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Kritériá GPP EÚ pre elektrické a elektronické zariadenia 
používané v odvetví zdravotnej starostlivosti (EEZ pre zdravotnú 

starostlivosť) 
Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) je dobrovoľný nástroj. V tomto 
dokumente sú uvedené kritériá GPP EÚ pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa používajú 
v odvetví zdravotnej starostlivosti. 

Technická podkladová správa obsahuje podrobné informácie o skupine výrobkov elektrických 
a elektronických zariadení (EEZ) pre zdravotnú starostlivosť, dôvody výberu týchto kritérií, informácie 
o súvisiacich právnych predpisoch a ďalších zdrojoch informácií. 

Spravidla sa predkladajú dva súbory kritérií GPP EÚ, základné a komplexné kritériá: 

• Základné kritériá sú vhodné na použitie pre ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa vo 
všetkých členských štátoch a sú zamerané na hlavné environmentálne vplyvy. Formulované 
sú tak, že ich použitie si vyžaduje minimálne dodatočné overovanie či zvýšenie nákladov. 

• Komplexné kritériá sú určené pre tých obstarávateľov, ktorí majú záujem o nákup najlepších 
výrobkov dostupných na trhu. Použitie týchto kritérií si môže vyžadovať dodatočné overovanie 
alebo mierne zvýšenie nákladov v porovnaní s inými rovnako funkčnými výrobkami. 

Keďže toto je nová skupina výrobkov, stanovené sú predovšetkým základné kritériá. Komplexné 
kritériá sú uvedené na konci dokumentu (č. 17 a 18). 

Kritériá boli vypracované s cieľom podporiť nákup EEZ pre zdravotnú starostlivosť so zníženými 
environmentálnymi vplyvmi, pričom vždy je nevyhnutné uprednostniť bezpečnosť a dobré 
podmienky pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov, technikov a pracovníkov údržby. 

Zoznam skratiek je uvedený v dodatku 19. 

 

1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 

Na účely týchto kritérií pojem „EEZ pre zdravotnú starostlivosť“ zahŕňa vysokonapäťové aj 
nízkonapäťové zariadenia. Týka sa celého cyklu starostlivosti, ako je uvedené v článku 1 ods. 2 
smernice č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach. Smernica o zdravotníckych pomôckach sa týka 
zdravotníckych pomôcok používaných napríklad na účely preventívne, diagnostické, liečebné, 
monitorovacie, rehabilitačné alebo na zmiernenie ochorenia. Podľa normy EN IEC 60601-1 sa 
zdravotnícke elektrické zariadenia vymedzujú ako: 

– Zdravotnícky elektrický prístroj vybavený jediným pripojením k elektrickej sieti (neprenosný prístroj), 
ktorý je určený na diagnostiku, liečenie alebo monitorovanie pacienta pod lekárskym dohľadom a ktorý 
sa dostáva do fyzického alebo elektrického kontaktu s pacientom a/alebo prenáša energiu 
k pacientovi alebo od pacienta a/alebo sníma takýto prenos energie k pacientovi alebo od pacienta. 
Prístroj zahŕňa príslušenstvo určené výrobcom, ktoré je potrebné na riadne používanie prístroja. 

– Prenosný zdravotnícky elektrický prístroj, ktorý je prenosným zariadením určeným na 
premiestňovanie z jedného miesta na druhé medzi obdobiami jeho používania, pričom je vybavený 
vlastnými kolesami alebo rovnocenným prostriedkom. 

Pokiaľ ide o skupiny výrobkov, ktoré nepatria do tohto rozsahu pôsobnosti, pozri technickú podkladovú 
správu. 
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Kritériá verejného obstarávania uvedené v tomto dokumente sú určené na použitie pri verejnom 
obstarávaní týchto výrobkov: 

• CPV 33157000-5: Anestetické zariadenie – ventilátor (ventilátor pre intenzívnu starostlivosť 
okrem prenosných ventilátorov, anestetický ventilátor okrem domácich ventilátorov) 

• CPV 33195100-4: Zariadenie na monitorovanie pacienta na lôžku 

• CPV 33115100-0: Počítačová tomografia (CT) 

• CPV 33123200-0: Elektrokardiografický prístroj (EKG), diagnostický 

• CPV 33168100-6: Endoskopický prístroj (kamerová jednotka, endoskop, svetelný zdroj, čerpadlo 
vzduchu) 

• CPV 39330000-4: Dezinfekčné oplachovacie zariadenie 

• CPV 33181100-3: Hemodialyzačný prístroj 

• CPV 33161000-6: Vysokofrekvenčný, rádiofrekvenčný prístroj na chirurgiu, diatermiu; bipolárny, 
monopolárny 

• CPV 33152000-0: Novorodenecké inkubátory, stacionárne 

• CPV 33194110-0: Infúzne čerpadlá a striekačkové pumpy 

• CPV 33157400-9: Prístroje pre intenzívnu starostlivosť – aktívny zvlhčovač respiračných plynov 

• CPV 33169100-3: Laserové chirurgické nástroje 

• CPV 33111610-0: Zobrazovacia magnetická rezonancia (MRI) 

• CPV 39711120-6: Zdravotnícke mrazničky 

• CPV 31524110-9: Zdravotnícke svetelné zdroje – lampy pre operačné sály 

• CPV 33191110-9: Zdravotnícky autokláv 

• CPV 33160000-9, 33162000-3: Systémy pre vyhrievanie pacientov (prikrývky, podložky, 
matrace) 

• CPV 33112200-0: Ultrazvukové prístroje, okrem terapeutických 

• CPV 33191000-5: Dezinfekčná umývačka 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: Röntgenové prístroje (vrátane mamografických prístrojov, okrem 
prístrojov na diagnostiku osteoporózy) 
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2. Hlavné environmentálne vplyvy 

Navrhované kritériá GPP sú formulované tak, aby odrážali hlavné environmentálne vplyvy. Súhrn 
tohto prístupu je takýto: 

Poradie vplyvov neodráža nevyhnutne ich význam. 
 

HLAVNÉ ENVIRONMENTÁLNE 
ASPEKTY A VPLYVY  PRÍSTUP GPP 

•      Nákup energeticky účinných zariadení 

• Nákup zariadení s úsporným režimom 
 

• Nákup zariadení dodávaných s návodom 
na využívanie ich ekologických vlastností 

 

• Nákup zariadení s meracím prístrojom 
 

• Spotreba energie vo fáze 
používania (napríklad emisie 
skleníkových plynov 
a znečistenie vzduchu pri 
výrobe energie) 

• Zabezpečiť primeranú a energeticky 
účinnú prevádzku zariadení pomocou 
posúdenia potrieb a poskytnutia odbornej 
prípravy v oblasti energetickej účinnosti 

 
 

• Spotreba vody vo fáze 
používania: dialýza, dezinfekcia 
(nedostatok vody) 

 

• Nákup zariadení na dialýzu a dezinfekciu 
s efektívnym využitím vody 

 

• Spotreba plynu vo fáze 
používania: anestetické 
zariadenie 
(napríklad emisie skleníkových 
plynov) 

 

• Nákup nízkoprietokových anestetických 
zariadení 

• Používanie chladiva 
v zdravotníckych mrazničkách 
(globálne otepľovanie, 
poškodzovanie ozónovej vrstvy) 

 

• Nákup zdravotníckych mrazničiek 
obsahujúcich chladivo s nízkym 
potenciálom globálneho otepľovania 
(GWP) 

• Používanie materiálov 
(vyčerpávanie zdrojov) 
 

• Životnosť výrobku 

• Obsah nebezpečných 
chemických látok 

• Nákup zariadení od dodávateľov so 
systémami manažmentu chemických látok 
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3. Kritériá GPP EÚ pre elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) pre 
zdravotnú starostlivosť 

Kritériá uvedené v bode 3.1 sa odporúča použiť pri nákupe všetkých druhov zariadení. V bode 3.2 sú 
stanovené požiadavky energetickej účinnosti a v bode 3.3 požiadavky na efektívne využitie vody pre 
rôzne druhy zariadení. 

Ako už bolo uvedené, stanovené sú predovšetkým základné kritériá. Komplexné kritériá sú uvedené 
na konci dokumentu (č. 17 a 18). 

 

 

 

                                                            
1 Ďalšie odporúčania nájdete v usmernení Európskej chemickej agentúry týkajúcom sa chemických látok v článku na webovej 
stránke http://echa.europa.eu/ alebo v podobnom usmernení, napríklad na webovej stránke www.cocir.org, prípadne v iných 
odvetvových usmerneniach k nariadeniu REACH. 

3.1 Kritériá pre všetky druhy zariadení 
Základné kritériá 

PREDMET ÚPRAVY 

Nákup elektrických a elektronických zariadení používaných v odvetví zdravotnej starostlivosti so 
zníženými environmentálnymi vplyvmi. 

KRITÉRIÁ VÝBERU 

1. Systém manažmentu chemických látok 
Uchádzač musí mať zavedený systém manažmentu chemických látok s vyčlenenými zdrojmi, 
potrebnými odbornými znalosťami a zdokumentovanými postupmi a predpismi s cieľom ubezpečiť sa, 
že si je vedomý prítomnosti chemických látok, ktoré sa nachádzajú na zozname látok vzbudzujúcich 
veľmi veľké obavy, určenom podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH), 
vrátane prípadných doplnkov k tomuto zoznamu, vo výrobku kupovanom na základe danej zmluvy. 
Potrebné je: 

• vyžiadanie informácií o prítomnosti látok uvedených v zozname od dodávateľov vrátane 
nových doplnkov k zoznamu (do 1 mesiaca odo dňa, keď Európska chemická agentúra 
zverejnení revidovaný zoznam), 

• systematické zhromažďovanie a archivovanie získaných informácií o látkach vzbudzujúcich 
veľmi veľké obavy, uvedených na zozname podľa nariadenia REACH, ktoré sa nachádzajú vo 
výrobkoch kupovaných na základe danej zmluvy, t. j. postupy uchovávania záznamov 
a monitorovania (napríklad pravidelné kontroly dokumentácie týkajúcej sa látok uvedených na 
zozname, ktoré sa nachádzajú vo výrobku, a náhodné kontroly chemického obsahu (správy 
o laboratórnych analýzach) s cieľom vyhodnocovať zhromaždené informácie a vyhľadávať 
prípadné rozpory. 

Overovanie: Uchádzači musia potvrdiť, že majú zavedené príslušné postupy a predpisy, a opísať 
systém dokumentácie, monitorovania a prijímania následných opatrení, ako aj vyčlenené zdroje (čas, 
pracovníkov a ich odborné znalosti). Vykonávať sa môžu náhodné kontroly správ, ktoré sú opísané 
v uvedenej požiadavke1. 

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

2. Návod na využívanie ekologických vlastností 
Návod, ako čo najlepšie využiť ekologické vlastnosti daného zdravotníckeho prístroja, musí byť 
písomne uvedený buď ako osobitná časť používateľskej príručky alebo v digitálnej podobe na webovej 
stránke výrobcu alebo na CD, prípadne v papierovej podobe na obale alebo v dokumentácii priloženej 
k výrobku. Návod na použitie musí byť k dispozícii spolu so zariadením. Dokumentácia musí ako 
minimálnu požiadavku a bez negatívneho vplyvu na klinický výkon zariadenia obsahovať: 

• návod pre používateľov, ako používať zariadenie tak, aby sa minimalizoval environmentálny vplyv 
počas inštalácie, používania, údržby a recyklácie/likvidácie vrátane návodu, ako minimalizovať 
spotrebu energie, vody, spotrebných materiálov/dielov, množstvo emisií, 

• odporúčania pre správnu údržbu výrobku vrátane informácií, ktoré náhradné diely sa môžu 
vymieňať, ako aj odporúčania pre čistenie, 

• informácie o obsahu chemických látok, ktoré sa nachádzajú na zozname látok vzbudzujúcich 
veľmi veľké obavy, určenom podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH), 
vo výrobku kupovanom na základe danej zmluvy, aby mohol verejný obstarávateľ prijať primerané 
preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, že používatelia výrobku dostanú príslušné 
informácie a môžu podľa nich konať. 

Overovanie: 
Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi kópiu príslušných strán návodu na použitie. Predloží aj 
vyhlásenie, že tento návod je dostupný na webovej stránke výrobcu, na CD alebo v papierovej 
podobe. 
Zoznam chemických látok, ktoré sú prítomné vo výrobku kupovanom na základe danej zmluvy 
a nachádzajú sa na zozname látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ako aj doplňujúce informácie 
podľa článku 33 nariadenia REACH. 

3. Životnosť výrobku a záruka 

Na opravu alebo výmenu výrobku sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcom. Uchádzač ďalej 
zabezpečí, aby boli pôvodné alebo rovnocenné náhradné diely dostupné (priamo alebo 
prostredníctvom iných poverených sprostredkovateľov) počas očakávanej životnosti zariadenia, 
najmenej počas piatich rokov po skončení záruky. 

Overovanie: 

Uchádzač musí vyhlásiť, že uvedená podmienka bude splnená. 
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4. Odborná príprava na optimalizáciu energetickej účinnosti 
Uchádzač poskytne odbornú prípravu, ktorej súčasťou sú prvky týkajúce sa nastavenia a doladenia 
parametrov spotreby elektrickej energie (napríklad pohotovostný režim), s cieľom optimalizovať 
spotrebu elektrickej energie. Odborná príprava môže byť zahrnutá do klinického a technického 
vzdelávania, ktoré má poskytnúť uchádzač. 

Overovanie: 
Je potrebné poskytnúť opis odbornej prípravy týkajúcej sa spotreby elektrickej energie. 

5. Inštalácia s optimalizáciou energetickej účinnosti 
Pri inštalácii zariadenia uchádzač vykoná posúdenie potrieb používateľa (t. j. nemocničného 
oddelenia) (napríklad frekvencie použitia, druhu vyšetrení atď.). Na základe analýzy uchádzač 
poskytne verejnému obstarávateľovi dokumentáciu a informácie o spôsobe optimalizácie parametrov 
spotreby elektrickej energie kúpeného zariadenia. Ak je to možné, tento postup sa zopakuje a reviduje 
pri každej preventívnej údržbe zariadenia, ktorú vykoná dodávateľ. 

Overovanie: 
Opis postupu inštalácie a postupu preventívnej údržby. 

USTANOVENIE O VLASTNOSTIACH V ZMLUVE 

6. Informácie o obsahu látok zo zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy 
Počas piatich rokov od dodania výrobku dostáva verejný obstarávateľ do jedného mesiaca odo dňa, 
keď Európska chemická agentúra zverejní revidovaný zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, 
informáciu o prítomnosti jednej alebo viacerých nových látok z tohto zoznamu v niektorom z výrobkov 
dodanom v rámci danej zmluvy, aj pokiaľ ide o výsledky preskúmania záznamov riadenia rizika, aby 
mohol verejný obstarávateľ prijať primerané preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, že 
používatelia výrobku dostanú príslušné informácie a môžu podľa nich konať. 
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KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

3.2 Požiadavky na energetickú hospodárnosť 
Požiadavky na energetickú hospodárnosť sa navrhujú ako kritériá na vyhodnotenie ponúk. 

7. Energetická hospodárnosť EEZ pre zdravotnú starostlivosť, okrem CT, hemodialyzačných 
prístrojov, MRI, zdravotníckych autoklávov a dezinfekčných zariadení 
Body sa budú prideľovať podľa dennej spotreby energie E (kWh)/deň), ako je uvedené v tabuľke (čím 
je denná spotreba energie nižšia, tým viac bodov sa pridelí). 
Režimy sú určené podľa prílohy 1. Navrhovaný spôsob overovania je uvedený pod tabuľkou. 
V prípade inkubátorov a zdravotníckych mrazničiek sa body budú prideľovať podľa dennej spotreby 
energie na objem E (kWh/deň a m3). 
Obstarávateľ musí uviesť predpokladané denné modely používania zariadenia („scenár prispôsobený 
používateľovi“), uchádzač bude musieť uviesť spotrebu energie zariadenia v jednotlivých režimoch. 
Vopred stanovený scenár používania je odporúčaním obstarávateľovi na základe priemerných 
scenárov používania v európskych nemocniciach. Obstarávateľ však môže prispôsobiť scenár 
používania konkrétnym potrebám. 

Zariadenie Režim Scenár 
prispôsobený 
používateľovi 

Uvedené 
obstarávateľom 

Vopred 
stanovený 
scenár 
používania 

Usmernenie 

Energia vo fáze 
používania 

Uvedené 
uchádzačom 

Výpočet 
spotreby 
energie (E): 

Aktívny  T1 = 24 hodín T1 = 24 P1 Aktívny 
zvlhčovač 
respiračných Určenie 

režimov 
podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet hodín 
v aktuálnom režime 
na deň 

Odporúčaný scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu podľa 
podmienok skúšky 
v dodatku 11. 

(T1*P1) = 
E (kWh) 
na deň 

Aktívne T1 = 24 hodín T1 = 24 P1 (T1*P1) = 
E (kWh) 
na deň 

Zariadenie na 
monitorovani
e pacienta na 
lôžku 

Určenie 
režimov 
podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet hodín 
v aktuálnom režime 
na deň. 

Odporúčaný scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu podľa 
podmienok skúšky 
v dodatku 13. 
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Zariadenie Režim Scenár 
prispôsobený 
používateľovi 

Uvedené 
obstarávateľom 

Vopred 
stanovený 
scenár 
používania 

Usmernenie 

Energia vo fáze 
používania 

Uvedené 
uchádzačom 

Výpočet 
spotreby 
energie (E):  

Aktívny  T1 T1 = 2 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) 
na deň 

Pohotovo
stný režim 
(pre 
zariadenia, 
ktoré majú 
tento režim) 

T2  T2 = 2 P2  

Vypnutý  T3  T3 = 20 P3  

EKG 
(elektrokardiog
rafický) 
prístroj 
(diagnostický
) 

Určenie 
režimov 
podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet hodín 
v aktuálnom režime 
na deň. 

Odporúčaný scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu podľa 
podmienok skúšky 
v dodatku 7. 

 

Aktívny  T1 = počet hodín 
v tomto režime na 
deň s týmito 
podmienkami 
stanovenými 
obstarávateľom 
pre svetelný zdroj: 
Lux = intenzita 
svetla 
Ra = index 
farebného 
podania 
T°= farebná 
teplota (Kelvin), 
životnosť 
v hodinách 

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

Vypnutý  T2 T2 = 19 P2  

Endoskopick
ý prístroj 
(kamerová 
jednotka, 
endoskop, 
svetelný 
zdroj, 
čerpadlo 
vzduchu) 

Určenie 
režimov 
podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet hodín 
v aktuálnom režime 
na deň. 

Odporúčaný scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu podľa 
podmienok skúšky 
v dodatku 8 a podľa 
podmienok 
stanovených 
obstarávateľom. 
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Zariadenie Režim Scenár 
prispôsobený 
používateľovi 

Uvedené 
obstarávateľo
m 

Vopred 
stanovený 
scenár 
používania 

Usmernenie 

Energia vo 
fáze 
používania 

Uvedené 
uchádzačom 

Výpočet 
spotreby 
energie (E): 

Aktívny  T1 = 
prevádzkové 

hodiny na deň 

 

T1 = 5 P1 = (merané 
so záťažou 
500 Ω pre 
monopolárne 
a 50 Ω pre 
bipolárne 
s dĺžkou 
trvania 
30 sekúnd) 

Vypnutý  T2 = 
prevádzkové 

hodiny na deň 

T2 = 19 P2 

Vysokofrekve
nčný prístroj 
na chirurgiu, 
diatermiu 

Určenie 
režimov 
podľa 
dodatku 1. 

 Odporúčaný scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu 
podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 6. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) na 
deň 

Aktívny  T1 = 24 
Špecifikovať: 
priestor pre 

pacientov, napr. 
priestor pre 

pacientov do 
6 kg a s dĺžkou 

60 cm 

T1 = 24, inkubátor 
vyhovuje pre 
pacientov do 6 kg 
a s dĺžkou 60 cm 

E1= (T1*P1) 
na V 

Novorodenec
ký inkubátor 
(stacionárny) 

Určenie 
režimov 
podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet 
hodín v aktuálnom 
režime na deň. 

Odporúčaný scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu 
podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 9. 
V = objem (m3) 
inkubátora 
spĺňajúci 
podmienky 
(priestor) 
stanovené 
obstarávateľom. 

(T1*P1)/V = E 
(kWh) na 
deň a m3 
inkubátora 

Aktívny  T1 T1 = 14 P1 

Vypnutý  T2 T2 = 10 P2 

Infúzne 
čerpadlá 
a striekačkov
é pumpy 

Určenie 
režimov 
podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet 
hodín v aktuálnom 
režime na deň. 

Odporúčaný scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu 
podľa 
podmienok 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) na 
deň 
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skúšky 
v dodatku 10. 

 

 

Zariadenie Režim Scenár 
prispôsoben
ý 
používateľo
vi 

Uvedené 
obstarávateľ
om 

Vopred 
stanovený 
scenár 
používania 

Usmernenie 

Energia vo 
fáze 
používania 

Uvedené 
uchádzačom 

Výpočet 
spotreby 
energie (E): 

Aktívny režim = 
stav 
pripravenosti 

T1 T1 = 5 P1 

Pohotovostný 
režim = laser 
v pohotovosti 

T2 T2 = 4 P2 

Vypnutý T3 T3 = 15 P3 

Laserové 
chirurgické 
nástroje, 
kontinuálne 
lasery 

Určenie režimov 
podľa dodatku 1; 
aktívny režim 
a pohotovostný 
režim sú určené 
podľa definície 
uvedenej v norme 
SS-EN 60 601-2-22, 
2.1.117 – 
pohotovostný 
režim/stav 
pripravenosti. 

T = čas, počet 
hodín 
v aktuálnom 
režime na deň. 

Odporúčaný 
scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu 
podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 12. 

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

Aktívny  T1 = 24 hodín 
Špecifikovať: 

využiteľný 
objem, dĺžku, 
šírku a výšku 
vnútorného 

priestoru = V, 
objem (m3) 

mrazničky, ako 
aj požadovanú 

teplotu. 

T1 = 24 P1 Zdravotnícke 
mrazničky 

Určenie režimov 
podľa dodatku 1. 

T = čas 

V = objem 

Odporúčaný 
scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu 
podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 17. 

(T1*P1)/V = E 
(kWh) na 
deň a m3 
mrazničky 
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Zariadenie Režim Scenár 
prispôsobený 
používateľovi 

Uvedené 
obstarávateľom 

Vopred 
stanovený 
scenár 
používania 

Usmernenie 

Energia vo 
fáze 
používania 

Uvedené 
uchádzačo
m 

Výpočet 
spotreby 
energie (E):  

Aktívny T1 = počet hodín 
v tomto režime na 
deň, s týmito 
podmienkami 
stanovenými 
obstarávateľom pre 
svetelný zdroj: 
Lux = intenzita 
svetla 
Ra = index 
farebného podania 
T°= farebná teplota 
(Kelvin), životnosť 
v hodinách 

T1 = 8  P1 = 
merané pre 
typ lámp, 

ktorý spĺňa 
podmienky 
stanovené 

obstarávate
ľom 

Vypnutý T2 T2 = 16 P2 

Zdravotnícke 
svetelné 
zdroje (lampy 
pre operačné 
sály) 

Určenie 
režimov podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet hodín 
v aktuálnom režime na 
deň. 

Odporúčaný 
scenár používania. 

P = výkon 
(kW), merania 
výkonu podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 15. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) na 
deň 

Aktívny T1 T1 = 9 P1 

Vypnutý  T2 T2 = 15 P2 

Systémy pre 
vyhrievanie 
pacientov 
(prikrývky, 
podložky, 
matrace) 

Určenie 
režimov podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet hodín 
v aktuálnom režime na 
deň. 

Odporúčaný 
scenár používania. 

P = výkon 
(kW), merania 
výkonu podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 16. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) na 
deň 

So zariadením 
na nútené 
prúdenie 
vzduchu 

Aktívny T1 T1 = 9 P1 + PF (T1*(P1 + PF)) 
+ (T2*P2) = E 
(kWh) na 
deň 
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Vypnutý  T2 T2 = 15 P2  

Určenie 
režimov podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet hodín 
v aktuálnom režime na 
deň. 

Odporúčaný 
scenár používania. 

P = výkon 
(kW), merania 
výkonu podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 16. 

PF = výkon 
zariadenia na 
nútené 
prúdenie 
vzduchu. 

 

 

Zariadenie Režim Scenár 
prispôsobe
ný 
používateľo
vi 

Uvedené 
obstarávateľ
om 

Vopred 
stanovený 
scenár 
používania 

Usmernenie 

Energia vo 
fáze 
používania 

Uvedené 
uchádzačom 

Výpočet 
spotreby 
energie (E):  

Snímanie/pri
pravený na 
snímanie 

T1 T1 = 6 P1 

Pohotovostn
ý režim  

T2  T2= 6 P2 

Vypnutý  T3  T3= 12 P3 

Určenie režimov 
podľa normy 
COCIR SRI v1 
(2009). 

T = čas, počet 
hodín 
v aktuálnom 
režime na deň. 

Odporúčaný 
scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu 
podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 14. 

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

Ultrazvukové 
prístroje, okrem 
terapeutických 

Pre ultrazvukový prístroj poháňaný batériou: 
spotreba energie (kWh) na plné nabitie batérie: Echarge 
denná spotreba energie pre modely poháňané batériou: 
Echarge*3 

 

 

Ventilátor, 
ventilátor pre 

Aktívny  T1 = 24 hodín T1 = 24 P1 (T1*P1) = E 
(kWh) na 
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(okrem 
domácich 
ventilátorov) 

Pohotovost
ný režim 

T1 T1 = 15 P1 

Vypnutý T2 T2 = 9 P2 

Röntgenové 
prístroje vrátane 
mamografických 
prístrojov, 
okrem prístrojov 
na diagnostiku 
osteoporózy 

Určenie 
režimov podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet 
hodín v aktuálnom 
režime na deň. 

Odporúčaný 
scenár 
používania. 

P = výkon (kW), 
merania výkonu 
podľa 
podmienok 
skúšky 
v dodatku 3. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) na 
deň 

Overovanie: 
Uchádzači predložia protokol o skúške podľa normy EN 50564: 2011 (6.1, 6.2, 6.3 a 6.4) alebo 
rovnocennej normy. Protokol o skúške musí obsahovať údaje o energetickej hospodárnosti zariadenia. 
Údaje sa merajú v režimoch a podľa skúšobných podmienok uvedených v prílohách a využívajú sa 
scenáre určené pre každé uvedené zariadenie. Skúšky vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných 
požiadaviek noriem EN ISO 17025, U.S. 21 CFR časť 820, ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa 
uvedených skúšobných podmienok. 

8. Energetická hospodárnosť počítačovej tomografie (CT) 
Body sa budú prideľovať podľa dennej spotreby energie E (kWh)/deň), pozri ďalej (čím je denná 
spotreba energie nižšia, tým viac bodov sa pridelí). 
Režimy sú určené podľa dodatku 2. 
Obstarávateľ musí uviesť predpokladané denné modely používania zariadenia („scenár prispôsobený 
používateľovi“), uchádzač bude musieť uviesť spotrebu energie zariadenia v jednotlivých režimoch. 
Vopred stanovený scenár používania je odporúčaním obstarávateľovi. Obstarávateľ však môže 
prispôsobiť scenár používania konkrétnym potrebám. 

Vopred stanovený scenár používania (používa sa ako referenčný údaj na porovnávanie CT) 

Uchádzači musia uviesť dennú spotrebu energie E (kWh)/deň) pre jeden z 3 scenárov2 podľa 
metodiky a skúšobných podmienok uvedených v rámci samoregulačnej iniciatívy (SRI) Európskeho 
koordinačného výboru rádiologického, elektroliečebného a zdravotníckeho IT priemyslu (COCIR) pre 
počítačovú tomografiu, pozri www.cocir.org, alebo rovnocenných. Obstarávateľ stanovuje, pre ktorý 
scenár sa určí spotreba energie. 

• Scenár vypnutia: spotreba energie podľa scenára používania – 20 snímaní pri 12 hodinách 
v režime vypnutia počas noci. 

• Scenár nečinnosti: spotreba energie podľa scenára používania – 20 snímaní pri 12 hodinách 
v režime nečinnosti počas noci. 

• Scenár malého výkonu: spotreba energie podľa scenára používania – 20 snímaní pri 
12 hodinách v režime malého výkonu počas noci. 

 

Scenár prispôsobený používateľovi 

Uchádzači poskytnú tieto hodnoty podľa metodiky a skúšobných podmienok uvedených v rámci 
iniciatívy COCIR SRI pre zariadenia počítačovej tomografie, pozri www.cocir.org/site/index.php?id=46, 
alebo rovnocenných: 

 

http://www.cocir.org/
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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POff : spotreba energie (kW) v režime vypnutia 

PIdle : spotreba energie (kW) v režime nečinnosti 

PLow: spotreba energie (kW) v úspornom režime 

EScan: spotreba energie počas snímania brušnej dutiny 

TScan: trvanie snímania brucha (od príkazu po prechod do režimu nečinnosti) 

Denná spotreba energie sa dá vypočítať podľa tohto vzorca (hodnoty napísané kurzívou určuje 
kupujúci, hodnoty napísané tučným písmom udáva dodávateľ): 

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

kde: 

NScan je počet snímaní za deň. 

Výsledky vyplývajúce z metodiky COCIR ukázali, že vzhľadom na malý vplyv energie spotrebovanej 
v režime snímania počas 24 hodín sa spotreba energie v prípade režimu snímania dá približne určiť 
len na základe snímania brušnej dutiny. 

TLow, off je dĺžka trvania každého režimu počas dňa (v hodinách) 

TScan je dĺžka trvania každého snímania (udaná uchádzačom). 

Overovanie: 
Pre CT: Uchádzači predložia protokol o skúške podľa COCIR SRI pre zobrazovacie zariadenia, pozri 
www.cocir.org/site/index.php?id=46, alebo rovnocenný, v ktorom sú uvedené údaje o energetickej 
hospodárnosti. 

Skúšky vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných požiadaviek noriem EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 
časť 820, ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa uvedených skúšobných podmienok. 

9. Energetická hospodárnosť hemodialyzačného prístroja 
 
Body sa budú prideľovať podľa spotreby energie na jeden zákrok, E (kWh)/zákrok, za skúšobných 
podmienok uvedených ďalej. (Čím je spotreba energie na zákrok nižšia, tým viac bodov sa pridelí). 
 

Cyklus zákroku je v súlade s normou IEC 60601-2-16 alebo rovnocennou takýto: 

• Skúška – dĺžka trvania závisí od prístroja 

• Plnenie/preplachovanie – 10 minút 

• Predbežná cirkulácia – 15 minút 

• Dialýza – 4 hodiny 

• Tepelná/chemická dezinfekcia – dĺžka trvania závisí od prístroja. Druh dezinfekcie uvedie 
obstarávateľ. 

Spotreba energie na zákrok sa meria podľa skúšobných podmienok uvedených v dodatku 5. 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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Body sa pridelia, ak je dialyzačný prístroj vybavený automatickou funkciou na zníženie dialyzačného 
toku v čase medzi prípravnou fázou a dialyzačnou fázou. Uchádzač musí informáciu o zníženom 
dialyzačnom toku uviesť. Čím väčšie je zníženie dialyzačného toku, tým viac bodov sa pridelí. 

Body sa pridelia, ak sa dialyzačný prístroj sám vypne v prípade, že sa nepoužíva 10 minút po 
skončení dezinfekcie. 

Overovanie: 
Uchádzači predložia protokol o skúške podľa normy EN 50564: 2011 (6.1, 6.2, 6.3 a 6.4) alebo 
rovnocennej normy. Protokol o skúške musí obsahovať údaje o energetickej hospodárnosti zariadenia. 
Údaje sa merajú v uvedených režimoch, podľa uvedených skúšobných podmienok a využívajú 
uvedené scenáre. 
Skúšky vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných požiadaviek noriem EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 
časť 820, ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa uvedených skúšobných podmienok. 
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10. Energetická hospodárnosť zobrazovacej magnetickej rezonancie (MRI) 
Body sa budú prideľovať podľa dennej spotreby energie E (kWh)/deň), pozri ďalej (čím je denná 
spotreba energie nižšia, tým viac bodov sa pridelí). 
Režimy sú určené podľa dodatku 2. 

Obstarávateľ musí uviesť predpokladané denné modely používania zariadenia („scenár prispôsobený 
používateľovi“), uchádzač bude musieť uviesť spotrebu energie zariadenia v jednotlivých režimoch. 
Vopred stanovený scenár používania je odporúčaním obstarávateľovi. Obstarávateľ však môže 
prispôsobiť scenár používania konkrétnym potrebám. 

Vopred stanovený scenár používania (používa sa ako referenčný údaj na porovnávanie MRI) 

Uchádzači musia uviesť dennú spotrebu energie E (kWh)/deň) podľa metodiky a skúšobných 
podmienok uvedených v rámci iniciatívy COCIR SRI pre zariadenia zobrazovacej magnetickej 
rezonancie, pozri www.cocir.org/site/index.php?id=46, alebo rovnocenných. 

Scenár prispôsobený používateľovi 

Uchádzači poskytnú tieto hodnoty podľa metodiky a skúšobných podmienok uvedených v rámci 
iniciatívy COCIR SRI pre zariadenia zobrazovacej magnetickej rezonancie, pozri 
www.cocir.org/site/index.php?id=46, alebo rovnocenných: 

POff : spotreba energie (kW) v režime vypnutia 

PLow: spotreba energie (kW) v úspornom režime 

PReady: spotreba energie (kW) v režime pripravenosti na snímanie 

EScan: spotreba energie počas snímania piatich oblastí tela (hlava, chrbtica, brušná dutina, koleno, 
cievy) 

TScan: trvanie snímania (vrátane trvania sekvencií snímania a pevne stanoveného času pripravenosti 
na snímanie podľa metodiky COCIR) 

Denná spotreba energie sa dá vypočítať podľa tohto vzorca (hodnoty napísané kurzívou určuje 
kupujúci, hodnoty napísané tučným písmom udáva dodávateľ): 

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

kde: 

NScan je počet snímaní každej oblasti tela: NScan x TScan = NHead x THead + NAbdomen x TAbdomen + NSpine x 
TSpine + NKnee x TKnee + NAngio x TAngio 

Tlow, off je dĺžka trvania každého režimu počas dňa (v hodinách) 

Tscan je dĺžka trvania každého snímania (udaná uchádzačom). 

Overovanie: 
Uchádzači predložia protokol o skúške podľa iniciatívy COCIR SRI pre zobrazovacie zariadenia, pozri 
www.cocir.org/site/index.php?id=46, alebo rovnocenný, v ktorom sú uvedené údaje o energetickej 
hospodárnosti zariadenia. 

Skúšky vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných požiadaviek noriem EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 
časť 820, ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa uvedených skúšobných podmienok. 

 

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. Energetická hospodárnosť zdravotníckych autoklávov 
 

Vopred stanovený scenár používania 

Energetickú hospodárnosť autoklávu ovplyvňuje jeho kapacita a naplnenie, čiže využitie jeho 
dostupnej kapacity. Čím viac predmetov sa sterilizuje v rámci jedného cyklu, tým je nižšia spotreba 
energie na jeden predmet. Spotreba energie autoklávov sa môže hodnotiť buď na základe 
využiteľného objemu komory v litroch, alebo na základe maximálnej kapacity naplnenia v kilogramoch. 
Uchádzač uvedie číselné údaje k obom kritériám, aby poskytol verejnému obstarávateľovi predstavu 
o priemernej spotrebe energie. 

Body sa budú prideľovať podľa spotreby energie na cyklus, t. j.: 
 

• aká nízka je uvádzaná spotreba energie na liter, EV (Wh/l), podľa skúšobných podmienok 
uvedených v dodatku 4, 

• aká nízka je uvádzaná spotreba energie na náplň, EW (Wh/kg), podľa skúšobných podmienok 
uvedených v dodatku 4. 

Čím je spotreba energie na cyklus nižšia, tým viac bodov sa pridelí. 

Uchádzač uvedie: 

• spotrebu energie: 

EV pre prázdnu komoru 

EW pre maximálne naplnenie, ako je uvedené v dodatku 4 

• využiteľný objem komory (v litroch) 

• použitú normu na výrobky (EN 13060 alebo EN 285) 

Režimy sú určené podľa dodatku 1. 

Merania sa vykonajú podľa skúšobných podmienok uvedených v dodatku 4. 

Overovanie: 

Uchádzači predložia údaje o energetickej hospodárnosti zariadenia, EV a EW, založené na 
protokoloch o skúške podľa normy EN 50564: 2011 (6.1, 6.2, 6.3 a 6.4) alebo rovnocennej normy. 
Údaje sa merajú v režimoch a podľa skúšobných podmienok uvedených v dodatku 4. Skúšky 
vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných požiadaviek noriem EN ISO 17025, U.S. 21 CFR časť 820, 
ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa uvedených skúšobných podmienok. 

 
Scenár prispôsobený používateľovi 
 
Body sa budú prideľovať podľa dennej spotreby energie E (kWh)/deň), pozri tabuľku (čím je denná 
spotreba energie nižšia, tým viac bodov sa pridelí). Vyplňte, prosím, tabuľku. 
Režimy sú určené podľa dodatku 1. Opis overovania je uvedený pod tabuľkou. 
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Zariadenie Režim Scenár 
prispôsobený 
používateľovi 

Uvedené 
obstarávateľom 

Energia vo fáze 
používania 

Uvedené 
uchádzačom 

Výpočet 
spotreby 
energie (E):  

Aktívny  N = počet 
stanovených 
cyklov za deň 

(Uveďte: L= 
naplnenie na cyklus 

(kg), M = druh 
materiálu (kov alebo 
textil), T = druh cyklu 

(sterilizácia Tº), 
použitie sušiacej 
fázy (áno/nie)) 

E1 = spotreba 
energie (kWh) 
na cyklus na 
základe 
stanoveného 
cyklu, ako 
uviedol 
obstarávateľ 

Pripravený T2 P2 

Pohotovost
ný režim 

T3 P3 

Zdravotnícky 
autokláv 

Určenie 
režimov podľa 
dodatku 1. 

T = čas, počet hodín 
v aktuálnom režime 
na deň 

P = výkon (kW), 
merania výkonu 
a spotreby energie 
podľa skúšobných 
podmienok 
uvedených 
v dodatku 4. 

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

Merania sa vykonajú podľa skúšobných podmienok uvedených v dodatku 4. 

Overovanie: 

Uchádzači predložia protokol o skúške podľa normy EN 50564: 2011 (6.1, 6.2, 6.3 a 6.4) alebo 
rovnocennej normy. Protokol o skúške musí obsahovať údaje o energetickej hospodárnosti EV a EW. 
Údaje sa merajú v režimoch a podľa skúšobných podmienok uvedených v dodatku 4 a využívajú 
scenáre určené obstarávateľom. Skúšky vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných požiadaviek 
noriem EN ISO 17025, U.S. 21 CFR časť 820, ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa uvedených 
skúšobných podmienok. 
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12. Energetická hospodárnosť dezinfekčných oplachovacích a umývacích zariadení 
Body sa budú prideľovať podľa spotreby energie na cyklus, E (kWh)/cyklus, pozri ďalej (čím je 
spotreba energie na cyklus nižšia, tým viac bodov sa pridelí). 
 
Obstarávateľ uvedie druh dezinfekčného zariadenia, ktoré sa obstaráva: 

• dezinfekčné zariadenie pre pružné endoskopy 
• dezinfekčné zariadenie pre všetky ostatné nástroje (všeobecné chirurgické nástroje, nástroje 

na miniinvazívnu stabilizáciu (MIS), anestetické, ortopedické atď.) 
• dezinfekčné zariadenie pre objemné predmety, ako sú napríklad sterilné kontajnery, vozíky, 

operačná obuv atď. 
• dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky 

 
a musí špecifikovať tieto údaje: 

• konkrétnu požadovanú kapacitu (veľkosť dávky na naplnenie) 
• použitie fázy sušenia (áno/nie) 
• horúca voda (áno/nie) 
• upravovaná voda na posledné opláchnutie (áno/nie) 
• metóda vyhrievania (parné alebo elektrické) 
• napätie. 

 
Merania vykonáva výrobca podľa: 
hodnota A0: 

• dezinfekčné zariadenie pre chirurgické a analytické nástroje: A0 3000 
• dezinfekčné zariadenie pre nástroje a objemné predmety: A0 600 
• dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky: A0 60 

 
• studená voda s maximálnou teplotou 20 °C 
• horúca voda s maximálnou teplotou 60 °C 
• upravovaná voda s maximálnou teplotou 20 °C 
• maximálny tlak pary 500 kPa. 

 
Doplňujúce skúšobné podmienky pre merania energetickej hospodárnosti sú uvedené v dodatku 3. 
 
Výrobca uvádza, aké akceptačné kritériá platia pre hospodárnosť čistenia, dezinfekcie a sušenia 
v súlade s normou EN ISO 15883. 
 
Uchádzač na základe uvedených parametrov udáva energetickú hospodárnosť na cyklus. 
 
 

Overovanie: 

Uchádzači musia predložiť protokol o skúške s údajmi o spotrebe vody a energetickej hospodárnosti 
zariadenia, ktorým sa zároveň potvrdzuje splnenie uvedených noriem a skúšobných podmienok alebo 
rovnocenných noriem a podmienok. 

Skúšky vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných požiadaviek noriem EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 
časť 820, ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa uvedených skúšobných podmienok. 
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13. Automatický úsporný režim pre zdravotnícky autokláv, dezinfekčné zariadenie, CT, 
diagnostický EKG, MRI a ultrazvukový prístroj 
Body sa budú prideľovať v prípade, že sa zariadenie dá konfigurovať tak, aby automaticky prešlo do 
pohotovostného režimu alebo do režimu vypnutia po uplynutí určitého obdobia nečinnosti alebo po 
vopred určenej postupnosti režimov, podľa vzoru uvedeného v tabuľke. V prípade CT a MRI sa body 
budú prideľovať, ak je snímacie zariadenie vybavené úsporným režimom, ktorý môže aktivovať 
obsluha. 

Zariadenie Z režimu Do režimu 

Zdravotnícky autokláv 
a dezinfekčné zariadenie 

pripravenosti pohotovostného 

CT nečinnosti úsporného 

Diagnostický EKG aktívneho alebo pohotovostného vypnutia 

MRI pripravenosti na snímanie úsporného 

Ultrazvukový prístroj pripravenosti na snímanie 
(Ultrazvuková jednotka je zapnutá 
a pripravená získať obraz. Všetky 
moduly okrem tých, ktoré sú 
potrebné na snímanie, sú zapnuté 
(snímač nie je aktivovaný)). 

pohotovostného 

 

Body sa budú prideľovať aj v prípade, že zariadenie má funkciu rýchleho a automatického uvedenia 
do plnej prevádzky po aktivovaní uvedenej automatickej funkcie. Je potrebné uviesť čas v sekundách 
a úkony, ktoré sa vyžadujú od obsluhy. Čím kratší je čas a čím menej úkonov musí vykonať obsluha, 
tým viac bodov sa pridelí. 

Pre CT a MRI sú režimy určené podľa dodatku 2 a pre ostatné uvedené zariadenia podľa dodatku 1. 

Overovanie: 
Uchádzači predložia dokumentáciu, ako napríklad kópiu návodu na použitie, v ktorom sú opísané tieto 
skutočnosti: 

• požadovaný automatický prechod do úsporného režimu alebo do režimu vypnutia podľa 
uvedeného vzoru, ako ho môže aktivovať obsluha a dostupné možnosti konfigurácie vrátane 
individualizovaných automatických režimov a funkcií alebo opis, ako najlepšie využiť úsporné 
režimy na úsporu energie a 

• čas uvedenia do prevádzky s úkonmi, ktoré sa vyžadujú od obsluhy. 

Uchádzač vyhlási, že tento dokument bude k dispozícii na webovej stránke uchádzača alebo výrobcu, 
na CD alebo v papierovej podobe. 
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14. Zariadenie s meracím prístrojom 
Body sa budú prideľovať v prípade, že zariadenie je alebo môže byť vybavené meracím prístrojom, 
aby sa dala sledovať a zaznamenávať aktuálna spotreba (elektrickej energie, vody (ak je to 
relevantné) a plynu (v prípade zariadení pre anestéziu a intenzívnu starostlivosť)). Používateľ by mal 
mať možnosť získať aj štatistické údaje o histórii spotreby v podobe správy. Uchádzač stanoví 
podmienky merania spotreby, ako aj prípadné dodatočné náklady3. Uchádzač stanoví aj obmedzenia 
týkajúce sa toho, čo alebo ako môže obsluha meracím prístrojom merať. 
Body sa budú prideľovať v prípade, že sa získané údaje môžu automaticky posielať do ústredného 
miesta zhromažďovania údajov. 

Overovanie: 
Uchádzači predložia dokumentáciu, ako napríklad kópiu návodu na použitie, v ktorom je opísaný 
merací prístroj a jeho funkcie, podmienky a obmedzenia. 
 

3.3 Požiadavky na efektívne využitie vody pre rôzne druhy zariadení 
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15. Spotreba vody hemodialyzačného prístroja 
Body sa budú prideľovať podľa spotreby vody na jeden zákrok (čím je spotreba vody nižšia, tým viac 
bodov sa pridelí). 

Cyklus zákroku je v súlade s normou IEC 60601-2-16 alebo rovnocennou takýto: 

• Skúška – dĺžka trvania závisí od prístroja 

• Plnenie/preplachovanie – 10 minút 

• Predbežná cirkulácia – 15 minút 

• Dialýza – 4 hodiny 

• Tepelná/chemická dezinfekcia – dĺžka trvania závisí od prístroja. Druh dezinfekcie uvedie 
obstarávateľ. 

Body sa budú prideľovať zariadeniu s funkciou nízkej spotreby vody (spotreba vody vo fáze 
predbežnej cirkulácie znížená najmenej o 50 %). 

Body sa budú prideľovať zariadeniu s funkciou nulovej spotreby vody počas pohotovostného režimu 
(spotreba vody v úspornom režime znížená o 100 %). 

Verejní obstarávatelia budú musieť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných 
podkladoch uviesť, koľko bodov sa pridelí za každé kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

Overovanie: 
Uchádzači musia predložiť protokol o skúške obsahujúci údaje o spotrebe vody podľa skúšobných 
podmienok uvedených v norme IEC 60601-2-16 alebo rovnocennej a príslušné stránky návodu na 
použitie, ktoré sa týkajú funkcií nízkej a nulovej spotreby vody, prípadne odkaz na tieto stránky, ktorým 
sa zároveň potvrdzuje splnenie uvedených noriem a skúšobných podmienok alebo rovnocenných 
noriem a podmienok. Skúšky vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných požiadaviek noriem EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR časť 820, ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa uvedených skúšobných 
podmienok. 
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16. Spotreba vody dezinfekčných oplachovacích a umývacích zariadení 
Body sa budú prideľovať podľa spotreby vody na cyklus, za skúšobných podmienok uvedených ďalej 
(čím je spotreba vody na cyklus nižšia, tým viac bodov sa pridelí). 

 
Obstarávateľ uvedie druh dezinfekčného zariadenia, ktoré sa obstaráva: 

• dezinfekčné zariadenie pre pružné endoskopy 
• dezinfekčné zariadenie pre všetky ostatné nástroje (všeobecné chirurgické nástroje, nástroje 

na miniinvazívnu stabilizáciu (MIS), anestetické, ortopedické atď.) 
• dezinfekčné zariadenie pre objemné predmety, ako sú napríklad sterilné kontajnery, vozíky, 

operačnú obuv atď. 
• dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky 

 
a musí špecifikovať tieto údaje: 

• konkrétnu požadovanú kapacitu (veľkosť dávky na naplnenie) 
• použitie fázy sušenia (áno/nie) 
• horúca voda (áno/nie) 
• upravovaná voda na posledné opláchnutie (áno/nie) 
• metóda vyhrievania (parné alebo elektrické) 
• napätie. 

 
 
Merania vykonáva výrobca podľa: 
hodnota A0: 

• dezinfekčné zariadenie pre chirurgické a analytické nástroje: A0 3000 
• dezinfekčné zariadenie pre nástroje a objemné predmety: A0 600 
• dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky: A0 60 

 
• studená voda s maximálnou teplotou 20 °C 
• horúca voda s maximálnou teplotou 60 °C 
• upravovaná voda s maximálnou teplotou 20 °C 
• maximálny tlak pary 500 kPa. 

 
Výrobca uvádza, aké akceptačné kritériá platia pre hospodárnosť čistenia, dezinfekcie a sušenia 
v súlade s normou EN ISO 15883. 
 
Uchádzač na základe uvedených parametrov udáva spotrebu vody na cyklus. 
 
 

Overovanie: 

Uchádzači musia predložiť protokol o skúške s údajmi o spotrebe vody a energetickej hospodárnosti 
zariadenia, a tiež potvrdzujúci splnenie uvedených noriem a skúšobných podmienok alebo 
rovnocenných noriem a podmienok. 

Skúšky vykonávajú laboratóriá podľa všeobecných požiadaviek noriem EN ISO 17025, U.S. 21 CFR 
časť 820, ISO 13485 alebo rovnocenných, podľa uvedených skúšobných podmienok. 
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Komplexné kritériá (navrhované na použitie ako doplnok k základným kritériám) 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

17. Chladivá v zdravotníckych mrazničkách 
Body sa budú prideľovať, ak zariadenie obsahuje chladivo s potenciálom globálneho otepľovania 
GWP100 < 10. 

Overovanie: 
Dokumentácia, v ktorej sa uvádza chladivo použité v zdravotníckej mrazničke a jeho hodnota GWP100, 
čím sa dokazuje splnenie uvedeného kritéria. 

18. Spotreba plynu anestetických zariadení – nízkoprietokové zariadenia 
Body sa budú prideľovať, ak je anestetické zariadenie na dlhodobú a strednodobú liečbu vybavené 
funkciou protitlakom kompenzovaného nízkeho prietoku4 nie viac ako 2 litre. 

Body sa budú prideľovať, ak je anestetické zariadenie vybavené funkciou automatického prechodu do 
režimu nízkeho prietoku (funkcia automatického nastavenia nízkeho prietoku), alebo ak je vybavené 
informačnými nástrojmi, ktoré pomôžu lekárovi (usmerňovacie užívateľské rozhranie) dosiahnuť nízky 
prietok. 

Overovanie: 
Verejnému obstarávateľovi je potrebné predložiť kópiu príslušných stránok návodu na použitie, na 
ktorých je opísané požadované nastavenie nízkeho prietoku a funkcia automatického nastavenia 
nízkeho prietoku alebo informačné nástroje. Tento návod na použitie musí byť k dispozícii na webovej 
stránke výrobcu, na CD alebo v papierovej podobe. 

 

3. Vysvetlivky 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Verejní obstarávatelia budú musieť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných 
podkladoch uviesť, koľko bodov sa pridelí za každé kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Environmentálne kritériá na vyhodnotenie ponúk by mali spoločne predstavovať aspoň 15 % 
celkového počtu dostupných bodov. 

 

4. Posúdenie nákladov 

Náklady na životný cyklus 

Spotreba energie a vody sa môže použiť aj vo výpočtoch nákladov na životný cyklus. Verejný orgán 
by v tomto prípade mohol vypočítať spotrebu energie a vody počas očakávanej životnosti zariadenia 
a zahrnúť ju do ceny verejnej súťaže. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu spravidla 
mnohonásobne prevyšujú všetky ostatné počiatočné náklady (podporné náklady sú často 2 až 20-krát 
vyššie ako počiatočné obstarávacie náklady). Ak sa takto uplatní prístup nákladov na životný cyklus, je 
potrebné predísť dvojitému započítavaniu, čiže body za nižšiu spotrebu energie a vody by sa nemali 
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prideľovať dvakrát, ale iba v rámci nákladov na životný cyklus, alebo ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk doplňujúce kritérium ceny (bez zahrnutých nákladov na energiu a vodu). 
 
Prínosy 

V tabuľke sú uvedené niektoré príklady environmentálnych a hospodárskych prínosov udržateľných 
elektrických a elektronických zariadení pre zdravotnú starostlivosť, ktoré môžu priniesť kvalitné 
výrobky na trhu. Ide skôr o príklady na ilustráciu prehľadu možných prínosov (t. j. že prínosy sú vôbec 
možné), než o podrobný opis presne zohľadňujúci, ktorý skúšobný alebo prevádzkový režim sa 
vykonáva, aké porovnanie sa robí alebo ktorý konkrétny model sa opisuje. Prínosy vyplývajú 
z porovnania s predchodcom, štandardným modelom alebo podobnými modelmi na trhu. Zdrojmi 
informácií sú vyhlásenia o výrobkoch zhromaždené z webových stránok dodávateľov a výsledky 
dotazníkov na základe žiadostí o informácie v rámci analýzy trhu. 

Príklad EEZ pre 
zdravotnú 

starostlivosť 
Environmentálny prínos 

Hospodársky prínos 

CT 

• Úspora energie 50 % počas vyšetrení 
hrudníka 

• Úspora energie 80 % počas vyšetrení 
srdca 

• (Úspora energie 50 % dennej spotreby) 
• 33 000 kWh na prístroj ročne, 15 ton emisií 

CO2, čo zodpovedá ročným emisiám CO2 
štyroch áut 

• Ročné úspory až 3 700 EUR 
na jeden systém CT 

Dialyzačný prístroj 

• Spotreba energie nižšia o 50 % 
• Spotreba vody znížená o 30 % (zo 

spotreby 500 l na jeden zákrok pri bežnom 
používaní) 

• Prevádzkové náklady nižšie 
o 50 % 

EKG • Spotreba energie nižšia o 10 %  

Mamografický prístroj • Zníženie spotreby energie o 50 %  

Zdravotnícky svetelný 
zdroj – lampa pre 
operačnú sálu 

• 50% (prechod od halogénových lámp 
k LED lampám) 

• Ročné úspory 0,03 TWh 
v USA (ako príklad) 

Monitorovacie 
zariadenie 

• Spotreba energie nižšia o 50 % 
 

MRI 

• Spotreba energie nižšia o 50 % (prevádzka 
MRI pri bežnom používaní môže 
vyprodukovať približne 90 ton CO2 ročne) 
 

• Ročná spotreba elektrickej energie sa zníži 
o približne 60 000 kWh, čo zodpovedá 
ročnej spotrebe elektrickej energie 
5 domácností, 27 tonám CO2, čiže ročným 
emisiám siedmych áut 

• Ročné úspory až 6 700 EUR 
na jednu jednotku MRI 

Ultrazvukový prístroj • Úspory energie 90 % 
• Ročná spotreba elektrickej 

energie v USA nižšia 
o 1 300 kWh 

Autokláv • Energetická účinnosť vyššia o 20 %  

Röntgenový prístroj • Energetická účinnosť vyššia o 80 %  
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5. Dodatky 

Dodatok 1 

Podľa noriem EN 50564: 2011 a EC 1275/2008 sú režimy vymedzené takto: 

„aktívny režim“ znamená stav, keď je zariadenie pripojené k napájaciemu zdroju a aktivovaná je 
aspoň jedna z hlavných funkcií zabezpečujúcich službu, na ktorú je zariadenie určené, 

„režim pripravenosti“ znamená stav, keď je zariadenie pripojené k napájaciemu zdroju a umožňuje 
(okamžitú) aktiváciu všetkých dostupných funkcií, 

„pohotovostný režim“ znamená stav, keď je zariadenie pripojené k napájaciemu zdroju, činnosť, na 
ktorú je určené, závisí od prívodu energie z napájacieho zdroja a na neurčitý čas zabezpečuje iba tieto 
funkcie: funkciu reaktivácie alebo funkciu reaktivácie a iba indikáciu aktivovanej funkcie reaktivácie 
a/alebo zobrazenie informácie alebo stavu, 

„režim vypnutia“ znamená stav, keď je zariadenie pripojené k napájaciemu zdroju a nevykonáva 
žiadnu funkciu; za režim vypnutia sa považuje aj: 

a) stav, keď zariadenie iba indikuje režim vypnutia, 

b) stav, keď zariadenie vykonáva iba funkcie určené na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility 
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES (1), 

„funkcia reaktivácie“ znamená funkciu, ktorá uľahčuje aktiváciu iných režimov vrátane aktívneho 
režimu, diaľkovým prepnutím vrátane diaľkového ovládača, vnútorného snímača, časovača do stavu 
vykonávania ďalších funkcií vrátane hlavnej funkcie, 
 
„zobrazenie informácie alebo stavu“ znamená kontinuálnu funkciu poskytovania informácií alebo 
indikovania stavu zariadenia na displeji vrátane hodín. 
 

Dodatok 2 

CT 

Režimy sú vymedzené podľa dokumentu COCIR SRI: „Metodika merania spotreby energie CT“. 

Režim vypnutia: Systém je vypnutý, zdroj striedavého napätia je vypnutý, podľa používateľskej 
príručky. Systém nespotrebováva žiadnu energiu. 

Úsporný režim: Systém pracuje v stave s minimálnou spotrebou energie, ktorý si používateľ môže 
zvoliť podľa používateľskej príručky. 

Režim nečinnosti: Stav, v ktorom je systém plne napájaný, ale žiadne snímanie nie je nastavené. 
Tento režim NEZAHŔŇA rotáciu rotora röntgenovej trubice ani stĺpového držiaka. 

Režim snímania: Stav systému medzi jednotlivými snímaniami a počas snímania (napríklad počas 
manipulácie s pacientom, prípravy vyšetrenia, vstrekovania kontrastnej látky a aktívneho snímania 
s generáciou röntgenového žiarenia). Tento režim zahŕňa rotáciu rotora röntgenovej trubice, rotáciu 
stĺpového držiaka a vytváranie obrazu, ako aj prípadnú nečinnosť medzi snímaniami. 

MRI 

Režimy sú vymedzené podľa dokumentu COCIR SRI: „Metodika merania spotreby energie MRI“. 
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Režim vypnutia: Systém pracuje v stave s minimálnou spotrebou energie, akú môže bežný používateľ 
dosiahnuť, na ovládacom paneli je zvolený režim „vypnuté“. 

Režim pripravenosti na snímanie: Tento režim predstavuje stav systému medzi jednotlivými 
snímaniami (napríklad počas manipulácie s pacientom, archivovania údajov, prípravy vyšetrenia alebo 
vstrekovania kontrastnej látky). 

Režim snímania: MRI aktívne sníma pacienta s cieľom vytvoriť obrazy pomocou vysielania 
a prijímania RF energie a prepínania gradientov magnetického poľa. Počítačový systém interpretuje 
údaje a vytvára obraz. 

Úsporný režim: Tento režim volený obsluhou predstavuje stav systému so spotrebou energie nižšou 
ako v režime pripravenosti na snímanie a vyššou ako v režime vypnutia (t. j. režim spánku, režim 
údržby/hodnotenia). 

Dodatok 3 

Röntgenové prístroje, dezinfekčné umývačky, dezinfekčné oplachovacie zariadenia 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej norme. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa 
skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Dodatok 4 

Zdravotnícke autoklávy 

Vopred stanovený scenár používania, skúšobné podmienky 

Druh cyklu, ktorý sa má použiť, musí byť v súlade s normou EN 285 alebo EN 13060 alebo 
rovnocennou normou v závislosti od objemu uvedeného obstarávateľom. 

Stanovenie EV v prípade autoklávu spĺňajúceho normu EN 13060 alebo EN 285: 

EV = E/V (kWh/liter) 

E = spotreba energie v kWh na cyklus s prázdnou komorou 

V = maximálny využiteľný objem autoklávu v litroch. 

Stanovenie EW v prípade autoklávu spĺňajúceho normu EN 13060 alebo EN 285: 

EW = EM/M (kWh/kg) 

EM = spotreba energie v kWh na cyklus so skúšobným naplnením M (kg) 

M = skúšobné naplnenie kovovými predmetmi, ako uviedol dodávateľ (kg). 

V prípade autoklávu spĺňajúceho normu EN 13060 skúšobné naplnenie znamená maximálne 
naplnenie kovovými predmetmi, ako uviedol dodávateľ (kg). 
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V prípade autoklávu spĺňajúceho normu EN 285 skúšobné naplnenie znamená naplnenie kovovými 
predmetmi s hmotnosťou 15 kg x STE (kde STE je maximálny využiteľný objem uvedený výrobcom). 

Poznámka: Kov použitý ako skúšobná náplň musí byť podľa normy EN 10088-1 nerezová oceľ. 

Poznámka: Údaje o energetickej hospodárnosti sú platné pre cyklus so zabalenými predmetmi pri 
teplote 134 °C. 

Autokláv musí byť predhriaty a pripravený na použitie. 

Skúška sa vykoná s aktívnym sušením. 

Skúšky sa vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s, podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť. Teplota okolia sa počas celej 
skúšky udržiava na hodnote 23 ± 2 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Scenár prispôsobený používateľovi, skúšobné podmienky 

Autokláv musí byť predhriaty a pripravený na použitie. 

Energetická hospodárnosť sa meria za osobitných podmienok stanovených obstarávateľom, ako 
napríklad, či je zahrnuté aktívne sušenie, naplnenie na cyklus, druh materiálu, druh cyklu. 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej norme. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa 
skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie podmienky 

Teplota privádzanej vody musí byť počas skúšok 15 °C podľa normy EN 285: 2006 alebo rovnocennej 
normy. Výsledok sterilizácie/dezinfekcie musí zodpovedať platným normám. 

Dodatok 5 

Dialyzačný prístroj 

Skúšobné podmienky 

Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je 
rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku ≤ 0,5 m/s. 

Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 2 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Teplota privádzanej vody musí byť počas skúšok 15 °C. 
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Ďalšie skúšobné podmienky týkajúce sa fázy dialýzy: 

Prevádzkové podmienky počas merania energetickej hospodárnosti hemodialyzačného prístroja vo 
fáze dialýzy musia byť podľa normy IEC 60601-2-16 alebo rovnocennej normy: 

Prietok dialyzačnej tekutiny: 500 ml/min., 

Prietok krvi: 300 ml/min., 

Prietok pri ultrafiltrácii: 0,5 l/hod., 

Teplota dialyzačnej tekutiny: 37 °C 

Dodatok 6 

Vysokofrekvenčný, rádiofrekvenčný prístroj na chirurgiu, diatermiu 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej metóde. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť 
sa skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. Prístroj na meranie 
spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, čiže dokumentu, 
v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je kalibrovaný 
podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie skúšobné podmienky pre aktívny režim 

Skúška sa vykoná podľa normy EN 60601-2-2 alebo rovnocennej normy. 

Maximálna teplota počas bežného použitia doplnkového pracovného cyklu: vysokofrekvenčný prístroj 
pre chirurgiu nastavený na dodávanie výstupného výkonu 50 W do odporovej záťaže pomocou 
elektródového kábla je v prevádzke 1 hodinu s pracovným cyklom podľa špecifikácie výrobcu, ale 
s časom prevádzky najmenej 10 sekúnd striedavo s časom oddychu najviac 30 sekúnd. 

Maximálna záťaž je stanovená na 500 Ω pre monopolárny prístroj a 50 Ω pre bipolárny prístroj 
s dĺžkou trvania 30 sekúnd. 

Podľa normy EN 50564: 2011, (5.2 Príprava výrobku) alebo rovnocennej normy je potrebné 
postupovať takto: 

– zistite, či výrobok obsahuje batériu a či obsahuje obvody na nabíjanie nabíjateľných batérií. Je 
potrebné určiť, či existuje právny predpis, v ktorom sú stanovené uplatniteľné podmienky, inak platia 
tieto podmienky. V prípade výrobkov, ktoré obsahujú obvody na nabíjanie, sa energia spotrebovaná –
 v režime vypnutia a v pohotovostnom režime meria po prijatí opatrení, ktoré zabezpečia, že počas 
skúšania sa batéria nenabíja, napríklad vybratím batérie, ak je to možné, alebo, ak sa batéria vybrať 
nedá, je potrebné zaistiť, aby bola batéria úplne nabitá, 

– v režime údržby meria s vloženými batériami, úplne nabitými pred každým meraním. 

Dodatok 7 

Prístroj EKG 

Skúšobné podmienky 
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Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej norme. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa 
skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a ktorý potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie skúšobné podmienky pre aktívny režim 

Skúška sa vykoná počas meracieho cyklu v trvaní 15 minút a musia sa dosiahnuť a zaznamenať tieto 
hodnoty: 

Sínusový rytmus: 60 bpm (údery za minútu) 

Amplitúdy EKG: 1 mV 

Dodatok 8 

Endoskopický prístroj 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej norme. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa 
skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a ktorý potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať.. 

Skúšaný predmet/výrobok: endoskopický prístroj počas skúšky pozostáva zo svetelného zdroja 
(nastaveného na maximálny výkon), kamerovej jednotky, endoskopu a čerpadla vzduchu. Svetelný 
zdroj musí pred začiatkom skúšky dosiahnuť pracovnú teplotu. 

Dodatok 9 

Novorodenecký inkubátor (stacionárny) 

Skúšobné podmienky 

Podľa normy pre novorodenecké inkubátory EN 60601-2-19; 201.5.3 Teplota okolia, vlhkosť, 
atmosférický tlak alebo rovnocennej normy: 

Ak nie je v tejto konkrétnej norme stanovené inak, všetky skúšky sa musia vykonať pri teplote okolia 
v rozsahu 21 °C až 26 °C. 

Skúšky sa musia vykonať pri teplote okolia v rozsahu 21 °C až 26 °C s časom prevádzky v dĺžke 
jednej hodiny a nastavenou teplotou (teplota nastavená na ovládači teploty) 36 °C. Ďalšie informácie 
sú k dispozícii v časti 201.12.1.101 Stabilita teploty inkubátora. Teplota sa musí stabilizovať pred 
začiatkom skúšky. 

Podľa normy EN 50564: 2011, (5.2 Príprava výrobku) alebo rovnocennej normy je potrebné 
postupovať takto: 
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– zistite, či výrobok obsahuje batériu a či obsahuje obvody na nabíjanie nabíjateľných batérií. Je 
potrebné určiť, či existuje právny predpis, v ktorom sú stanovené uplatniteľné podmienky, inak platia 
tieto podmienky. V prípade výrobkov, ktoré obsahujú obvody na nabíjanie, sa energia spotrebovaná 

– v režime vypnutia a v pohotovostnom režime meria po prijatí opatrení, ktoré zabezpečia, že počas 
skúšania sa batéria nenabíja, napríklad vybratím batérie, ak je to možné, alebo, ak sa batéria vybrať 
nedá, je potrebné zaistiť, aby bola batéria úplne nabitá, 

– v režime údržby sa meria s vloženými batériami, úplne nabitými pred každým meraním. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a ktorý potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Dodatok 10 

Infúzne čerpadlá 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej norme. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa 
skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie podmienky 

Skúška sa vykoná a zaznamená pri strednej intenzite počas trvania 120 minút s protitlakom ± 13,33 
kPa (± 100 mm Hg), podľa normy EN 60601-2-24 alebo rovnocennej normy. 

Dodatok 11 

Aktívny zvlhčovač respiračných plynov 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej norme. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa 
skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie skúšobné podmienky 

Skúška sa vykoná podľa normy EN ISO 8185, alebo rovnocennej normy, s minimálnym obsahom vody 
v respiračnom plyne približne 33 mg/dm³ a maximálnou teplotou respiračného plynu približne 42 °C. 

Skúška sa vykoná bez ohrievacej cievky. 
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Prietok musí byť 10 litrov/minútu a ventilátor spojený s aktívnym zvlhčovačom respiračných plynov 
musí byť nastavený na respiračný objem 500 ml, frekvenciu dýchania 20/min. a vzduchu, 
v kontrolovanom režime objemu kyslíka 30 %, podľa normy EN ISO 80601-2-12, 201.12.1.101 alebo 
rovnocennej normy. 

Dodatok 12 

Laserové chirurgické nástroje 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej norme. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa 
skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. Počas merania 
spotreby energie v pohotovostnom režime musí byť laser v pohotovostnom režime vymedzenom 
v norme EN 60 601-2-22 alebo rovnocennej norme. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a ktorý potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie podmienky 

Počas merania spotreby energie v aktívnom režime musí byť laser v stave pripravenosti vymedzenom 
v norme EN 60601-2-22 alebo rovnocennej norme počas trvania 15 minút. 

Vymedzenia režimov z normy EN 60601-2-22: 

Pohotovostný stav: Napájací kábel je pripojený a sieťový vypínač aktivovaný. Laser nie je schopný 
emitovať pracovný lúč ani v prípade, že je príslušný ovládač lasera aktivovaný. Stav pripravenosti: 
Laserový nástroj je schopný emitovať lúč v prípade, že je príslušný ovládač lasera aktivovaný. 

Dodatok 13 

Zariadenie na monitorovanie pacienta na lôžku 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej norme. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť sa 
skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Podľa normy EN 50564: 2011, (5.2 Príprava výrobku) alebo rovnocennej normy je potrebné 
postupovať takto: 

– zistite, či výrobok obsahuje batériu a či obsahuje obvody na nabíjanie nabíjateľných batérií. Je 
potrebné určiť, či existuje právny predpis, v ktorom sú stanovené uplatniteľné podmienky, inak platia 
tieto podmienky. V prípade výrobkov, ktoré obsahujú obvody na nabíjanie, sa energia spotrebovaná 

– v režime vypnutia a v pohotovostnom režime meria po prijatí opatrení, ktoré zabezpečia, že počas 
skúšania sa batéria nenabíja, napríklad vybratím batérie, ak je to možné, alebo, ak sa batéria vybrať 
nedá, je potrebné zaistiť, aby bola batéria úplne nabitá, 

– v režime údržby meria s vloženými batériami, úplne nabitými pred každým meraním. 
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Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie skúšobné podmienky 
 
Počas merania energetickej hospodárnosti v aktívnom režime vstupné signály v rozsahu ± 5 mV, 
s rýchlosťou zmeny 125 mV/s, sa na výstupe reprodukujú podľa normy IEC 60601-2-27, 
201.12.1.101.1 alebo rovnocennej normy. 
Monitor musí pred začiatkom skúšky dosiahnuť pracovnú teplotu. 

Dodatok 14 

Ultrazvukový prístroj 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej metóde. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť 
sa skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie skúšobné podmienky 

Ultrazvukový systém musí byť vybavený štandardnou sondou 5 MHz alebo rovnocennou sondou. 

Použite štandardný tieňový obraz, ako napríklad RMI403GS alebo podobný. 

Snímajte tieňový obraz v režime 2D snímania s použitím vysielacej frekvencie čo najbližšej k 5 MHz. 
Nastavte optimálny obraz na hĺbku 10 cm. 

Merajte spotrebu energie počas 30 minút súvislého snímania s uvedenými parametrami. 

Dodatok 15 

Zdravotnícke svetelné zdroje – lampy pre operačné sály 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej metóde. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť 
sa skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Ďalšie podmienky 

Podľa normy EN 60601-2-41, 201.5.4 Ďalšie podmienky: 

S cieľom merať stabilizované parametre, výstupné hodnoty sa merajú až po určitom čase používania 
v závislosti od technológie svetelného zdroja, s menovitým napätím za bežných podmienok. 

Toto obdobie používania predstavuje: 

3 hodiny v prípade halogénovej lampy a LED diód, 
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50 hodín v prípade výbojovej lampy, 

v prípade ostatných svetelných zdrojov obdobie, po uplynutí ktorého kolísanie parametrov 
nepresahuje hodnotu 1 % za 100 hodín. 

Svetelný zdroj musí pred začiatkom skúšky dosiahnuť pracovnú teplotu. 

Dodatok 16 

Systémy pre vyhrievanie pacientov 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej metóde. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť 
sa skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. Prístroj na meranie 
spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, čiže dokumentu, 
v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je kalibrovaný 
podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Ďalšie skúšobné podmienky 

Skúšaný predmet/výrobok: Prikrývka bez zariadenia na nútené prúdenie vzduchu 

V skúšobnej miestnosti musia byť takéto podmienky: teplota okolia 23 °C +/- 2 °C v miestnosti 
s rýchlosťou prúdenia vzduchu nižšou ako 0,1 m/s, podľa normy EN 80601-2-35, príloha CC, alebo 
rovnocenne normy. 

Meranie energetickej hospodárnosti v aktívnom režime: 

Uveďte vyhrievacie zariadenie do prevádzky, ako je uvedené v norme EN 80601-2-35, 
201.11.1.2.1.101.1 alebo rovnocennej norme, kým sa dosiahne stabilná kontaktná povrchová teplota 
36 °C. Postup merania je ďalej opísaný okrem časti 201.11.1.2.1.101.1 aj v časti 201.12.4: 

Štyri snímače teploty vodivo pripevnené k medeným platničkám s rozmermi 65 mm x 65 mm x 0,5 mm 
sa umiestnia na kontaktný povrch v strede štyroch obdĺžnikov vytvorených rozpolením dĺžky a šírky 
kontaktnej plochy. Ovládač teploty je nastavený tak, aby teplota kontaktného povrchu dosiahla 
hodnotu 36 °C. Teplota sa odčíta aspoň každých 10 minút počas 60 minút. Z týchto hodnôt sa 
vypočítajú jednotlivé priemerné teploty T1 až T4 a porovnajú sa s priemernými hodnotami teploty 
kontaktného povrchu. 

Podľa prílohy CC postup využíva zvýšenie teploty po jednej hodine vo vaku naplnenom vodou za 
stanovených podmienok ako ukazovateľ prenosu tepla z vyhrievacieho zariadenia na pacienta. 
Prenos tepla by sa mal udržiavať na hodnote 115 W/m2, čo zodpovedá zvýšeniu teploty dvoch litrov 
vody v plastovom vaku o 1 °C za 1 hodinu, ak je v styku s povrchom vyhrievacieho zariadenia plocha 
200 cm2 vaku. 

Meranie energetickej hospodárnosti v aktívnom režime pre zariadenie na nútené prúdenie vzduchu: 

Počas merania spotreby energie zariadenia na nútené prúdenie vzduchu v aktívnom režime musí byť 
toto zariadenie pripojené k prikrývke trupu, ktorá dosiahla stabilnú teplotu 38 °C, a skúška musí trvať 
1 hodinu. 
 

Dodatok 17 



 
 

 
35 

Zdravotnícka mraznička 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej metóde. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť 
sa skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a v ktorom sa potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Teplota sa musí stabilizovať pred začiatkom skúšky. 

Mraznička musí byť počas skúšky prázdna, bez vnútorného vybavenia/príslušenstva, a to podľa 
uvádzanej užitočnej kapacity, vnútorného objemu a požadovanej teploty počas 24 hodín. Počas 
merania sa nesmú otvoriť dvere mrazničky. 

Dodatok 18 

Ventilátor 

Skúšobné podmienky 

Metodika merania energetickej hospodárnosti musí zodpovedať metóde výberu vzoriek 5.3.2. v norme 
EN 50564: 2011 alebo rovnocennej metóde. Podľa normy EN 50564: 2011; 4.2 Skúšobná miestnosť 
sa skúšky vykonávajú v miestnosti, kde je rýchlosť prúdenia vzduchu v blízkosti skúšaného výrobku 
≤ 0,5 m/s. Teplota okolia sa počas celej skúšky udržiava na hodnote 23 ± 5 °C. 

Prístroj na meranie spotreby energie musí byť kalibrovaný na základe dokumentu vysledovateľnosti, 
čiže dokumentu, v ktorom je opísaná metóda kalibrácie a ktorý potvrdzuje, že merací prístroj je 
kalibrovaný podľa platných noriem a že kalibrácia sa dá vysledovať. 

Zariadenie musí byť vopred zahriate, pripravené na použitie a nastavené podľa normy EN ISO 80601-
2-12, 201.12.1.101 Typ dýchania s reguláciou objemu, alebo rovnocennej normy. 

Meranie trvá 15 minút a zaznamenáva sa priemerná hodnota spotreby energie. 

Dodatok 19  

CAS: Chemical Abstracts Service 

COCIR: Európsky koordinačný výbor rádiologického, elektroliečebného a zdravotníckeho IT priemyslu 

CT: Počítačová tomografia 

EKG: Elektrokardiografický prístroj 

EEZ: Elektrické a elektronické zariadenie 

GHG: Skleníkový plyn 

GPP: Zelené verejné obstarávanie 

GWP: Potenciál globálneho otepľovania 

HF: Vysoká frekvencia 
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LCC: Náklady na životný cyklus 

LED: Svetelná emisná dióda 

MRI: Zobrazovacia magnetická rezonancia 

REACH: Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií 

RF: Rádiová frekvencia 

SRI: Samoregulačná iniciatíva 
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