitrites. 

EW määratlus standardile EN 13060 või EN 285 vastava autoklaavi puhul: 

EW = EM/M (kWh/kg), 

EM = energiakulu (kWh) tsükli kohta katsematerjali koguse M (kg) puhul, 
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M = tarnija määratud metallist katsematerjali kogus (kg). 

Standardile EN 13060 vastava autoklaavi puhul on katsematerjali kogus tarnija määratud suurim 
metallist materjali kogus (kg).  

Standardile EN 285 vastava autoklaavi puhul on katsematerjali kogus 15 kg metallist materjali x STE 
(STE tähistab tootja määratud suurimat kasutamiseks ette nähtud mahtu). 

Märkus: katsematerjalina kasutatav metall peab vastavalt standardile EN 10088-1 olema roostevaba 
teras. 

Märkus: energiatõhususe andmed kehtivad tsükli puhul, milles steriliseeritakse pakendatud esemeid 
temperatuuril 134 °C. 

Autoklaav peab olema eelnevalt kuum ja kasutusvalmis. 

Katse käigus kasutatakse aktiivset kuivatamist. 

Vastavalt standardi EN 50564:2011 jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu 
liikumiskiirus katsealuse toote läheduses on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse 
vältel olema 23 ± 2 °C. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Kohandatud kasutusmudel, katsetingimused 

Autoklaav peab olema eelnevalt kuum ja kasutusvalmis.  

Energiatõhusust mõõdetakse vastavalt hankija kehtestatud tingimustele, nt kas aktiivset kuivatamist 
kasutatakse, milline on materjali kogus tsükli kohta, materjali liik ja tsükli liik.  

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C.  

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Muud tingimused 

Katse ajal peab siseneva vee temperatuur vastavalt standardile EN 285:2006 või sellega 
samaväärsele standardile olema 15 kraadi. Steriliseerimis-/desinfitseerimistulemus peab olema 
kooskõlas kehtivate standarditega. 

5. liide 

Dialüüsiseadmed 

Katsetingimused 

Vastavalt standardi EN 50564:2011 jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu 
liikumiskiirus katsealuse toote läheduses on ≤ 0,5 m/s.  

Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 2 °C. 
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Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Katse ajal peab siseneva vee temperatuur olema 15 kraadi. 

Muud dialüüsietapiga seotud katsetingimused 

Hemodialüüsi seadmete energiatõhususe mõõtmise ajal peavad töötingimused dialüüsietapis olema 
kooskõlas standardiga IEC 60601-2-16 või sellega samaväärse standardiga: 

dialüüsivedeliku voolukiirus: 500 ml/min; 

vere voolukiirus: 300 ml/min; 

voolukiirus ultrafiltrimisel: 0,5 l/h; 

dialüüsivedeliku temperatuur: 37 °C. 

6. liide 

Kõrgsageduslikud ja raadiosageduslikud kirurgiaseadmed, diatermiaseadmed 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. Võimsuse 
mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o kalibreerimismeetodit 
kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud vastavalt kehtivatele 
standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Muud katsetingimused aktiivse režiimi puhul 

Katse tehakse vastavalt standardile EN 60601-2-2 või sellega samaväärsele standardile. 

Suurim temperatuur tavapärases töötsüklis: kõrgsageduslikku kirurgiaseadet, mis on seadistatud nii, 
et aktiivkoormusele kantakse elektroodikaabli kaudu üle väljundvõimsus 50 W, käitatakse 1 tund 
vastavalt tootja määratletud töötsüklile, kuid seade peab seejuures töötama järjest vähemalt 10 
sekundit ja puhkepaus ei tohi olla pikem kui 30 sekundit. 

Suurim aktiivtakistus 30 sekundi vältel on monopolaarse seadme puhul 500 Ω ja bipolaarse seadme 
puhul 50 Ω. 

Allpool kirjeldatud etapid viiakse läbi vastavalt standardile EN 50564:2011 (punkt 5.2 – „Toote 
ettevalmistamine”) või sellega samaväärsele standardile: 

– tehakse kindlaks, kas tootel on olemas aku ja vooluring laetava aku laadimiseks. Kui on olemas 
õigusnorm, millega on määratletud asjaomased kohaldatavad tingimused, tuleb esitada viide sellele; 
vastasel korral kohaldatakse laadimist võimaldava vooluringiga toodete puhul järgmisi tingimusi:  

– väljalülitatud ja ooterežiimis tarbitavat energiat mõõdetakse pärast ettevaatusabinõude tarvitusele 
võtmist, millega tagatakse, et akut ei laeta katse ajal – näiteks eemaldades võimaluse korral aku või 
kui see ei ole eemaldatav, siis tagades, et aku püsib täielikult laetuna; 
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– hooldusrežiimis tehtavate mõõtmiste puhul peab aku olema enne mõõtmiste alustamist seadmesse 
paigaldatud ja täielikult laetud. 

7. liide 

EKG seadmed 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Muud katsetingimused aktiivse režiimi puhul 

Katse kestusega 15 minutit tehakse mõõtetsükli ajal ning selle käigus saadakse ja registreeritakse 
järgmised väärtused: 

siinusrütm: 60 lööki minutis, 

EKG amplituudid: 1 mV. 

8. liide 

Endoskoopiaseadmed 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab olema kogu katse vältel 23 ± 5 °C. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Testitav objekt/toode: endoskoopiaseade peab katse ajal sisaldama valgusallikat, mis töötab 
maksimumvõimsusel, kaamerat, endoskoopi ja õhupumpa. Valgusallikas peab enne katse algust 
olema saavutanud töötemperatuuri.  

9. liide 

Kuvöösid (mitteteisaldatavad) 

Katsetingimused 

Vastavalt kuvööse käsitleva standardi EN 60601-2-19 jaotisele 201.5.3 („Ümbritseva õhu temperatuur, 
niiskus, õhurõhk”) või sellega samaväärsele dokumendile järgitakse järgmisi tingimusi: 

kui kõnealuses standardis ei ole määratletud teisiti, tehakse kõik katsed ümbritseva õhu temperatuuril 
21–26 °C. 



 
 

 
30 

Katse ajal peab ümbritseva õhu temperatuur olema 21–26 °C, tööaeg üks tund ning seadistatud 
temperatuur (temperatuuriregulaatori abil valitud temperatuur) 36 °C. Vt lisateave jaotises 
201.12.1.101 („Kuvöösi temperatuuri stabiilsus”). Temperatuur peab enne katse algust olema 
stabiliseerunud. 

Allpool kirjeldatud etapid viiakse läbi vastavalt standardile EN 50564:2011 (punkt 5.2 – „Toote 
ettevalmistamine”) või sellega samaväärsele standardile: 

– tehakse kindlaks, kas tootel on olemas aku ja vooluring laetava aku laadimiseks. Kui on olemas 
õigusnorm, millega on määratletud asjaomased kohaldatavad tingimused, tuleb esitada viide sellele; 
vastasel korral kohaldatakse laadimist võimaldava vooluringiga toodete puhul järgmisi tingimusi: 

– väljalülitatud ja ooterežiimis tarbitavat energiat mõõdetakse pärast ettevaatusabinõude tarvitusele 
võtmist, millega tagatakse, et akut ei laeta katse ajal – näiteks eemaldades võimaluse korral aku või 
kui see ei ole eemaldatav, siis tagades, et aku püsib täielikult laetuna; 

– hooldusrežiimis tehtavate mõõtmiste puhul peab aku olema enne mõõtmiste alustamist seadmesse 
paigaldatud ja täielikult laetud. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

10. liide 

Infusioonipumbad 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C.  

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Muud tingimused 

Katse tehakse ja tulemused registreeritakse 120 minuti vältel keskmisel voolukiirusel ja vasturõhul ± 
13,33 kPa (± 100 mm Hg) vastavalt standardile EN 60601-2-24 või sellega samaväärsele standardile. 

11. liide 

Hingamisgaasi aktiivniisutid 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C.  

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 
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Muud katsetingimused 

Katse tehakse vastavalt standardile EN ISO 8185 või sellega samaväärsele standardile, kusjuures 
hingamisgaasi minimaalne veesisaldus on umbes 33 mg/dm³ ja maksimaalne temperatuur umbes 
42 °C.  

Katse tehakse ilma kuumutusspiraalita. 

Vastavalt standardi EN ISO 80601-2-12 jaotisele 201.12.1.101 või sellega samaväärsele dokumendile 
on voolukiirus 10 liitrit minutis ja hingamisgaasi aktiivniisutiga ühendatud ventilaator seadistatakse nii, 
et see tagab hingamismahu 500 ml ja hingamissageduse 20 korda minutis ning õhu hapnikusisalduse 
30 %. 

12. liide 

Laserid 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. Ooterežiimi 
iseloomustava energiatarbimise mõõtmise ajal on laser standardis EN 60601-2-22 või sellega 
samaväärses standardis esitatud määratlusele vastavas ooterežiimis. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Muud tingimused 

Aktiivset režiimi iseloomustava energiatarbimise mõõtmise ajal on laser 15 minuti vältel standardis EN 
60601-2-22 või sellega samaväärses standardis esitatud määratlusele vastavas kasutusvalmis 
režiimis. 

Režiimide määratlused on esitatud standardis EN 60601-2-22. 

Ooterežiim: seade on ühendatud vooluvõrku ja toide on sisse lülitatud. Laser ei ole võimeline tekitama 
töökiirt isegi siis, kui laseri juhtlüliti on aktiveeritud. Kasutusvalmis režiim: laseriseadmed on võimelised 
juhtlüliti aktiveerimisel tekitama laserikiire. 

13. liide 

Voodi kõrval asuvad jälgimisseadmed 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. 

Allpool kirjeldatud etapid viiakse läbi vastavalt standardile EN 50564:2011 (punkt 5.2 – „Toote 
ettevalmistamine”) või sellega samaväärsele standardile: 
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 – tehakse kindlaks, kas tootel on olemas aku ja vooluring laetava aku laadimiseks. Kui on olemas 
õigusnorm, millega on määratletud asjaomased kohaldatavad tingimused, tuleb esitada viide sellele; 
vastasel korral kohaldatakse laadimist võimaldava vooluringiga toodete puhul järgmisi tingimusi: 

– väljalülitatud ja ooterežiimis tarbitavat energiat mõõdetakse pärast ettevaatusabinõude tarvitusele 
võtmist, millega tagatakse, et akut ei laeta katse ajal – näiteks eemaldades võimaluse korral aku või 
kui see ei ole eemaldatav, siis tagades, et aku püsib täielikult laetuna; 

– hooldusrežiimis tehtavate mõõtmiste puhul peab aku olema enne mõõtmiste alustamist seadmesse 
paigaldatud ja täielikult laetud. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Muud katsetingimused 
 
Aktiivses režiimis energiatõhususe mõõtmise ajal reprodutseeritakse vastavalt standardi IEC 60601-2-
27 jaotisele 201.12.1.101.1 või sellega samaväärsele dokumendile väljundsignaalis sisendsignaal, mis 
jääb vahemikku ± 5 mV ja varieerub kiirusega kuni 125 mV/s. 
Monitor peab olema saavutanud enne katse algust töötemperatuuri. 

14. liide 

Ultraheliseadmed 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Muud katsetingimused 

Ultrahelisüsteem peab olema varustatud standardse 5 MHz-se anduri või sellega samaväärse 
anduriga.  

Kasutage standardset katseobjekti, näiteks mudelit RMI403GS või sellega samaväärset mudelit. 

Skannige katseobjekti 2D-skannimisrežiimis, kasutades 5 MHz-le võimalikult lähedast saatesagedust. 
Reguleerige seadet nii, et kujutis saadakse 10 cm sügavuselt. 

Mõõtke energiatarbimist pideval skannimisel 30 minuti jooksul, kasutades eespool kirjeldatud 
parameetreid.  

15. liide 

Operatsioonisaali lambid 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
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jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. 

Muud tingimused 

Järgitakse standardi EN 60601-2-41 jaotises 201.5.4 („Muud tingimused”) esitatud tingimusi. 

Lambi stabiliseerunud tööparameetrite mõõtmiseks mõõdetakse väljundväärtusi pärast töötamist 
nimipingel tavapärastes kasutustingimustes sissetöötamisperioodi vältel, mille kestus sõltub 
valgusallika tehnoloogiast. 

Kõnealune sissetöötamisperiood on järgmine: 

halogeenlambi ja LEDi puhul 3 tundi; 

lahenduslambi puhul 50 tundi; 

muude valgusallikate puhul periood, pärast mida ei varieeru tööparameetrid 100 tunni jooksul rohkem 
kui 1 %.  

Valgusallikas peab olema saavutanud enne katse algust töötemperatuuri. 

16. liide 

Patsiendi kehavälise soojendamise vahendid 

Katsetingimused 

Võimsuse mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. Võimsuse 
mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o kalibreerimismeetodit 
kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud vastavalt kehtivatele 
standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Muud katsetingimused 

Testitav objekt/toode: tekk ilma sundventilatsiooniseadmeta. 

Tingimused katseruumis peavad vastavalt standardi EN 80601-2-35 lisale CC või sellega 
samaväärsele dokumendile olema järgmised: ümbritseva õhu temperatuur 23 ± 2 °C ja õhu 
liikumiskiirus väiksem kui 0,1 m/s. 

Energiatõhusust aktiivses režiimis mõõdetakse järgmiselt. 

Laske standardi EN 80601-2-35 jaotises 201.11.1.2.1.101.1 või sellega samaväärses dokumendis 
esitatud määratlusele vastaval soojendusseadmel töötada, kuni on saavutatud stabiilne kontaktpinna 
temperatuur 36 °C. Lisaks jaotisele 201.11.1.2.1.101.1 kirjeldatakse mõõtmise korda põhjalikumalt 
jaotises 201.12.4: 

neli temperatuuriandurit, mis on elektrit juhtival viisil kinnitatud vaskplaadile (65 × 65 × 0,5 mm), 
asetatakse kontaktpinnale pinna pikkuse ja laiuse poolitamisel moodustunud nelja ristküliku 
keskpunktidesse. Temperatuuriregulaator seadistatakse nii, et kontaktpind saavutab temperatuuri 
36 °C. Temperatuuri mõõdetakse 60 minuti jooksul vähemalt iga 10 minuti järel. Mõõdetud näitajate 
põhjal arvutatakse keskmine temperatuur igas punktis (T1–T4) ning seda võrreldakse kontaktpinna 
temperatuuri keskmiste väärtustega. 
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Vastavalt lisale CC mõõdetakse eelkirjeldatud tingimustele vastava katse vältel veega täidetud 
plastkotis 1 tunni järel toimuvat temperatuuritõusu, mis iseloomustab soojusülekannet 
soojendusseadmelt patsiendile. Tuleks tagada soojusülekanne 115 W/m2, mis vastab plastkotis oleva 
2 l vee temperatuuri tõusule 1 °C võrra 1 tunni jooksul, kui soojendusseadme pinnaga on kontaktis 
200 cm2 koti pindalast. 

Aktiivses režiimis oleva sundventilatsiooniseadme energiatõhususe mõõtmine: 

aktiivses režiimis oleva sundventilatsiooniseadme võimsuse mõõtmise ajal ühendatakse 
sundventilatsiooniseade keha katmiseks ette nähtud tekiga, mille temperatuur on stabiliseerunud 
38 °C juures; katse kestus on 1 tund. 
 

17. liide 

Meditsiinilised sügavkülmikud 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Temperatuur peab enne katse algust olema stabiliseerunud. 

Sügavkülmik peab olema katse ajal tühi, st ilma sisustuseta, ning ettenähtud kasuliku mahu ja 
sisemahu ning nõutava temperatuuriga 24 tunni pikkuse perioodi jooksul. Sügavkülmiku ust ei tohi 
mõõtmise ajal kordagi avada. 

18. liide 

Ventilaatorid 

Katsetingimused 

Energiatõhususe mõõtmise metoodika peab olema kooskõlas valimi moodustamise meetodiga 5.3.2 
standardis EN 50564:2011 või sellega samaväärse meetodiga. Vastavalt standardi EN 50564:2011 
jaotisele 4.2 („Katseruum”) tehakse katseid ruumis, kus õhu liikumiskiirus katsealuse toote läheduses 
on ≤ 0,5 m/s. Ümbritseva õhu temperatuur peab kogu katse vältel olema 23 ± 5 °C. 

Võimsuse mõõtmise seadme kalibreerimisel koostatakse jälgitavuse dokument, s.o 
kalibreerimismeetodit kirjeldav dokument, millega tõendatakse, et mõõteseade on kalibreeritud 
vastavalt kehtivatele standarditele ja kalibreerimisprotsessi on võimalik jälgida. 

Seade peab olema eelsoojendatud ja kasutamiseks valmis ning seadistatud vastavalt standardi EN 
ISO 80601-2-12 jaotisele 201.12.1.101 („Mahu reguleerimisel põhinev hingamisrežiim”) või sellega 
samaväärsele dokumendile. 

Mõõtmine kestab 15 minutit ning registreeritakse keskmine võimsus. 

19. liide  



 
 

 
35 

COCIR – radioloogiatööstuse, meditsiiniliste elektriseadmete tööstuse ja tervishoiusektori 
infotehnoloogiatööstuse Euroopa koordineerimiskomitee (European Coordination Committee of the 
Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) 

KT – kompuutertomograafia 

EKG – elektrokardiograafia 

KHR – keskkonnahoidlik riigihange 

GWP – mõju globaalsele soojenemisele 

LED – valgusdiood 

MRT – magnetresonantstomograafia 

REACH – kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine 

SRI – eneseregulatsiooni algatus 
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