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ES ŽVP kriterijai, taikomi sveikatos priežiūros sektoriuje 
naudojamai elektros ir elektroninei įrangai (sveikatos priežiūros 

EEĮ) 
Žaliasis viešasis pirkimas (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente pateikiami ES 
ŽVP kriterijai, parengti sveikatos priežiūros sektoriuje naudojamai elektros ir elektroninei įrangai. 

Išsami informacija apie sveikatos priežiūros EEĮ gaminių grupę, šių kriterijų pasirinkimo motyvus, 
informacija apie susijusius teisės aktus ir kitus šaltinius pateikta techninio pagrindimo ataskaitoje. 

ES ŽVP kriterijai paprastai pateikiami kaip du rinkiniai – pagrindiniai ir išsamūs kriterijai: 

• pagrindiniai kriterijai, kuriuos bet kuri perkančioji organizacija gali taikyti visose valstybėse 
narėse ir kurie yra susiję su svarbiausiu poveikiu aplinkai. Jie parengti taip, kad juos taikant 
būtų patiriama kuo mažesnė papildoma tikrinimo našta arba kuo mažiau padidėtų išlaidos; 

• išsamūs kriterijai, skirti tiems, kas pageidauja įsigyti geriausius rinkoje parduodamus gaminius. 
Taikant šiuos kriterijus gali tekti atlikti papildomų patikros darbų arba šiek tiek padidėti išlaidos, 
palyginti su kitais tą pačią funkciją atliekančiais gaminiais. 

Ši gaminių grupė yra nauja, todėl daugiausia nustatyti pagrindiniai kriterijai. Išsamūs kriterijai pateikti 
dokumento pabaigoje (nr. 17 ir 18). 

Kriterijai parengti siekiant skatinti įsigyti mažesnio poveikio aplinkai sveikatos priežiūros EEĮ, kartu 
visada teikiant pirmenybę pacientų, taip pat medicinos, techninių ir techninės priežiūros 
darbuotojų saugai ir gerovei. 

Akronimai pateikiami 19 priedėlyje. 

 

1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 

Sveikatos priežiūros EEĮ, kuriai taikomi šie kriterijai, apima aukštosios ir žemosios įtampos įrangą. Ši 
įranga naudojama per visą Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
priežiūros ciklą. Medicinos prietaisų direktyva taikoma medicinos prietaisams, naudojamiems, pvz., 
prevencijai, diagnozei, gydymui stebėti ir palengvinti, taip pat reabilitacijai. Pagal standartą 
EN IEC 60601-1 elektrinė medicinos įranga apibrėžiama kaip: 

– elektrinė medicinos įranga, kurioje įrengta ne daugiau kaip viena jungtis, skirta jiems prie tam tikro 
maitinimo tinklo jungti (stacionarioji įranga), kurie yra skirti diagnozei, gydymui arba pacientui stebėti 
vykdant medicininę priežiūrą ir kuria sukuriamas fizinis arba elektrinis sąlytis su pacientu ir (arba) 
perduodama energija pacientui arba iš jo ir (arba) nustatomas toks energijos perdavimas pacientui 
arba iš jo. Ši įranga apima gamintojo nurodytus priedus, būtinus įprastinėms įrangos naudojimo 
sąlygoms sudaryti; 

– kilnojamoji elektrinė medicinos įranga, kuria tarp naudojimo laikotarpių galima perkelti iš vienos 
vietos į kitą prie jos pritvirtintais ratukais arba panašiomis priemonėmis. 

Į taikymo sritį nepatenkančios gaminių grupės nurodytos techninio pagrindimo ataskaitoje. 

Šiame dokumente išdėstyti pirkimų kriterijai skirti taikyti įsigyjant šiuos gaminius: 

• CPV 33157000-5 – anestezijos įrangos vėdintuvus (intensyviosios terapijos vėdintuvus, išskyrus 
nešiojamuosius vėdintuvus; anestezinius vėdintuvus, išskyrus namuose naudojamus vėdintuvus), 
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• CPV 33195100-4 – prie lovos naudojamą stebėjimo įrangą, 

• CPV 33115100-0 – kompiuterinės tomografijos (KT) įrangą, 

• CPV 33123200-0 – elektrokardiografinę (EKG) diagnostikos įrangą, 

• CPV 33168100-6 – endoskopijos įrangą (vaizdo kameras, endoskopus, apšvietimo įrenginius, 
oro siurblius), 

• CPV 39330000-4 – dezinfekcinio prapūtimo prietaisus, 

• CPV 33181100-3 – hemodializės įrenginius, 

• CPV 33161000-6 – aukštadažnę, radijo dažnių, diaterminę, dvipolę, vienpolę chirurginę įrangą, 

• CPV 33152000-0 – nuolatinai jungiamus kūdikiams skirtus inkubatorius, 

• CPV 33194110-0 – infuzijos ir švirkštinius siurblius, 

• CPV 33157400-9 – intensyviosios terapijos įrangą – aktyviuosius kvėpuojamųjų dujų drėkintuvus, 

• CPV 33169100-3 – chirurginius lazerinius instrumentus,  

• CPV 33111610-0 – magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) įrangą, 

• CPV 39711120-6 – medicininius šaldiklius, 

• CPV 31524110-9 – medicininius apšvietimo prietaisus – operacinių lempas, 

• CPV 33191110-9 – medicininius sterilizatorius, 

• CPV 33160000-9, 33162000-3: pacientų šildymo sistemas (užklotus, pagalvėles, čiužinius), 

• CPV 33112200-0 – ultragarso įrangą, išskyrus terapinę įrangą, 

• CPV 33191000-5 – dezinfekavimo plautuvus 

• CPV 33111000-1, 33111650-2 – rentgeno prietaisus (įskaitant mamografijos įrangą, išskyrus 
osteoporozės įrangą). 
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2. Svarbiausias poveikis aplinkai 

Pasiūlyti ŽVP kriterijai parengti siekiant atsižvelgti į pagrindinį poveikį aplinkai. Šis požiūris 
apibendrinamas toliau pateiktoje lentelėje. 

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 
 

SVARBIAUSI APLINKOSAUGOS 
ASPEKTAI IR POVEIKIS 
APLINKAI 

 ŽVP SPRENDIMAS 

•    Įsigyti efektyviai energiją vartojančią įrangą. 

• Įsigyti mažos galios režimu veikiančią 
įrangą. 

 

• Įsigyti įrangą, teikiamą kartu su 
nurodymais, kaip užtikrinti aplinkosauginį 
veiksmingumą. 

 

• Įsigyti įrangą, kurioje įrengtas apskaitos 
prietaisas. 

 

• Energijos sąnaudos naudojimo 
etape (pvz., išmetamas 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) kiekis ir oro tarša 
gaminant energiją) 

• Užtikrinti tinkamą įrangos veikimą 
efektyviai vartojant energiją, įvertinant 
poreikius ir rengiant mokymą energijos 
vartojimo efektyvumo klausimais. 

 
 

• Vandens sąnaudos dializės 
įrangos, dezinfekcijos prietaisų 
naudojimo etape (vandens 
trūkumas) 
 

• Įsigyti efektyviai vandenį vartojančią 
dializės ir dezinfekcijos įrangą. 

 

• Dujų sąnaudos anestezijos 
įrangos naudojimo etape  
(pvz., šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimas) 

 

• Įsigyti mažasrautę anestezijos įrangą. 

• Šaldalų naudojimas 
medicininiuose šaldikliuose 
(visuotinis atšilimas, ozono 
ardymas) 

 

• Įsigyti medicininius šaldiklius, kuriuose 
naudojami mažo visuotinio atšilimo 
potencialo šaldalai. 

• Medžiagų naudojimas 
(išteklių stygius) 
 

• Gaminio ilgaamžiškumas 

• Pavojingosios cheminės 
medžiagos 

• Įsigyti įrangą iš tiekėjų, taikančių cheminių 
medžiagų valdymo sistemas.  
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3. ES ŽVP kriterijai, taikomi sveikatos priežiūros elektros ir elektroninei 
įrangai 

Į 3.1 skirsnio kriterijus rekomenduojama atsižvelgti įsigyjant visų tipų įrangą. 3.2 skirsnyje nustatomi 
efektyvaus energijos vartojimo, o 3.3 skirsnyje – vandens vartojimo efektyvumo reikalavimai, taikomi 
įvairių tipų įrangai. 

Kaip nurodyta pirmiau, daugiausia nustatyti pagrindiniai kriterijai. Išsamūs kriterijai pateikti dokumento 
pabaigoje (nr. 17 ir 18). 

 

 

 

 

                                                            
1 Daugiau gairių pateikta ECHA rekomendacijose dėl gaminiuose esančių cheminių medžiagų (http://echa.europa.eu/), 
panašiose gairėse (pvz., www.cocir.org) arba kitose pramonės gairėse dėl REACH. 

3.1. Visų tipų įrangai taikomi kriterijai 
Pagrindiniai kriterijai 

DALYKAS 

Mažesnio poveikio aplinkai elektros ir elektroninės įrangos, naudojamos sveikatos priežiūros 
sektoriuje, įsigijimas 

ATRANKOS KRITERIJAI 

1. Cheminių medžiagų valdymo sistema 
Konkurso dalyvis turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, apimančią specialius išteklius, 
reikiamas praktines žinias, dokumentuojamą praktiką ir nurodymus, kad žinotų, ar pagal šią sutartį 
įsigytame (-uose) gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į kandidatinį Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 (REACH reglamento) 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą keliančių 
cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą, įskaitant galimus šio sąrašo papildymus. Šiuo tikslu: 

• turi būti tiekėjų paprašyta pateikti informaciją apie į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, 
įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas (per mėnesį nuo to laiko, kai Europos 
cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą sąrašą); 

• sistemingai renkama ir archyvuojama gauta informacija apie gaminiuose, įsigytuose pagal šią 
sutartį, esančias į REACH kandidatinį sąrašą įtrauktas SVHC; tai yra, siekiant įvertinti, ar nėra 
surinktos informacijos nenuoseklumų, taikomos įrašų saugojimo ir stebėsenos procedūros 
(pvz., reguliariai tikrinami su gaminyje esančiomis kandidatinio sąrašo cheminėmis 
medžiagomis susiję dokumentai ir tikrinama cheminė sudėtis (laboratorinės analizės 
ataskaitos) vietoje). 

Patikra. Konkurso dalyviai patvirtina, kad taiko pirmiau aprašytą praktiką ir nurodymus, taip pat aprašo 
dokumentavimo, stebėsenos, tolesnių veiksmų sistemą ir paskirtus išteklius (laiką, darbuotojus ir jų 
praktines žinias). Gali būti atliekama pirmiau išdėstytame reikalavime nurodytų ataskaitų patikra 
vietoje1. 

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2. Nurodymai naudotojui kaip užtikrinti aplinkosauginį veiksmingumą 
Pateikiamas vadovas, kuriame išdėstyti eksploatavimo nurodymai, kaip pasiekti kuo didesnį 
konkretaus medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą; nurodymai pateikiami raštu arba kaip 
tam tikra naudotojo vadovo dalis, arba skaitmeniniu formatu gamintojo svetainėje arba kompaktiniame 
diske, arba popieriniu formatu ant pakuotės arba prie gaminio pridėtuose dokumentuose. 
Eksploatavimo vadovas pateikiami kartu su įranga. Dokumentuose, nemažinant klinikinio įrangos 
veiksmingumo, būtina pateikti bent: 

• naudotojams skirtus nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, 
naudojimo, techninės priežiūros, taip pat perdirbimo ir (arba) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, 
kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (arba) dalių sąnaudas ir išmetalų 
kiekį; 

• rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas 
pakeisti atsargines dalis, valymo patarimus; 

• informaciją apie gaminiuose, įsigytuose pagal šią sutartį, esančias į kandidatinį cheminių 
medžiagų sąrašą įtrauktas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą) 57 straipsnyje 
nurodytas labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC), kad perkančioji 
organizacija galėtų imtis tinkamų atsargumo priemonių siekdama užtikrinti, kad gaminio naudotojai 
gautų šią informaciją ir galėtų atitinkamai veikti. 

Patikra 
Organizacijai pateikiama atitinkamų eksploatavimo vadovo puslapių kopija. Konkurso dalyvis taip pat 
turėtų pateikti pareiškimą, kad šį vadovą galima gauti konkurso dalyvio arba gamintojo svetainėje, 
kompaktiniame diske arba popieriniu formatu. 
Pagal šią sutartį įsigytame (-uose) gaminyje (-iuose) esančių į SVHC kandidatinį sąrašą įtrauktų 
cheminių medžiagų sąrašas ir papildoma informacija pagal REACH reglamento 33 straipsnį. 

3. Gaminio ilgaamžiškumas ir garantija 

Gamintojo suteikiama garantija apima gaminio remontą arba pakeitimą. Be to, konkurso dalyvis 
užtikrina, kad numatomą įrangos naudojimo laikotarpį, bent penkerius metus po garantinio laikotarpio 
(tiesiogiai arba per kitus nurodytus tarpininkus) būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių 
atsarginių dalių. 

Patikra 

Konkurso dalyvis turi patvirtinti, kad bus įvykdyta pirmiau nurodyta sąlyga. 
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4. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo mokymas 
Konkurso dalyviai rengia mokymą, per kurį aptariami įrangos elektros vartojimo parametrų reguliavimo 
ir tikslinimo siekiant didinti elektros energijos vartojimo efektyvumą (pvz., budėjimo režimo) aspektai. 
Šis mokymas gali būti įtraukiamas į konkurso dalyvio rengiamą klinikinį ir techninį mokymą. 

Patikra 
Ketinamo rengti mokymo apie energiją aprašas. 

5. Montavimas siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą 
Montuodamas įrangą konkurso dalyvis pateikia naudotojo poreikių vertinimą (t. y. palatoje) (pvz., 
naudojimo dažnumą, tyrimų tipą ir pan.). Remdamasis analizės rezultatais konkurso dalyvis pateikia 
perkančiajai organizacijai dokumentus ir informaciją, kaip pasirinkti geriausius įsigytos įrangos elektros 
energijos vartojimo parametrus. Jei taikoma, šis procesas kartojamas ir tikslinamas kaskart tiekėjui 
atliekant profilaktinę techninę įrangos priežiūrą. 

Patikra 
Montavimo procedūros aprašas ir profilaktinės techninės priežiūros procedūra. 

SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGA 

6. Informacija apie į kandidatinį sąrašą įtrauktas labai didelį susirūpinimą keliančias chemines 
medžiagas 
Per penkerių metų laikotarpį nuo gaminio pristatymo perkančioji organizacija per šešis mėnesius nuo 
to laiko, kai ECHA paskelbia patikslintą SVHC kandidatinį sąrašą, informuojama apie visuose pagal 
šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines 
medžiagas, taip pat apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad galėtų imtis reikiamų 
atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai 
veikti. 
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TAŠKŲ SKYRIMO KRITERIJAI 

3.2. Energinio efektyvumo reikalavimai 
Energinio efektyvumo reikalavimai siūlomi kaip taškų skyrimo kriterijai.  

7. Sveikatos priežiūros EEĮ, išskyrus KT, hemodializės įrenginius, MRT, medicininius 
sterilizatorius ir dezinfekcijos prietaisus, energinis efektyvumas 
Taškai skiriami atsižvelgiant į toliau pateiktoje lentelėje nurodytas energijos sąnaudas per parą 
E (kWh) per parą) (kuo mažesnės energijos sąnaudos per parą, tuo daugiau taškų skiriama). 
Taikomos 1 priedėlyje pateiktos režimų apibrėžtys. Siūlomi patikros būdai nurodyti toliau pateiktoje 
lentelėje. 
Inkubatoriams ir medicininiams šaldikliams taškai skiriami atsižvelgiant į energijos sąnaudas per parą 
pagal tūrį E (kWh per parą ir m3). 
Perkančioji organizacija turi nurodyti numatomo įrangos naudojimo per parą pavyzdžius (pritaikytas 
scenarijus), o konkurso dalyvis turi nurodyti įrangos naudojimo įvairiais režimais energijos sąnaudas. Iš 
anksto nustatytas naudojimo scenarijus yra perkančiajai organizacijai skirta rekomendacija, grindžiama 
vidutiniais naudojimo Europos ligoninėse scenarijais. Vis dėlto perkančioji organizacija gali pritaikyti 
naudojimo scenarijų atsižvelgdama į konkrečius poreikius. 

Įranga Režimas Pritaikytas 
scenarijus 

Perkančiosios 
organizacijos 
nurodyti 
duomenys 

Iš anksto 
nustatytas 
naudojimo 
scenarijus 

Gairės 

Energija 
naudojimo 
etape 

Konkurso 
dalyvio 
nurodyti 
duomenys 

Energijos 
sąnaudų (E) 
apskaičiavimas  

Aktyvusis  T1 = 24 val. T1 = 24 P1 Aktyvusis 
kvėpuojamųjų 
dujų 
drėkintuvas 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo 
scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
11 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

(T1*P1) = 
E (kWh) per 
parą 

Aktyvusis T1 = 24 val. T1 = 24 P1 (T1*P1) = 
E (kWh) per 
parą 

Prie lovos 
naudojama 
stebėjimo 
įranga 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo 
scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
13 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 
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Įranga Režimas Pritaikytas 
scenarijus 

Perkančiosios 
organizacijos 
nurodyti 
duomenys 

Iš anksto 
nustatytas 
naudojimo 
scenarijus 

Gairės 

Energija 
naudojimo 
etape 

Konkurso 
dalyvio 
nurodyti 
duomenys 

Energijos 
sąnaudų (E) 
apskaičiavimas 

Aktyvusis  T1 T1 = 2 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) per 
parą 

Budėjimo 
(jei įdiegtas) 

T2  T2 = 2 P2  

Išjungties  T3  T3 = 20 P3  

EKG 
(elektrokardio-
grafinė) įranga 
(diagnostikos) 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, 
valandų skaičius 
per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo 
scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
7 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

 

Aktyvusis  T1 – valandų 
skaičius šiuo 
režimu per 
parą, šiomis 
perkančiosios 
organizacijos 
nurodytomis 
šviesos šaltinio 
sąlygomis: 
Lux – šviesos 
stipris,  
Ra – spalvų 
perteikimo 
rodiklis,  
T – spalvinė 
temperatūra 
(kelvinais), 
naudojimo 
laikotarpis 
valandomis. 

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

Išjungties  T2  T2 = 19 P2  

Endoskopijos 
įranga (vaizdo 
kamera, 
endoskopas, 
apšvietimo 
įrenginys, oro 
siurblys) 

Taikomos 1 
priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, 
valandų skaičius 
per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo 
scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
8 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis ir 
perkančiosios 
organizacijos 
nurodytomis 
sąlygomis 
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Įranga Režimas Pritaikytas 
scenarijus 

Perkančiosios 
organizacijos 
nurodyti 
duomenys 

Iš anksto 
nustatytas 
naudojimo 
scenarijus 

Gairės 

Energija 
naudojimo 
etape 

Konkurso 
dalyvio 
nurodyti 
duomenys 

Energijos 
sąnaudų (E) 
apskaičiavimas  

Aktyvusis  T1 – naudojimo 
valandų skaičius 

per parą  

 

T1 = 5 P1 – (išmatuota 
30 sekundžių 
vienpolei įrangai 
taikant 500 Ω, o 
dvipolei – 50 Ω 
apkrovą) 

Išjungties  T2 – naudojimo 
valandų skaičius 

per parą 

T2 = 19 P2 

Aukštadažnė 
chirurginė, 
diaterminė 
įranga 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

 Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 6 
priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = 
E (kWh) per 
parą 

Aktyvusis  T1 = 24 
Reikia nurodyti 

pacientams skirtą 
erdvę, pvz., iki 
6 kg svorio ir 
60 cm ūgio 

pacientams skirta 
erdvė 

T1 = 24, inkubatorius 
turi tikti iki 6 kg svorio 
ir 60 cm ūgio 
pacientams 

E1 = (T1*P1) 
tūrio vienetui 

(Nuolatinai 
jungiami) 
kūdikiams 
skirti 
inkubatoriai 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 9 
priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis V – 
perkančiosios 
organizacijos 
nurodytas (erdvės) 
sąlygas 
atitinkančio 
inkubatoriaus tūris 
(m3). 

(T1*P1)/ V = 
(kWh) per 
parą ir 
inkubatoriau
s m3 

Aktyvusis  T1 T1 = 14 P1 

Išjungties  T2  T2 = 10 P2 

Infuzijos ir 
švirkštiniai 
siurbliai 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
10 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = 
E (kWh) per 
parą 
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sąlygomis

 

 

Įranga Režimas Pritaikytas 
scenarijus 

Perkančiosios 
organizacijos 
nurodyti 
duomenys 

Iš anksto 
nustatytas 
naudojimo 
scenarijus 

Gairės 

Energija 
naudojimo 
etape 

Konkurso 
dalyvio 
nurodyti 
duomenys 

Energijos 
sąnaudų (E) 
apskaičiavimas 

Aktyvusis 
režimas – 
parengties 
būsena 

T1 T1 = 5 P1 

Budėjimo – 
lazerio 
budėjimo 
režimas 

T2  T2 = 4 P2 

Išjungties  T3  T3 = 15 P3 

Chirurginiai 
lazeriniai 
instrumentai, 
nuolatinės 
veikos 
lazeriai 

Režimų apibrėžtys 
pagal 1 priedėlį; 
aktyvusis ir budėjimo 
režimai apibrėžiami 
pagal standarto SS-
EN 60 601-2-22, 
2.1.117 skirsnį 
„Budėjimo / 
parengties būsena“.  

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus.

P – galia (kW); 
galia matuojama 12 
priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

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

Aktyvusis  T1 = 24 val. 
Reikia nurodyti 
šaldiklio vidinio 

tūrio (V) 
naudingąją 

talpą, ilgį, plotį 
ir aukštį, tūrį 
(m3), taip pat 

reikiamą 
temperatūrą. 

T1 = 24 P1 Medicininiai 
šaldikliai 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas 

V – tūris  

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus.

P – galia (kW); 
galia matuojama 17 
priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

(T1*P1)/ V = 
(kWh) per 
parą ir 
šaldiklio m3 
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Įranga Režimas Pritaikytas 
scenarijus 

Perkančiosios 
organizacijos 
nurodyti 
duomenys 

Iš anksto 
nustatytas 
naudojimo 
scenarijus 

Gairės 

Energija 
naudojimo 
etape 

Konkurso 
dalyvio 
nurodyti 
duomenys 

Energijos 
sąnaudų (E) 
apskaičiavimas  

Aktyvusis T1 – valandų 
skaičius šiuo 
režimu per parą, 
šiomis 
perkančiosios 
organizacijos 
nurodytomis 
sąlygomis: 
Lux – šviesos 
stipris,  
Ra – spalvų 
perteikimo 
rodiklis,  
T°– spalvinė 
temperatūra 
(kelvinais),  
naudojimo 
laikotarpis 
valandomis. 

T1 = 8  P1 – 
apskaičiuota 
atsižvelgiant į 
perkančiosios 
organizacijos 

nurodytas 
sąlygas 

atitinkantį 
lempos tipą 

Išjungties T2 T2 = 16 P2 

Medicininiai 
apšvietimo 
prietaisai 
(operacinių 
lempos) 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo 
scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
15 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = 
E (kWh) per 
parą 

Aktyvusis T1 T1 = 9 P1 

Išjungties  T2 T2 = 15 P2 

Pacientų 
šildymo 
sistemos 
(užklotai, 
pagalvėlės, 
čiužiniai) 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus. 

P – galia (kW); galia 
matuojama 
16 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo sąlygomis 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = 
E (kWh) per 
parą 

Aktyvusis T1 T1 = 9 P1+ PF (T1*(P1+ PF)) 
+ (T2*P2) = 
E (kWh) per 
parą 

Išjungties  T2 T2 = 15 P2  

Naudojant 
priverstinės 
oro 
cirkuliacijos 
prietaisą 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus. 

P – galia (kW); galia 
matuojama 
16 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo sąlygomis 

PF – priverstinės oro 
cirkuliacijos prietaiso 
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galia 

 

Įranga Režimas Pritaikytas 
scenarijus 

Perkančio-
sios 
organizaci-
jos nurodyti 
duomenys 

Iš anksto 
nustatytas 
naudojimo 
scenarijus 

Gairės 

Energija 
naudojimo 
etape 

Konkurso 
dalyvio 
nurodyti 
duomenys 

Energijos 
sąnaudų (E) 
apskaičiavimas 

Skenavimo 
arba 
parengties 
skenuoti 

T1 T1 = 6 P1  

Budėjimo  T2  T2 = 6 P2  

Išjungties  T3  T3 = 12 P3  

Režimų 
apibrėžtys 
pagal COCIR 
savireguliavi-
mo iniciatyvos 
dokumentą 
SRI v1 (2009). 

T – laikas, 
valandų 
skaičius per 
parą 
dabartiniu 
režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
14 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

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

Ultragarso 
įranga, išskyrus 
terapinę įrangą 

Akumuliatoriumi maitinamos ultragarso įrangos: 
visiško akumuliatoriaus įkrovimo energijos sąnaudos (kWh) – 
Eįkrovimo, 
akumuliatoriumi maitinamų modelių sąnaudos per parą – 
Eįkrovimo*3. 

 

 

Aktyvusis  T1 = 24 val
. 

T1 = 24 P1 Vėdintuvai, 
intensyviosios 
terapijos 
vėdintuvai 
(išskyrus 
nešiojamuosius 
vėdintuvus), 
anesteziniai 
vėdintuvai 
(išskyrus 
namuose 
naudojamus 
vėdintuvus) 

 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, 
valandų 
skaičius per 
parą 
dabartiniu 
režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
18 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

(T1*P1) = 
E (kWh) per 
parą 

Rentgeno 
prietaisai, 

Budėjimo  T1 T1 = 15 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) = 
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Išjungties  T2  T2 = 9 P2 prietaisai, 
įskaitant 
mamografijos 
įrangą, išskyrus 
osteoporozės 
įrangą 

Taikomos 
1 priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, 
valandų 
skaičius per 
parą 
dabartiniu 
režimu 

Rekomenduojamas 
naudojimo scenarijus. 

P – galia (kW); 
galia matuojama 
3 priedėlyje 
nurodytomis 
bandymo 
sąlygomis 

(T2*P2) = 
E (kWh) per 
parą 

Patikra 
Konkurso dalyviai pateikia bandymo ataskaitą pagal standartą EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 
skirsnius) arba lygiavertį standartą. Bandymo ataskaitoje pateikiami įrangos energinio efektyvumo 
duomenys. Duomenys matuojami priedėliuose nurodytais režimais ir bandymo sąlygomis, taip pat 
taikant pirmiau nurodytus kiekvienos įrangos naudojimo scenarijus. Bandymai laboratorijose atliekami 
pagal bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 dalies, ISO 13485 arba lygiaverčio 
standarto reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 

8. Kompiuterinės tomografijos (KT) įrangos energinis efektyvumas 
Taškai skiriami atsižvelgiant į toliau nurodytas energijos sąnaudas per parą E (kWh) per parą) (kuo 
mažesnės energijos sąnaudos per parą, tuo daugiau taškų skiriama). 
Taikomos 2 priedėlyje pateiktos režimų apibrėžtys. 

Perkančioji organizacija turi nurodyti numatomo įrangos naudojimo per parą pavyzdžius (pritaikytas 
scenarijus), o konkurso dalyvis turi nurodyti įrangos įvairių režimų galios sąnaudas. Iš anksto 
nustatytas naudojimo scenarijus yra perkančiajai organizacijai skirta rekomendacija. Vis dėlto 
perkančioji organizacija gali pritaikyti naudojimo scenarijų atsižvelgdama į konkrečius poreikius. 

Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus (jis taikytinas kaip orientacinis scenarijus kompiuterinės 
tomografijos įrangai palyginti) 
Konkurso dalyviai nurodo vieno iš trijų scenarijų energijos sąnaudas per parą E (kWh) per parą)2, 
apskaičiuotas pagal kompiuterinės tomografijos įrangai taikomame COCIR SRI dokumente 
(žr. www.cocir.org) arba lygiaverčiame standarte nurodytą metodiką ir bandymo sąlygas. Perkančioji 
organizacija praneša, kurių scenarijų energijos sąnaudos turi būti nurodomos. 

• Išjungties scenarijus – 20 skenavimų per parą ir naktinio 12 valandų trukmės išjungties režimo 
naudojimo scenarijaus energijos sąnaudos. 

• Neveikos scenarijus – 20 skenavimų per parą ir naktinio 12 valandų trukmės neveikos režimo 
naudojimo scenarijaus energijos sąnaudos. 

• Mažos galios scenarijus – 20 skenavimų per parą ir naktinio 12 valandų trukmės mažos galios 
režimo naudojimo scenarijaus energijos sąnaudos. 

 

Pritaikytas naudojimo scenarijus 

Konkurso dalyviai nurodo šias pagal kompiuterinės tomografijos įrangai taikomame COCIR SRI 
dokumente (žr. www.cocir.org/site/index.php?id=46) arba lygiaverčiame standarte nurodytą metodiką ir 
bandymo sąlygas apskaičiuotas vertes: 

 

PIšjungties – išjungties režimo galios sąnaudas (kW), 

PNeveikos – neveikos režimo galios sąnaudas (kW), 

PMažos galios – mažos galios režimo galios sąnaudas (kW), 

http://www.cocir.org/
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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ESkenavimo – pilvo skenavimo energijos sąnaudas, 

TSkenavimo – pilvo skenavimo trukmę (nuo paskyrimo iki perjungimo atgal į neveikos režimą). 

Energijos sąnaudas per parą galima apskaičiuoti pagal šią formulę (kursyvu nurodytas vertes nustato 
perkančioji organizacija, o pusjuodžiu šriftu nurodytas vertes nurodo įrangos teikėjas): 

E = kWh per parą = PIšjungties x TIšjungties + PMažos galios x TMažos galios + NSkenavimo x ESkenavimo + PNeveikos x 
(24 h – TIšjungties – TMažos galios – NSkenavimo x TSkenavimo) 

Šioje formulėje: 

NSkenavimo – skenavimų skaičius per parą 

Atsižvelgiant į nedidelį skenavimo režimo energijos sąnaudų poveikį per 24 valandas, remiantis COCIR 
metodikos rezultatais matyti, kad panašias skenavimo režimo energijos sąnaudas galima gauti taikant 
vien pilvo skenavimą. 

TMažos galios, išjungties – laikas valandomis per parą kiekvienu režimu 

TSkenavimo – (konkurso dalyvio nurodyta) kiekvieno skenavimo trukmė 

Patikra 
Dėl KT įrangos konkurso dalyviai pateikia pagal tomografijos įrangai taikomą COCIR SRI dokumentą 
(žr. www.cocir.org/site/index.php?id=46) arba lygiavertį standartą parengtą bandymo ataskaitą, kurioje 
pateikiami energinio efektyvumo duomenys. 

Bandymai laboratorijose atliekami pagal bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 
dalies, ISO 13485 arba lygiaverčio standarto reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 

9. Hemodializės įrenginių energinis efektyvumas 
 
Taškai skiriami atsižvelgiant į energijos sąnaudas per procedūrą – E (kwh) per procedūrą – toliau 
nurodytomis bandymo sąlygomis. (Kuo mažesnės energijos sąnaudos per procedūrą, tuo daugiau 
skiriama taškų.) 
 

Procedūros ciklas pagal IEC 60601-2-16 arba lygiavertį standartą turi būti toks: 

• tyrimas – trukmė skiriasi atsižvelgiant į įrenginį, 

• pripildymas ir plovimas – 10 minučių, 

• parengiamoji cirkuliacija – 15 minučių, 

• dializė – 4 valandos, 

• dezinfekavimas kaitinant ir (arba) cheminėmis medžiagomis – trukmė skiriasi atsižvelgiant į 
įrenginį. Dezinfekavimo tipą turi nurodyti perkančioji organizacija. 

Energijos sąnaudos per procedūrą vertinamos 5 priedėlyje nurodytomis bandymo sąlygomis. 

Taškų skiriama, jei dializės įrangoje įrengta automatinė funkcija, kuria mažinamas dializės srautas tarp 
parengimo dializei ir dializės tarpsnio. Konkurso dalyvis nurodo mažesnį dializės srautą. Kuo daugiau 
sumažėja dializės srautas, tuo daugiau skiriama taškų. 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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Taškų skiriama, jei per 10 minučių po dezinfekcijos nenaudojama dializės įranga išsijungia 
automatiškai. 

Patikra 
Konkurso dalyviai pateikia bandymo ataskaitą pagal standartą EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 
skirsnius) arba lygiavertį standartą. Bandymo ataskaitoje pateikiami įrangos energinio efektyvumo 
duomenys. Duomenys matuojami pirmiau nurodytais režimais, bandymo sąlygomis ir taikant nurodytus 
naudojimo scenarijus. 
Bandymai laboratorijose atliekami pagal bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 
dalies, ISO 13485 arba lygiaverčio standarto reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 
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10. Magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) įrangos energinis efektyvumas 
Taškai skiriami atsižvelgiant į toliau nurodytas energijos sąnaudas per parą E (kWh) per parą) (kuo 
mažesnės energijos sąnaudos per parą, tuo daugiau taškų skiriama). 
Taikomos 2 priedėlyje pateiktos režimų apibrėžtys. 

Perkančioji organizacija turi nurodyti numatomo įrangos naudojimo per parą pavyzdžius (pritaikytas 
scenarijus), o konkurso dalyvis turi nurodyti įrangos įvairių režimų energijos sąnaudas. Iš anksto 
nustatytas naudojimo scenarijus yra perkančiajai organizacijai skirta rekomendacija. Vis dėlto 
perkančioji organizacija gali pritaikyti naudojimo scenarijų atsižvelgdama į konkrečius poreikius. 

Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus (jis taikytinas kaip orientacinis scenarijus MRT įrangai 
palyginti) 

Konkurso dalyviai nurodo energijos sąnaudas per parą E (kWh) per parą), apskaičiuotas pagal 
magnetinio rezonanso tomografijos įrangai taikomame COCIR SRI dokumente 
(žr. www.cocir.org/site/index.php?id=46) arba lygiaverčiame standarte nurodytą metodiką ir bandymo 
sąlygas. 

Pritaikytas naudojimo scenarijus 

Konkurso dalyviai nurodo šias pagal magnetinio rezonanso tomografijos įrangai taikomame COCIR 
SRI dokumente (žr. www.cocir.org/site/index.php?id=46) arba lygiaverčiame standarte nurodytą 
metodiką ir bandymo sąlygas apskaičiuotas vertes: 

PIšjungties – išjungties režimo galios sąnaudas (kW), 

PMažos galios – mažos galios režimo galios sąnaudas (kW), 

PParengties – parengties skenuoti režimo galios sąnaudas (kW), 

ESkenavimo – penkių kūno sričių (galvos, nugaros, pilvo, kelio, kraujagyslių) skenavimo energijos 
sąnaudas, 

TSkenavimo – skenavimo trukmę (įskaitant COCIR metodikos dokumente apibrėžtas skenavimo laiko ir 
pastoviojo parengties skenuoti laiko sekas). 

Energijos sąnaudas per parą galima apskaičiuoti pagal šią formulę (kursyvu nurodytas vertes nustato 
perkančioji organizacija, o pusjuodžiu šriftu pateiktas vertes nurodo įrangos teikėjas): 

kWh per parą = PIšjungties x TIšjungties + PMažos galios x TMažos galios + NSkenavimo x ESkenavimo + PParengties x (24 h 
– TIšjungties – TMažos galios – NSkenavimo x TSkenavimo) 

Šioje formulėje: 

NSkenavimo – kiekvienos kūno srities skenavimų skaičius. NSkenavimo x TSkenavimo = NGalvos x TGalvos + NPilvo x 
TPilvo + NNugaros x TNugaros + NKelio x TKelio + NKraujagyslių x TKraujagyslių, 

TMažos galios, išjungties – laikas valandomis per parą kiekvienu režimu, 

TSkenavimo – (konkurso dalyvio nurodyta) kiekvieno skenavimo trukmė. 

Patikra 
Konkurso dalyviai pateikia pagal tomografijos įrangai taikomą COCIR SRI dokumentą 
(žr. www.cocir.org/site/index.php?id=46) arba lygiavertį standartą parengtą bandymo ataskaitą, kurioje 
pateikiami įrangos energinio efektyvumo duomenys. 

Bandymai laboratorijose atliekami pagal bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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dalies, ISO 13485 arba lygiaverčio standarto reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 
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11. Medicininių sterilizatorių energinis efektyvumas 
 

Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus 

Energiniam efektyvumui poveikį daro sterilizatoriaus pajėgumas ir įkrova, atsižvelgiant į esamo 
pajėgumo naudojimą. Kuo daugiau gaminių galima sterilizuoti per vieną ciklą, tuo mažesnės vieno 
gaminio energijos sąnaudos. Sterilizatorių energijos sąnaudas galima įvertinti atsižvelgiant į naudingąjį 
kameros tūrį litrais arba į didžiausiąją įkrovą kilogramais. Konkurso dalyvis abu kriterijus nurodo 
skaičiais, kad perkančioji organizacija galėtų susidaryti bendrąjį įspūdį apie energijos sąnaudas. 

Taškai skiriami atsižvelgiant į ciklo energijos sąnaudas, t. y. į: 
 

• nurodytas vieno litro energijos sąnaudas EV (Wh vienam litrui) 4 priedėlyje nurodytomis 
bandymo sąlygomis; 

• nurodytas vienos įkrovos energijos sąnaudas EW (Wh vienam kilogramui) 4 priedėlyje 
nurodytomis bandymo sąlygomis. 

Kuo mažesnės energijos sąnaudos per ciklą, tuo daugiau skiriama taškų. 

Konkurso dalyvis nurodo: 

• energijos sąnaudas: 

tuščios kameros EV, 

4 priedėlyje nurodytos didžiausiosios įkrovos EW, 

• naudingąjį kameros tūrį (litrais), 

• taikytą gaminio standartą (EN 13060 arba EN 285). 

Taikomos 1 priedėlyje pateiktos režimų apibrėžtys. 

Matavimai atliekami 4 priedėlyje nurodytomis bandymo sąlygomis. 

Patikra 

Konkurso dalyviai pateikia įrangos energinio efektyvumo duomenis EV ir EW, pagrįstus bandymų 
protokolais pagal standartą EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, ir 6.4 skirsnius) arba lygiavertį standartą. 
Duomenys matuojami 4 priedėlyje nurodytais režimais ir bandymo sąlygomis. Bandymai laboratorijose 
atliekami pagal bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 dalies, ISO 13485 arba 
lygiaverčio standarto reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 

 
Pritaikytas naudojimo scenarijus 
 
Taškai skiriami atsižvelgiant į toliau pateiktoje lentelėje nurodytas energijos sąnaudas per parą 
E (kWh) per parą) (kuo mažesnės energijos sąnaudos per parą, tuo daugiau taškų skiriama). 
Užpildykite toliau pateiktą lentelę. 
Taikomos 1 priedėlyje pateiktos režimų apibrėžtys. Patikros aprašas pateiktas po lentele. 
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Įranga Režimas Pritaikytas 
naudojimo 
scenarijus 

Perkančiosios 
organizacijos 
nurodyti 
duomenys 

Energija 
naudojimo etape 

Konkurso dalyvio 
nurodyti duomenys 

Energijos 
sąnaudų (E) 
apskaičiavimas  

Aktyvusis  N – nurodytų 
ciklų skaičius 
per parą (reikia 
nurodyti L – įkrovą 
per ciklą (kg), M – 

medžiagos rūšį 
(metalas arba 

tekstilė), T – ciklo 
tipą (sterilizavimo 

Tº), džiovinimo 
tarpsnio taikymą 

(taip / ne)) 

E1 – energijos 
sąnaudos per ciklą 
(kWh), grindžiamos 
perkančiosios 
organizacijos 
nurodytu ciklu 

Parengties T2  P2  

Budėjimo T3  P3  

Medicininiai 
sterilizatoriai 

Taikomos 1 
priedėlyje 
pateiktos 
režimų 
apibrėžtys. 

T – laikas, valandų 
skaičius per parą 
dabartiniu režimu 

P – galia (kW); galios ir 
energijos sąnaudos 
matuojamos 4 
priedėlyje nurodytomis 
bandymo sąlygomis 

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

Matavimai atliekami 4 priedėlyje nurodytomis bandymo sąlygomis. 

Patikra 

Konkurso dalyviai pateikia bandymo ataskaitą pagal standartą EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 
skirsnius) arba lygiavertį standartą. Bandymo ataskaitoje pateikiami energinio efektyvumo duomenys 
EV ir EW. Duomenys matuojami 4 priedėlyje nurodytais režimais ir bandymo sąlygomis, taikant 
perkančiosios organizacijos nurodytus naudojimo scenarijus. Bandymai laboratorijose atliekami pagal 
bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 dalies, ISO 13485 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 
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12. Dezinfekcinio prapūtimo ir plovimo įrangos energinis efektyvumas 
Taškai skiriami atsižvelgiant į toliau nurodytas energijos sąnaudas per ciklą E (kWh) per ciklą (kuo 
mažesnės energijos sąnaudos per ciklą, tuo daugiau taškų skiriama). 
 
Perkančioji organizacija nurodo įsigytino dezinfekcijos prietaiso tipą: 

• lankstiesiems endoskopams skirtą dezinfekcijos prietaisą, 
• visiems kitiems instrumentams (bendrosios chirurgijos instrumentams, minimalios invazijos 

chirurgijos instrumentams, anestezijai, ortopedijai ir pan.) skirtą dezinfekcijos prietaisą, 
• stambiems gaminiams, pvz., steriliesiems indams, vežimėliams, operacinių avalynei ir pan. 

skirtą dezinfekcijos prietaisą, 
• žmonių išmatoms skirtų indų dezinfekcijos prietaisą. 

 
Taip pat nurodo: 

• konkrečią reikiamą įkrovą (įkrovos kiekį), 
• džiovinimo tarpsnio taikymą (taip / ne), 
• KV (karšto vandens) naudojimą (taip / ne), 
• galutinio plovimo vandens valymą (taip / ne), 
• kaitinimo metodus (garais arba elektros energija), 
• įtampą.  

 
Matavimus atlieka gamintojas, atsižvelgdamas į A0 vertę: 

• chirurginių ir analizinių instrumentų dezinfekcijos prietaisų – A0 3000, 
• instrumentų ir stambių gaminių dezinfekcijos prietaisų – A0 600, 
• žmonių išskyroms skirtų indų dezinfekcijos prietaisų – A0 60, 

 
• ŠV (šalto vandens) temperatūrą (didžiausia – 20 °C), 
• KV (karšto vandens) temperatūrą (didžiausia – 60 °C), 
• vandens valymo temperatūrą (didžiausia – 20 °C), 
• garų slėgį (didžiausias – 500 kPa). 

 
Kitos matuojant energinį efektyvumą atliekamų bandymų sąlygos nurodytos 3 priedėlyje. 
 
Gamintojas nurodo, kokie yra valymo, dezinfekavimo ir džiovinimo charakteristikų priimtinumo kriterijai 
pagal EN ISO 15883. 
 
Konkurso dalyvis nurodo vieno ciklo energinį efektyvumą, grindžiamą pirmiau nurodytais parametrais. 
 
 

Patikra 

Konkurso dalyviai turi pateikti ataskaitą, kurioje nurodyti įrangos vandens sąnaudų duomenys ir 
energinis efektyvumas ir kuria įrodoma, kad laikytasi pirmiau nurodytų arba lygiaverčių standartų ir 
bandymo sąlygų. 

Bandymai laboratorijose atliekami pagal bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 
dalies, ISO 13485 arba lygiaverčio standarto reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 
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13. Automatinis medicininių sterilizatorių, dezinfekcijos prietaisų, KT, EKG diagnostikos, MRT 
ir ultragarso įrangos mažos galios režimas 
Taškų skiriama, jei įrangą galima sukonfigūruoti taip, kad automatiškai įsijungtų budėjimo režimas arba 
įranga išsijungtų praėjus tam tikram neveikos laikotarpiui arba pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį, 
atsižvelgiant į toliau nurodytą naudojimo pavyzdį. KT ir MRT įrangai taškų skiriama, jei tomografe 
įdiegtas mažos galios režimas, kurį gali įjungti naudotojas: 

Įranga Iš režimo Į režimą 

Medicininiai sterilizatoriai ir 
dezinfekcijos prietaisai 

Parengties Budėjimo 

KT įranga Neveikos Mažos galios 

EKG, diagnostikos įranga Aktyviojo arba budėjimo Išjungties 

MRT įranga Parengties skenuoti Mažos galios 

Ultragarso įranga Parengties skenuoti (ultragarso 
aparatas yra įjungtas ir juo galima 
gauti vaizdą; įjungti visi moduliai, 
išskyrus tuos, kurių reikia skenuojant 
(keitiklis neįjungtas) 

Budėjimo 

 

Taškų taip pat skiriama, jei įrangos paleidimas veikti visišku funkcionalumu po to, kai buvo įjungta jos 
automatinė funkcija, kaip nurodyta pirmiau, yra trumpas ir automatizuotas. Reikia nurodyti laiką 
sekundėmis ir reikiamus aktyvius darbuotojų veiksmus. Kuo laikas trumpesnis ir kuo mažiau aktyvių 
veiksmų reikia, tuo daugiau skiriama taškų. 

KT ir MRT įrangai taikomos 2 priedėlyje pateiktos režimų apibrėžtys, o kitai pirmiau nurodytai įrangai – 
1 priedėlyje pateiktos režimų apibrėžtys. 

Patikra 
Konkurso dalyviai pateikia dokumentus, pvz., eksploatavimo vadovo kopiją, kuriuose aprašyta: 

• reikiamas automatinis mažos galios arba išjungties režimas pagal pirmiau nurodytą pavyzdį, 
kaip jį naudotojas gali įjungti ir esamos sąrankos galimybės, įskaitant individualizuotą 
automatinį veikimo pobūdį ir funkcijas arba aprašymą, kaip geriausia naudoti mažos galios 
režimus siekiant sutaupyti energijos, 

• paleidimo laikas ir reikiami aktyvūs darbuotojų veiksmai. 

Konkurso dalyvis patvirtina, kad šiuos dokumentus bus galima gauti konkurso dalyvio arba gamintojo 
svetainėje, kompaktiniame diske arba popieriniu formatu. 
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14. Įranga, kurioje įrengtas apskaitos prietaisas 
Taškų skiriama, jei įrangoje įrengtas arba gali būti įrengiamas apskaitos prietaisas, kad būtų galima 
stebėti ir žurnale registruoti dabartines (elektros energijos, vandens (jei taikoma) ir dujų (taikoma 
anestezijos ir intensyviosios terapijos įrangai) sąnaudas. Naudotojas taip pat turėtų turėti galimybę 
kaip ataskaitą gauti statistinius ankstesnių sąnaudų duomenis. Konkurso dalyvis nurodo sąnaudų 
apskaitos sąlygas, taip pat, ar bus taikomos papildomos išlaidos3. Konkurso dalyvis taip pat nurodo 
apribojimus, susijusius su tuo, ką arba kaip darbuotojai gali matuoti apskaitos prietaisu. 
Taškų skiriama, jei gauti duomenys gali būti automatiškai išsiunčiami į centrinę duomenų rinkimo stotį. 

Patikra 
Konkurso dalyviai pateikia dokumentus, pvz., eksploatavimo vadovo kopiją, kuriuose aprašytas 
apskaitos prietaisas ir jo funkcijos, naudojimo sąlygos ir apribojimai. 
 

3.3. Įvairių tipų įrangos vandens vartojimo efektyvumo reikalavimai 

15. Hemodializės įrenginių vandens sąnaudos 
Taškai skiriami atsižvelgiant į vandens sąnaudas per procedūrą (kuo mažesnės vandens sąnaudos, 
tuo daugiau taškų skiriama). 

Procedūros ciklas pagal IEC 60601-2-16 arba lygiavertį standartą turi būti toks: 

• tyrimas – trukmė skiriasi atsižvelgiant į įrenginį, 

• pripildymas ir plovimas – 10 minučių, 

• parengiamoji cirkuliacija – 15 minučių, 

• dializė – 4 valandos, 

• dezinfekavimas kaitinant ir (arba) cheminėmis medžiagomis – trukmė skiriasi atsižvelgiant į 
įrenginį. Dezinfekavimo tipą turi nurodyti perkančioji organizacija. 

Taškų skiriama įrangai, kurioje įdiegta mažų vandens sąnaudų funkcija (parengiamosios cirkuliacijos 
tarpsnio vandens sąnaudos yra mažesnės bent 50 proc.). 

Taškų skiriama įrangai, kurioje įdiegta vandens nenaudojimo budėjimo režimu funkcija (naudojant 
taupymo režimą sąnaudos yra mažesnės 100 proc.). 

Pranešime apie sutartį ir konkurso dokumentuose perkančiosios organizacijos turi nurodyti, kiek taškų 
numatoma skirti pagal kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. 

Patikra 
Konkurso dalyviai turi pateikti bandymo ataskaitą, į kurią įtraukti vandens sąnaudų duomenys, 
apskaičiuoti bandymo sąlygomis, nurodytomis IEC 60601-2-16 arba lygiaverčiame standarte, ir 
atitinkamus eksploatavimo vadovo, kuriame aprašytos mažų vandens sąnaudų arba vandens 
nenaudojimo funkcijos, puslapius arba nuorodą į tą vadovą, taip pat įrodo, kad įvykdyti pirmiau 
nurodyti arba lygiaverčiai standartai ir bandymo sąlygos. Bandymai laboratorijose atliekami pagal 
bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 dalies, ISO 13485 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 
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16. Dezinfekcinio prapūtimo ir plovimo įrangos vandens sąnaudos 
Taškai skiriami atsižvelgiant į vandens sąnaudas per ciklą toliau nurodytomis bandymo sąlygomis (kuo 
mažesnės vandens sąnaudos per ciklą, tuo daugiau taškų skiriama). 

 
Perkančioji organizacija nurodo įsigytino dezinfekcijos prietaiso tipą: 

• lankstiesiems endoskopams skirtą dezinfekcijos prietaisą, 
• visiems kitiems instrumentams (bendrosios chirurgijos instrumentams, minimalios invazijos 

chirurgijos instrumentams, anestezijai, ortopedijai ir pan.) skirtą dezinfekcijos prietaisą, 
• stambiems gaminiams, pvz., steriliesiems indams, vežimėliams, operacinių avalynei ir pan. 

skirtą dezinfekcijos prietaisą, 
• žmonių išmatoms skirtų indų dezinfekcijos prietaisą. 

 
Taip pat nurodo: 

• konkrečią reikiamą įkrovą (įkrovos kiekį), 
• džiovinimo tarpsnio taikymą (taip / ne), 
• KV (karšto vandens) naudojimą (taip / ne), 
• galutinio plovimo vandens valymą (taip / ne), 
• kaitinimo metodus (garais arba elektros energija), 
• įtampą. 

 
Matavimus atlieka gamintojas, atsižvelgdamas į A0 vertę: 

• chirurginių ir analizinių instrumentų dezinfekcijos prietaisų – A0 3000, 
• instrumentų ir stambių gaminių dezinfekcijos prietaisų – A0 600, 
• žmonių išskyroms skirtų indų dezinfekcijos prietaisų – A0 60, 

 
• ŠV (šalto vandens) temperatūrą (didžiausia – 20 °C), 
• KV (karšto vandens) temperatūrą (didžiausia – 60 °C), 
• vandens valymo temperatūrą (didžiausia – 20 °C), 
• garų slėgį (didžiausias – 500 kPa). 

 
 
 
Gamintojas nurodo, kokie yra valymo, dezinfekavimo ir džiovinimo charakteristikų priimtinumo kriterijai 
pagal EN ISO 15883. 
 
Konkurso dalyvis nurodo vandens sąnaudas per ciklą, grindžiamas pirmiau nurodytais parametrais. 
 
 

Patikra 

Konkurso dalyviai turi pateikti ataskaitą, į kurią įtraukti įrangos vandens sąnaudų duomenys ir 
nurodytas energinis efektyvumas, taip pat įrodoma, kad laikytasi pirmiau nurodytų arba lygiaverčių 
standartų ir bandymo sąlygų. 

Bandymai laboratorijose atliekami pagal bendruosius standartų EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 820 
dalies, ISO 13485 arba lygiaverčio standarto reikalavimus pirmiau nurodytomis bandymo sąlygomis. 
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Išsamūs kriterijai (juos siūloma taikyti papildant pagrindinius kriterijus) 

TAŠKŲ SKYRIMO KRITERIJAI  

17. Medicininiuose šaldikliuose naudojami šaldalai 
Taškų skiriama, jei įrangoje naudojami šaldalai, kurių VAP100 (visuotinio atšilimo potencialas) yra < 10. 

Patikra 

Dokumentai, kuriuose nurodyti medicininiuose šaldikliuose naudojami šaldalai ir jų VAP100 ir kuriais 
įrodoma, kad įvykdytas pirmiau nurodytas kriterijus. 

18. Mažasrautės anestezijos įrangos dujų sąnaudos 
Taškų skiriama anestezijos įrangai, kuri yra skirta ilgalaikei ir vidutinės trukmės procedūrai ir kurioje 
įdiegta atgaliniu slėgiu kompensuojamo mažo, ne daugiau kaip 2 litrų srauto4 funkcija. 

Taškų skiriama anestezijos įrangai, kurioje įdiegtos funkcijos, kuriomis automatiškai įjungiamas mažo 
srauto režimas (automatinio mažo srauto funkcija) arba pateikiamos informacinės priemonės, kuriomis 
gydytojui praktikui padedama pasirinkti mažą srautą (naudotojo sąsaja, kurioje pateikiami nurodymai). 

Patikra 
Organizacijai pateikiama atitinkamų eksploatavimo vadovo puslapių, kuriuose aprašomas 
reikalaujamas mažo srauto reguliavimas ir automatinės mažo srauto funkcijos arba informacinės 
priemonės, kopija. Šį vadovą turi būti galima gauti gamintojo svetainėje, kompaktiniame diske arba 
popieriniu formatu. 

 

3. Aiškinamosios pastabos 

 

Taškų skyrimo kriterijai 

Pranešime apie sutartį ir konkurso dokumentuose perkančiosios organizacijos turi nurodyti, kiek taškų 
numatoma skirti pagal kiekvieną sutarties sudarymo kriterijų. Pagal aplinkosauginius kriterijus apskritai 
turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 15 proc. viso galimo taškų skaičiaus. 

 

4. Išlaidų klausimai 

Gyvavimo ciklo išlaidos 

Energijos ir vandens sąnaudomis taip pat galima remtis apskaičiuojant gyvavimo ciklo išlaidas (GCI). 
Tokiu atveju viešojo sektoriaus institucija galėtų apskaičiuoti vandens ir energijos išlaidas per 
numatomą įrangos naudojimo laikotarpį ir įtraukti jas į konkurso dalyvio nurodytą kainą. Naudojimo, 
techninės priežiūros ir šalinimo sąnaudos paprastai daug kartų viršija pirmines sąnaudas (išlaikymo 
sąnaudos dažnai yra nuo dviejų iki dvidešimties kartų didesnės už pirmines pirkimo sąnaudas). Taip 
atsižvelgiant į GCI, reikia vengti dvigubo apskaičiavimo, t. y. dėl mažesnių energijos ir vandens 
sąnaudų nereikėtų skirti taškų du kartus – juos reikėtų skirti tik atsižvelgiant į GCI arba į taškų skyrimo 
kriterijų, papildomai taikomą kainai (į kurią neįtrauktos energijos ir vandens sąnaudos). 
 
Nauda 
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Toliau pateikiami keli tvarios sveikatos priežiūros EEĮ naudos aplinkai ir ekonominės naudos, kurią gali 
užtikrinti gerų veiklos rezultatų pasiekiantys rinkos dalyviai, pavyzdžiai. Juose nėra išsamiai aprašoma, 
koks tiksliai tyrimas arba veikimo režimas vykdomas, kas lyginama arba koks konkrečiai modelis 
naudojamas, bet labiau apžvelgiama galima nauda (t. y. nurodoma, kad nauda iš viso įmanoma). 
Nauda lyginama vertinant ankstesnį, standartinį modelį arba panašius rinkoje parduodamus modelius. 
Informacija grindžiama iš tiekėjų svetainių surinktomis gaminių deklaracijomis ir klausimynų, užpildytų 
atsižvelgiant į atliekant rinkos analizę pateiktus informacijos prašymus, rezultatais. 

Sveikatos 
priežiūros EEĮ 

pavyzdys 

Nauda aplinkai 
 

Ekonominė nauda 

KT įranga 

• Atliekant krūtinės ląstos tyrimus sutaupoma 
50 proc. energijos. 

• Atliekant širdies tyrimus sutaupoma 
80 proc. energijos. 

• (Energijos sąnaudos per parą sumažėja 
50 proc.). 

• 33 000 kWh per metus vienam įrenginiui, 
15 t išmetamo CO2 kiekio, kuris atitinka 
keturių automobilių per metus išmetamą 
CO2 kiekį. 

• Naudojant vieną KT sistemą 
per metus sutaupoma iki 
3 700 EUR. 

 

Dializės įranga 

• Energijos sąnaudos sumažėja 50 proc. 
• (Paprastai 500 l vienai procedūrai 

naudojamo) vandens sąnaudos sumažėja 
30 proc. 

• Veiklos sąnaudos sumažėja 
50 proc. 

EKG įranga • Energijos sąnaudos sumažėja 10 proc.  

Mamografijos įranga • Energijos sąnaudos sumažėja 50 proc.  

Medicininiai 
apšvietimo prietaisai – 
operacinės lempos 

• 50 proc. (pereinant nuo halogeninio prie 
šviesos diodų (LED) apšvietimo). 

• Per metus JAV sutaupoma 
0,03 TWh (pavyzdys). 

Stebėjimo įranga • Energijos sąnaudos sumažėja 50 proc.  

MRT įranga 

• Energijos sąnaudos sumažėja 50 proc. 
(paprastai naudojant MRT per metus gali 
susidaryti apie 90 t CO2). 
 

• Metinės elektros energijos sąnaudos 
sumažėja apie 60 000 kWh, t. y. tiek, kiek 
per metus suvartoja penki namų ūkiai, o 
išmetamo CO2 kiekis – 27 metrinėmis 
tonomis, t. y. tiek, kiek per metus išmeta 
septyni automobiliai. 

• Naudojant vieną MRT 
įrenginį per metus 
sutaupoma iki 6 700 EUR. 
 

Ultragarso įranga • Sutaupoma 90 proc. energijos. 

• Naudojant vieną ultragarso 
įrangą per metus 
suvartojama 1 300 kWh 
mažiau elektros energijos. 

Sterilizatoriai 
• Energijos vartojimo efektyvumas padidėja 

20 proc. 
 

Rentgeno įranga 
• Energijos vartojimo efektyvumas padidėja 

80 proc. 
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5. Priedėliai 

1 priedėlis 

Pagal EN 50564:2011 ir EC 1275/2008 taikomos šios režimų apibrėžtys: 

aktyvusis (-ieji) režimas (-ai) – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo ir yra 
įjungta bent viena iš pagrindinių funkcijų, užtikrinanti įrangos veikimą pagal paskirtį; 

parengties režimas (-ai) – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo ir galima (iš 
karto) įjungti visas esamas funkcijas; 

budėjimo režimas (-ai) – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo, tinkamam 
veikimui užtikrinti yra maitinama iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas neribotos trukmės funkcijas: 
veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją ir tik rodo įjungtą veikimo aktyvinimo 
funkciją ir (arba) rodo informaciją arba būseną; 

išjungties režimas – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo, tačiau neatlieka 
jokios funkcijos; išjungties režimu taip pat laikoma: 

a) būsena, kai tik rodoma išjungties būsena; 

b) būsenos, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį 
suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (1); 

veikimo aktyvinimo funkcija – funkcija, kuria naudojantis nuotoliniu jungikliu (taip pat nuotolinio 
valdymo pultu), vidaus jutikliu arba laikmačiu galima suaktyvinti kitus režimus (taip pat aktyvųjį režimą) 
papildomoms funkcijoms (įskaitant pagrindinę funkciją) įjungti; 
 
informacijos arba būsenos rodymas – informacijos arba įrangos būsenos rodymo ekrane nuolatinė 
funkcija, įskaitant laikrodžius. 
 

2 priedėlis 

KT įranga 

Režimai apibrėžiami pagal COCIR SRI dokumentą „KT. Energijos sąnaudų vertinimo metodika“. 

Išjungties režimas – sistema išjungta, kintamosios srovės tinklas išjungtas, kaip nurodyta naudotojo 
vadove. Sistema energijos nevartoja. 

Mažos galios režimas – sistema veikia tokiomis sąlygomis, kuriomis energijos sąnaudos yra 
mažiausios ir kurias naudotojas gali pasirinkti laikydamasis naudotojo vadovo nurodymų. 

Neveikos režimas – būsena, kai sistema yra visiškai prijungta, bet skenavimas nepaskirtas. Šis 
režimas NEAPIMA rentgeno vamzdžio rotoriaus arba rėmo sukimosi. 

Skenavimo režimas – sistemos būsena tarp pavienių skenavimų ir skenavimo metu (pvz., perkeliant 
pacientą, planuojant tyrimą, įleidžiant kontrastinę medžiagą ir aktyviai skenuojant rentgeno 
generatoriumi). Šis režimas apima vamzdžio rotoriaus sukimąsi, rėmo sukimąsi ir vaizdo sukūrimą, 
taip pat bet kokią galimą neveikos būseną tarp skenavimų. 

MRT įranga 

Režimai apibrėžiami pagal COCIR SRI dokumentą „MRT. Energijos sąnaudų vertinimo metodika“. 
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Išjungties režimas – sistema veikia tokia būsena, kurios energijos sąnaudos yra mažiausios ir kurią 
gali pasirinkti tipinis naudotojas; naudotojo valdymo pultu pasirinkta funkcija „išjungti“. 

Parengties skenuoti režimas – sistemos būsena tarp pavienių skenavimų (pvz., perkeliant pacientą, 
archyvuojant duomenis, planuojant tyrimą arba įleidžiant kontrastinę medžiagą). 

Skenavimo režimas – MRT aktyviai skenuojamas pacientas siekiant sukurti vaizdus, siunčiant ir 
gaunant radijo dažnių energiją ir perjungiant magnetinio lauko gradientus. Kompiuterine sistema 
vertinami duomenys ir sukuriamas vaizdas. 

Mažos galios režimas – šiuo naudotojo pasirinktu režimu veikiančios sistemos galios sąnaudos yra 
mažesnės už parengties skenuoti režimo sąnaudas, bet didesnės už išjungties režimo sąnaudas. (Tai 
yra miego režimas, techninės priežiūros ir (arba) vertinimo režimas.) 

3 priedėlis 

Rentgeno prietaisai, dezinfekavimo plautuvai, dezinfekcinio prapūtimo prietaisai 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

4 priedėlis 

Medicininiai sterilizatoriai 

Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus, bandymo sąlygos 

Naudotinas ciklo tipas turi atitikti EN 285, EN 13060 arba lygiavertį standartą, atsižvelgiant į 
perkančiosios organizacijos nurodytą tūrį. 

Standartą EN 13060 arba EN 285 atitinkančio sterilizatoriaus EV apibrėžtis 

EV – E/V (kWh vienam litrui). 

E – tuščios kameros energijos sąnaudos per ciklą kWh. 

V – didžiausiasis naudingasis sterilizatoriaus tūris litrais. 

Standartą EN 13060 arba EN 285 atitinkančio sterilizatoriaus EW apibrėžtis 

EW – EM/M (kwh vienam kilogramui). 

EM – energijos sąnaudos per ciklą kWh taikant bandomąją įkrovą M (kg). 

M – tiekėjo nurodyta bandomoji metalo įkrova (kg). 

Standartą EN 13060 atitinkančio sterilizatoriaus bandomoji įkrova yra tiekėjo nurodyta didžiausioji 
metalo įkrova (kg). 
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Standartą EN 285 atitinkančio sterilizatoriaus bandomoji įkrova yra 15 kg metalo įkrova x STE (STE – 
gamintojo nurodytas didžiausiasis naudingasis tūris). 

Pastaba. Bandomajai įkrovai naudojamas metalas turi būti nerūdijantysis plienas pagal standartą 
EN 10088-1. 

Pastaba. Energinio efektyvumo duomenys taikomi 134 oC supakuotų gaminių ciklui. 

Sterilizatorius turi būti iš anksto pakaitintas ir parengtas naudoti. 

Bandymas atliekamas naudojant aktyviojo džiovinimo režimą. 

Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį „Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje 
oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra ≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 2) °C 
aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Pritaikytas naudojimo scenarijus, bandymo sąlygos 

Sterilizatorius turi būti iš anksto pakaitintas ir parengtas naudoti. 

Energinis efektyvumas matuojamas atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos nurodytas sąlygas, 
pvz., ar įtraukiamas aktyvusis džiovinimas, vieno ciklo įkrova, medžiagos rūšis, ciklo tipas. 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos sąlygos 

Atliekant bandymus įleidžiamo vandens temperatūra pagal EN 285:2006 arba lygiavertį standartą turi 
būti 15 °C. Sterilizavimo ir (arba) dezinfekavimo rezultatas turi atitikti taikomus standartus. 

5 priedėlis 

Dializės įranga 

Bandymo sąlygos 

Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį „Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje 
oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra ≤ 0,5 m/s. 

Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 2) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Atliekant bandymus įleidžiamo vandens temperatūra turi būti 15 °C. 
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Kitos dializės tarpsnio bandymo sąlygos 

Veikimo sąlygos matuojant hemodializės įrenginių dializės tarpsnio energinį efektyvumą turi atitikti 
standartą IEC 60601-2-16 arba lygiavertį standartą: 

dializavimo skysčio srautas – 500 ml per minutę; 

kraujo srautas – 300 ml per minutę; 

ultrafiltravimo srautas – 0,5 l per valandą; 

dializavimo skysčio temperatūra – 37 °C. 

6 priedėlis 

Aukštadažnė, radijo dažnių chirurginė, diaterminė įranga 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurios oro greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. Galios matavimo 
prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, kuriame aprašomas 
kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas laikantis taikomų 
standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos aktyviojo režimo bandymo sąlygos 

Bandymas atliekamas pagal standartą EN 60601-2-2 arba lygiavertį standartą. 

Didžiausia temperatūra per įprastinio naudojimo papildomo laiko ciklą. Aukštadažnė chirurginė įranga, 
nustatyta, kad 50 W išėjimo galia būtų perduodama varžinei apkrovai naudojant elektrodų kabelį, 
naudojama 1 valandą gamintojo nurodytą darbo ciklą, bet bent 10 sekundžių veikimo trukmėms 
keičiantis su ne ilgesne nei 30 sekundžių poilsio trukme. 

Vienpolei įrangai 30 sekundžių taikoma didžiausioji apkrova turi būti 500 Ω, o dvipolei įrangai – 50 Ω. 

Toliau aprašyti veiksmai atliekami pagal standartą EN 50564:2011 (5.2 skirsnį „Gaminio parengimas“) 
arba lygiavertį standartą: 

 – nustatoma, ar gaminiui naudojamas akumuliatorius ir ar gaminyje įrengta elektrinė schema, kad 
būtų galima pakartotinai įkrauti akumuliatorių. Pateikiama nuoroda siekiant nustatyti, ar taikoma teisinė 
nuostata, kuria nurodomos taikytinos sąlygos; kitu atveju taikoma: gaminių, kuriuose įrengta įkrovimo 
elektrinė schema, išjungties ir budėjimo režimo energijos sąnaudos matuojamos pritaikius atsargumo 
priemones siekiant užtikrinti, kad atliekant bandymą akumuliatorius nebūtų kraunamas, pvz., jei 
įmanoma, išėmus akumuliatorių arba, jei jis neišimamas, užtikrinus, kad akumuliatorius būtų visiškai 
įkrautas; 

– techninės priežiūros režimo energijos sąnaudos matuojamos įdėjus akumuliatorių ir, prieš atliekant 
bet kokius matavimus, visiškai jį įkrovus. 

7 priedėlis 

EKG įranga 

Bandymo sąlygos 
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Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos aktyviojo režimo bandymo sąlygos 

Bandymas atliekamas matavimo ciklo metu per 15 minučių laikotarpį; atliekant bandymą pasiekiamos 
ir užregistruojamos šios vertės: 

sinusinis ritmas – 60 BPM,  

EKG amplitudės – 1 mV. 

8 priedėlis 

Endoskopijos įranga 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Bandomasis objektas ir (arba) gaminys. Endoskopinę įrangą bandymo metu turi sudaryti (didžiausios 
galios) šviesos šaltinis, vaizdo kamera, endoskopas ir oro siurblys. Prieš pradedant bandymą, šviesos 
šaltinis turi būti pasiekęs darbinę temperatūrą. 

9 priedėlis 

(Nuolatinai jungiami) kūdikiams skirti inkubatoriai 

Bandymo sąlygos 

Pagal kūdikių inkubatoriams skirto standarto EN 60601-2-19 201.5.3 skirsnį „Aplinkos temperatūra, 
drėgnis, atmosferos slėgis“ arba lygiavertį standartą: 

Jei šiame konkrečiame standarte nenurodyta kitaip, visi bandymai atliekami 21–26 °C aplinkos 
temperatūroje. 

Bandymas atliekamas 21–26 °C aplinkos temperatūroje vienos valandos veikimo laikotarpiu; 
valdomoji temperatūra (temperatūros valdymo įtaisu pasirenkama temperatūra) turi būti 36 °C. 
Žr. išsamesnę informaciją 201.12.1.101 sąlygoje „Inkubatoriaus temperatūros stabilumas“. Prieš 
pradedant bandymą, temperatūra turi stabilizuotis. 

Toliau aprašyti veiksmai atliekami pagal standartą EN 50564:2011 (5.2 skirsnį „Gaminio parengimas“) 
arba lygiavertį standartą: 
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 – nustatoma, ar gaminiui naudojamas akumuliatorius ir ar gaminyje įrengta elektrinė schema, kad 
būtų galima pakartotinai įkrauti akumuliatorių. Pateikiama nuoroda siekiant nustatyti, ar taikoma teisinė 
nuostata, kuria nurodomos taikytinos sąlygos; kitu atveju taikoma gaminių, kuriuose įrengta įkrovimo 
elektrinė schema: 

– išjungties ir budėjimo režimo energijos sąnaudos matuojamos pritaikius atsargumo priemones 
siekiant užtikrinti, kad atliekant bandymą akumuliatorius nebūtų kraunamas, pvz., jei įmanoma, išėmus 
akumuliatorių arba, jei jis neišimamas, užtikrinus, kad akumuliatorius būtų visiškai įkrautas; 

– techninės priežiūros režimo energijos sąnaudos matuojamos įdėjus akumuliatorių ir, prieš atliekant 
bet kokius matavimus, visiškai jį įkrovus. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

10 priedėlis 

Infuzijos siurbliai 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos sąlygos 

Bandymas pagal standartą EN 60601-2-24 arba lygiavertį standartą atliekamas ir užregistruojamas 
tarpine sparta per 120 minučių laikotarpį esant ± 13,33 kPa (± 100 Hg) atgaliniam slėgiui. 

11 priedėlis 

Aktyvieji kvėpuojamųjų dujų drėkintuvai 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos bandymo sąlygos 

Bandymas atliekamas pagal EN ISO 8185 arba lygiavertį standartą, mažiausiam iškvėptų 
kvėpuojamųjų dujų vandens turiniui esant apie 33 mg/dm³ ir didžiausiai kvėpuojamųjų dujų 
temperatūrai esant apie 42 °C. 
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Bandymas atliekamas nenaudojant šildytuvo. 

Pagal standarto EN ISO 80601-2-12 201.12.1.101 skirsnį arba lygiavertį standartą srautas turi būti 
10 litrų per minutę, o prie aktyviojo kvėpuojamųjų dujų drėkintuvo prijungtas vėdintuvas turi būti 
nustatytas taip, kad jo įkvėpimo tūris būtų 500 ml, kvėpavimo dažnis – 20 įkvėpimų per minutę, o oro, 
t. y. 30 proc. deguonies kiekio, režimas būtų kontroliuojamas. 

12 priedėlis 

Lazeriniai instrumentai 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. Matuojant budėjimo 
režimo energijos sąnaudas, lazeris turi veikti budėjimo režimu, kaip apibrėžta standarte EN 60 601-2-
22 arba lygiaverčiame standarte. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos sąlygos 

Matuojant aktyviojo režimo energijos sąnaudas, lazeris turi 15 minučių veikti parengties režimu, kaip 
apibrėžta standarte EN 60601-2-22 arba lygiaverčiame standarte. 

Režimų apibrėžtys pagal EN 60601-2-22 

Budėjimo būsena: elektros energijos kabelis prijungtas, o elektros tinklo jungiklis – įjungtas. Lazeris 
negali skleisti darbinio pluošto, net jei įjungtas lazerio valdymo jungiklis. Parengties būsena – įjungus 
valdymo jungiklį, lazerio įranga gali skleisti lazerio išėjimo spinduliuotę. 

13 priedėlis 

Prie lovos naudojama stebėjimo įranga 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Toliau aprašyti veiksmai atliekami pagal standartą EN 50564:2011 (5.2 skirsnį „Gaminio parengimas“) 
arba lygiavertį standartą: 

 – nustatoma, ar gaminiui naudojamas akumuliatorius ir ar gaminyje įrengta elektrinė schema, kad 
būtų galima pakartotinai įkrauti akumuliatorių. Pateikiama nuoroda siekiant nustatyti, ar taikoma teisinė 
nuostata, kuria nurodomos taikytinos sąlygos; kitu atveju taikoma gaminių, kuriuose įrengta įkrovimo 
elektrinė schema: 

– išjungties ir budėjimo režimo energijos sąnaudos matuojamos pritaikius atsargumo priemones 
siekiant užtikrinti, kad atliekant bandymą akumuliatorius nebūtų kraunamas, pvz., jei įmanoma, išėmus 
akumuliatorių arba, jei jis neišimamas, užtikrinus, kad akumuliatorius būtų visiškai įkrautas; 
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– techninės priežiūros režimo energijos sąnaudos matuojamos įdėjus akumuliatorių ir, prieš atliekant 
bet kokius matavimus, visiškai jį įkrovus. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos bandymo sąlygos 
 
Matuojant aktyviojo režimo energinį efektyvumą pagal standarto IEC 60601-2-27 201.12.1.101.1 
skirsnį arba lygiavertį standartą, prie išėjos atkuriami ± 5 mV diapazono, kintančio iki 125 mV/s sparta, 
įėjos signalai. 
Prieš pradedant bandymą, stebėjimo įrenginys turi būti pasiekęs darbinę temperatūrą. 

14 priedėlis 

Ultragarso įranga 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos bandymo sąlygos 

Ultragarso sistemoje turi būti įrengtas standartinis 5 MHz arba jam lygiavertis zondas. 

Naudokite standartinį bandymo fantomą, pvz., RMI403GS arba pan. 

Skenuokite fantomą 2D skenavimo režimu, naudodami 5 MHz kuo artimesnį siuntimo dažnį. 
Nustatykite atitinkamą 10 cm gylio vaizdą. 

Matuokite energijos sąnaudas 30 minučių vykstant nuolatiniam skenavimui, taikydami pirmiau 
nurodytus parametrus. 

15 priedėlis 

Medicininiai apšvietimo prietaisai – operacinės lempos 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Kitos sąlygos 

Pagal standarto EN 60601-2-41 201.5.4 skirsnį „Kitos sąlygos“: 
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siekiant išmatuoti stabilizuotąsias charakteristikas, išėjos vertės matuojamos praėjus išankstinio 
sendinimo laikotarpiui, atsižvelgiant į šviesos šaltinio technologiją, vardine įtampa įprastinėmis 
sąlygomis. 

Šis išankstinio sendinimo laikotarpis yra: 

3 val. naudojant halogeninę lempą ir LED; 

50 val. naudojant išsikraunančią lempą; 

kitų šviesos šaltinių išankstinio sendinimo laikotarpis, po kurio charakteristikų svyravimas neviršija 
1 proc. per 100 valandų. 

Prieš pradedant bandymą, šviesos šaltinis turi būti pasiekęs darbinę temperatūrą. 

16 priedėlis 

Pacientų šildymo sistemos 

Bandymo sąlygos 

Galios matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba lygiaverčiame 
standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį „Bandymų 
patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro greitis šalia bandomo 
gaminio yra ≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. Galios 
matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, kuriame 
aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas laikantis 
taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Kitos bandymo sąlygos 

Bandomasis objektas ir (arba) gaminys: užklotas nenaudojant priverstinės oro cirkuliacijos prietaiso. 

Bandymo patalpos sąlygos pagal standarto EN 80601-2-35 CC priedą arba lygiavertį standartą turi 
būti šios: aplinkos temperatūra 23 °C +/–2 °C patalpoje, kurioje oro srauto greitis yra mažesnis nei 
0,1 m/s. 

Aktyviojo režimo energinio efektyvumo matavimas 

Naudokite šildymo įtaisą, kaip nurodyta standarto EN 80601-2-35 201.11.1.2.1.101.1 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte, kol bus pasiekta 36 °C pastovioji šildomojo paviršiaus temperatūra. Be 
201.11.1.2.1.101.1 skirsnio, matavimo procedūra toliau aprašoma 201.12.4 skirsnyje: 

Keturi laidžiai prie 65 mm x 65 mm x 0,5 mm vario plokštelių pritvirtinti temperatūros jutikliai padedami 
ant šildomojo paviršiaus ties keturių stačiakampių, susidarančių padalijus pusiau šildymo paviršiaus 
ilgį ir plotį, vidurio taškais. Temperatūros valdymo įtaisas nustatomas taip, kad šildomojo paviršiaus 
temperatūra pasiektų 36 °C. Temperatūros rodmenys registruojami 60 minučių bent kas 10 minučių. Iš 
šių verčių apskaičiuojamos pavienės vidutinės T1–T4 temperatūros ir palyginamos su vidutinėmis 
šildomojo paviršiaus temperatūros vertėmis. 

Pagal CC priedą procedūrai taikomas temperatūros padidėjimas vandens pripildytame plastikiniame 
maišelyje praėjus vienai valandai nurodytomis sąlygomis taikomas kaip šilumos perdavimo iš šildymo 
įtaiso pacientui rodiklis. Reikėtų palaikyti 115 W/m2 šilumos perdavimą, atitinkantį 2 l plastikiniame 
maišelyje esančio vandens temperatūros padidėjimą 1 °C per 1 valandą, kai 200 cm2 maišelio ploto 
liečiasi šildymo įtaiso paviršiumi. 

Priverstinės oro cirkuliacijos prietaiso aktyviojo režimo energinio efektyvumo matavimas 
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Matuojant priverstinės oro cirkuliacijos prietaiso aktyviojo režimo galią, šis prietaisas turi būti prijungtas 
prie liemens užkloto, pasiekusio stabilizuotąją 38 °C temperatūrą; bandymo trukmė – 1 valanda. 
 

17 priedėlis 

Medicininiai šaldikliai 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Prieš pradedant bandymą, temperatūra turi stabilizuotis. 

Šaldiklis turi būti tuščias, atliekant bandymą, jame 24 valandų laikotarpiu neturi būti vidinių dangų ir 
(arba) jungiamųjų detalių ir jo nurodyta naudingoji talpa, vidinis tūris ir reikiama temperatūra turi atitikti 
reikalavimus. Atliekant matavimus negalima atidaryti šaldiklio durų. 

18 priedėlis 

Vėdintuvai 

Bandymo sąlygos 

Energinio efektyvumo matavimo metodika turi atitikti standarto EN 50564:2011 5.3.2 skirsnyje arba 
lygiaverčiame standarte aprašytą mėginių ėmimo metodą. Pagal standarto EN 50564:2011 4.2 skirsnį 
„Bandymų patalpa“ bandymai atliekami patalpoje, kurioje oro srauto greitis šalia bandomo gaminio yra 
≤ 0,5 m/s. Bandymo metu turi būti palaikoma (23 ± 5) °C aplinkos temperatūra. 

Galios matavimo prietaiso kalibravimas registruojamas atsekamumo dokumente, t. y. dokumente, 
kuriame aprašomas kalibravimo metodas, iš kurio matyti, kad matavimo prietaisas sukalibruotas 
laikantis taikomų standartų ir kad kalibravimą galima atsekti. 

Įranga turi būti iš anksto pakaitinta, parengta naudoti ir sureguliuota pagal standarto EN ISO 80601-2-
12 skirsnį 201.12.1.101 „Pagal tūrį valdomas kvėpavimo tipas“ arba lygiavertį standartą. 

Matavimo trukmė – 15 minučių; užregistruojama vidutinė galia. 

19 priedėlis 

CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba 

COCIR – Europos radiologijos, elektromedicinos ir sveikatos priežiūros IT pramonės koordinavimo 
komitetas 

KT – kompiuterinė tomografija 

EKG – elektrokardiografinis 

EEĮ – elektros ir elektroninė įranga 
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ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos 

ŽVP – žaliasis viešasis pirkimas 

VAP – visuotinio atšilimo potencialas 

AD – aukštadažnis 

GCI – gyvavimo ciklo išlaidos 

LED – šviesos diodas (angl. Light-Emitting Diode) 

MRT – magnetinio rezonanso tomografija 

REACH – cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizacija ir apribojimas (angl. Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 

RD – radijo dažnis 

SRI – savireguliavimo iniciatyva 
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