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IZENA 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN INSTALAZIOAREN ETA MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA ETA IKUSKAPENA 

 

KODEA 
ELEQ0208 

 

LANBIDE-ARLOA 
Elektrizitatea eta elektronika. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Ekipo elektronikoak. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ELE381_3: Elektromedikuntza-sistemen instalazioaren eta mantentze-lanen kudeaketa eta ikuskapena. (328/2008 EDa, 
2008ko otsailaren 29koa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Elektromedikuntza-sistemetan eta haiekin erlazionatutako instalazioetan, produktu sanitario aktibo ez-ezargarrien instalazioa 
eta mantentze-lanak planifikatzea, kudeatzea eta gainbegiratzea, kalitate-irizpideak, segurtasun-kondizioak eta indarrean 
dagoen araudia betez. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
– UC1271_3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioa planifikatzea eta kudeatzea. 

– UC1272_3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioa gainbegiratzea eta egitea. 

– UC1273_3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak planifikatzea eta 

kudeatzea. 

– UC1274_3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak gainbegiratzea eta 

egitea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Osasun-zentroetan egiten du lan, publiko zein pribatuetan, elektromedikuntzako zerbitzuetan, bai eta 
elektromedikuntzako fabrikatzaile, banatzaile edo zerbitzu-hornitzaileetan ere, laguntza teknikoko edo 
bezeroarentzako arretako sailetan, norberaren edo besteren kontura. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
"Ekipo elektroniko eta optikoen konponketa" sektorean kokatzen da, produktu sanitario aktibo ez-ezargarrien 
instalazio eta mantentze-lanekin lotutako jardueretan, zehazki. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
Elektromedikuntza-sistemen instalatzaileen taldeburua.  
Elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanen koordinatzailea eta ikuskaria. 
Aplikazio elektromedikoetan espezialista. Elektromedikuntza-sistemen aholkulari teknikoa. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1271_3: 
Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin 
erlazionatutako instalazioen instalazioaren 
planifikazioa eta kudeaketa 

250 

UF0398: Diagnostikorako eta 
terapiarako elektromedikuntza-ekipoak 
(zeharkakoa) 

80 

UF0543: Elektromedikuntza-sistemen 
instalazioaren planifikazioa 

60 

UF0544: Elektromedikuntza-sistemen 
instalazioaren kudeaketa 

50 

UF0401: Arriskuen prebentzioa eta 
ingurumen-kudeaketa 
elektromedikuntzako instalazioetan 
(zeharkakoa) 

60 

MF1272_3: 
Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin 
erlazionatutako instalazioen instalazioa 
gainbegiratzea eta egitea 

270 

UF0398: Diagnostikorako eta 
terapiarako elektromedikuntza-ekipoak 
(zeharkakoa) 

80 

UF0545: Elektromedikuntza-sistemak 
instalatzea eta haien instalazioaren 
segimendua egitea 

70 

UF0546: Elektromedikuntza-sistemen 
funtzionamendu-probak eta martxan 
jartzea 

60 

UF0401: Arriskuen prebentzioa eta 
ingurumen-kudeaketa 
elektromedikuntzako instalazioetan 
(zeharkakoa) 

60 

MF1273_3: 
Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin 
erlazionatutako instalazioen mantentze-
lanen planifikazioa eta kudeaketa 

250 

UF0398: Diagnostikorako eta 
terapiarako elektromedikuntza-ekipoak 
(zeharkakoa) 

80 

UF0547: Elektromedikuntza-sistemen 
mantentze-lanen planifikazioa 

60 

UF0548: Elektromedikuntza-sistemen 
mantentze-lanen kudeaketa 

50 

UF0401: Arriskuen prebentzioa eta 
ingurumen-kudeaketa 
elektromedikuntzako instalazioetan 
(zeharkakoa) 

60 

MF1274_3: 
Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin 
erlazionatutako instalazioen mantentze-
lanak gainbegiratzea eta egitea 

270 

UF0398: Diagnostikorako eta 
terapiarako elektromedikuntza-ekipoak 
(zeharkakoa) 

80 

UF0549: Elektromedikuntza-sistemen 
matxuren diagnostikoa 

60 

UF0550: Elektromedikuntza-sistemen 
mantentze-lanak eta mantentze-lanen 
segimendua 

70 
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UF0401: Arriskuen prebentzioa eta 
ingurumen-kudeaketa 
elektromedikuntzako instalazioetan 
(zeharkakoa) 

60 

MP0119: 
Elektromedikuntza-sistemen instalazio eta 
mantentze-lanen kudeaketa eta 
ikuskapeneko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80   

ORDUAK, GUZTIRA 700  
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1. gaitasun-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN 

ERLAZIONATUTAKO INSTALAZIOEN INSTALAZIOA 
PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN 
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1. gaitasun-atala:  
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN INSTALAZIOA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA 

 

Kodea: UC1271_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen ezaugarri teknikoak zehaztea, osasun-
zentroaren beharretan eta aldez aurretik ezarritako irizpideetan oinarrituta, eta bete beharreko arauak betez. 

BI1.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI1.2 Bada osasun-zentroaren beharren berri (zerbitzu-zorroa, zentroaren egitura, pazienteen fluxua, asistentzia-
karga, komunikazio-sareen ezaugarriak eta abar), eta kontuan hartzen dira.  
BI1.3 Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen espezifikazio teknikoek kontuan hartzen 
dituzte, besteak beste, hauek: 

- Ekipo, instalazio eta osagarrien ezaugarri teknikoak (mugikortasuna eta ergonomia) eta funtzionatzeko 
modua. 

- Hornidura-beharrak (elektrizitatea, datu-sarea eta abar). 
- Bezeroa babesteko alarmak, haien mugak eta ezaugarriak (ikusizkoa, entzunezkoa eta abar). 
- Ekipo, instalazio eta osagarrien mantentze-lan prebentiboen beharra. 
- Ebaluazio teknologikoko txostenak. 
- Amortizazio-irizpideak. 
- Ekipoaren edo sistemaren arriskuen sailkapena.  

BI1.4 Zerbitzu teknikoaren beharrak, erantzun-denborak eta ordezko piezen hornidura zehatz zehazten dira. 
BI1.5 Dokumentazio teknikoaren beharrak eta kalitate-arauen betetzea kontuan hartzen dira, eta zehaztu egiten 
dira.  
BI1.6 Zerbitzu teknikoko erabiltzaile eta langileen trebakuntza-beharrak kontuan hartzen dira. 
BI1.7 Azpiegitura, instalazio eta osagarrien aldaketa posibleak zehatz identifikatzen dira. 

 
LB2: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen ekipo, elementu eta materialak hautatzea, 
espezifikazio teknikoak, indarrean dagoen araudia eta osasun-zentroaren beharren araberako hornikuntzari dagozkion 
arauak kontuan hartuta. 

BI2.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI2.2 Elektromedikuntza-ekipoak (diagnostikoa eta terapia egitekoak, besteak beste), elementu eta osagarriak 
(zundak, transduktoreak eta abar) eta euskarri-materiala (komunikazio-sareak, bateriak, sorgailuak eta abar) 
baldintza teknikoen agiria eta arauak kontuan hartuta aukeratzen dira. 
BI2.3 Instalazioko ekipo, elementu eta materialen modelo eta maila hautatzeko, kontuan hartzen dira 
bateragarritasuna eta konektagarritasuna, komunikazio-protokolo espezifikoen arabera. 
BI2.4 Instalazioko elementuak hautatzeko parametroek kontuan hartzen dituzte espezifikazio teknikoak eta 
muntaketaren ezaugarriak. 
BI2.5 Instalazioko ekipo, elementu eta materialak (berrerabiltzekoak eta suntsikorrak) aukeratzeko, kontuan 
hartzen dira kalitate-bermeak eta produktuen segurtasuna, erabiltzaileen prestakuntza, mantentze-lanen 
kondizioak, zerbitzu teknikoa, saldu osteko zerbitzua, hornikuntza eta erabilera-kostuak, besteak beste. 
BI2.6 Instalazioko ekipo, elementu eta materialak identifikatu egiten dira, ezin nahasteko moduan, marka, modelo, 
fabrikatzaile eta abarren erreferentzia guztiak jarrita, eta formatu egokian. 

 
LB3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen ekipo eta instalazioen kostuak zehaztea, 
hautatutako sistemaren ekipo eta elementuen txostenean oinarrituta. 

BI3.1 Ekipoen, instalazioaren eta osagarrien ezaugarriei buruzko informazioa bildu eta interpretatu egiten da. 
BI3.2 Ekipoak, instalazioak eta osagarriak ezartzeko zer aurreinstalazio edo obra behar den aztertzen da, eta 
formatu egokian jasotzen da.  
BI3.3 Aurreinstalazioaren kostua kalkulatzen da, ekipamendua, materialak, eskulana, inbentarioa eta abar kontuan 
hartuta. 
BI3.4 Ekipoen eta materialen kostua (berrerabilgarriena eta suntsigarriena) zerrendan oinarrituta kalkulatzen da, 
aplikazio-araudia betez. 

1 
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BI3.5 Hautatutako ekipo eta materialen erabiltze- eta ustiatze-kostua kontuan hartzen da sistemaren 
bideragarritasunerako. 
BI3.6 Egindako neurketak dagokien dokumentuan zehazten dira, behar den doitasunarekin eta neurketa-unitate 
jakinarekin. 
BI3.7 Lortutako informazioa dagokion dokumentuan islatzen da, eta aurrekontua egiteko aukera ematen du. 

 
LB4: Elektromedikuntza-sistemetako eta haiekin erlazionatutako instalazioetako instalazio eta ekipoen muntaketa-
programak egitea, dokumentazio teknikoan oinarrituta.  

BI4.1 Muntaketa-programak kontuan hartzen ditu: 
- Ekipo eta materialen entrega-epeak. 
- Osasun-zentroaren beharrak. 
- Dokumentazio teknikoan obra egiteko ezarritako faseak, eta antzeko obretan sortu izan diren gorabeherak. 
- Jardueren azpikontratazioa. 
- Giza baliabideen eta baliabide materialen esleipen hobezina , proiektuan ezarritako fase bakoitzean. 
- Lantalde desberdinen arteko koordinazioa. 
- Muntaketaren aurrerapena eta lortu behar den kalitatea kontrolatzeko prozedurak. 

BI4.2 Muntaketa-programan zehazten da obraren fase bakoitzean zer emaitza lortu behar den. 
BI4.3 Muntaketa-programan adierazten da zer kalitate-maila lortu behar den. 
BI4.4 Muntaketa-programaren garapenean jasotzen da obrako segurtasun-plana. 

 
LB5: Elektromedikuntza-sistema eta -instalazioen segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-probak planifikatzea, 
ezarritako funtzionamendu-, kalitate- eta segurtasun-kondizioak kontuan hartuta. 

BI5.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude.  
BI5.2 Funtzionamendu- eta abiarazte-probak (proba-protokoloak, ekipoen kalibraketa eta abar) definitzen dira 
elektromedikuntza-sistemaren egoera eta arauzko parametroen balioak egiaztatzeko.    
BI5.3 Sistemaren segurtasun-kondizioak (elektrikoa, alarmak, erradiazioaren aurkako babesa eta abar) indarrean 
dagoen araudiari egokitzen zaizkio.   
BI5.4 Egin behar diren segurtasun-neurriak-neurketa eta -probak indarrean dagoen araudia betez definitzen dira 
(proba-protokoloa, seinale-mailen neurketa, eta abar).  
BI5.5 Lan bakoitzean erabiltzen diren baliabide teknikoak (neurketa-, kalibraketa-, doitze- eta egiaztatze-ekipoak, 
eta erremintak) zehatz definitzen dira.  
BI5.6 Dokumentazio teknikoan definitutako kondizioak kontuan hartzen dira instalazioa abiarazteko orduan 
(erabilera-eskuliburuak, fabrikatzaileen gomendioak eta abar). 
BI5.7 Ekipo, instalazio eta osagarritan egin behar diren segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-probak 
dagokien formatuan biltzen dira. 
BI5.8 Fabrikatzaile, banatzaile edo osasun-agintaritza eskudunek emandako alerta-neurriak, prebentzio-neurriak 
edo ekipo, instalazio edo osagarriak kentzekoak bete egiten dira. 

 
LB6: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioaren plangintza eta kudeaketaren 
dokumentazioa prestatzea. 

BI6.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI6.2 Ekipo, instalazio eta osagarrien muntaketa-protokoloa fabrikatzailearen espezifikazio teknikoekin osatzen da 
BI6.3 Ekipo, instalazio eta osagarrien entrega-akta eta bermea definitu eta prestatu egiten da. 
BI6.4 Ekipo, instalazio eta osagarriak abiarazteko behar diren baimenak biltzen dira. 
BI6.5 Ekipo, instalazio eta osagarrien mantentze-lan prebentiboen protokoloak zehazten dira. 
BI6.6 Muntaketa-jardueretarako lan-aginduak zehazten dira. 
BI6.7 Ekipo, instalazio eta osagarrien ekipo-liburuak (gorabehera teknikoen historiak) egiten dira. 
BI6.8 Ekipamendu, instalazio eta osagarrien inbentarioa egin eta eguneratu egiten da.  
BI6.9 Ordezkoen biltegia kudeatzeko dokumentazioa egin eta eguneratu egiten da. 

  
LB7: Sistemaren funtzionamenduari buruzko jarraibide eta trebakuntza-neurriak eta elektromedikuntza-sistemaren 
erabiltzaile eta teknikariek hartu behar dituzten segurtasun-neurriak planifikatzea.  

BI7.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI7.2 Trebakuntza-ikastaroei, erabiltzaile-eskuliburuei, zerbitzu teknikoaren eskuliburuei eta segurtasun-neurriei 
buruzko informazioa biltzen da. 
BI7.3 Trebakuntza-plana ezartzen da, helburua, tenporalizazioa, trebakuntza hartu behar duten langile eta 
erabiltzaileak kontuan hartuta. 
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 BI7.4 Elektromedikuntza-sistemaren ezaugarri tekniko, operatibo eta funtzionalak (besteak beste) argi azaltzen 
zaizkie erabiltzaile eta langileei. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Tresna informatikoak. Proiektuak kudeatzeko aplikazio informatikoak. Bulegotika-aplikazioak. CAD aplikazioak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Instalazio-proiektuen baldintza-agiria. Elektromedikuntza-sistemen instalazioaren dokumentazioa. Elektromedikuntza-
sistemen hornidura-programak. Segurtasun-prozedurak, probak eta abiaraztea. Txostenak. Material, baliabide eta 
ekipoen zerrenda. Kostuen analisia. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntatze-planoak. Eskema elektriko eta elektronikoak Egindako instalazioen planoak. Piezakatzeak. Plano orokorrei 
egindako aldaketak. Erabiltzaile-eskuliburuak. Zerbitzu teknikoaren eskuliburuak. Muntaketa-eskuliburuak. 
Elektromedikuntza-sistemei legez eragiten dieten azterketak (plan zuzendaria, besteak beste). Lan-aginduak. 
Muntaketa-programak. Entrega-akta eta bermea. Albaranak. Baldintza teknikoen agiria. Ekipo-liburua. Muntatze-, 
desmuntatze- eta instalatze-protokoloak. Txostenak. Segurtasun-plana. Osasun, erradiazio ionizatzaile, osasun-
produktu, segurtasun eta arriskuen prebentzioan aplikatu behar den Europako, estatuko eta erkidegoko araudia. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN INSTALAZIOA GAINBEGIRATZEA ETA EGITEA 

 

Kodea: UC1272_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Elektromedikuntza-sistemaren muntaketa-programa eta instalazioaren plan orokorra oinarri hartuta, zuinketa 
egitea eta obra martxan jartzea. 

BI1.1 Instalazioaren azpiegitura (obra zibila, instalazio elektrikoa, gas-hartuneak, huts-hartuneak, datu-sareak, 
etab.) muntatu beharreko instalaziorako egokia dela egiaztatzen da, obra berrirako zein birmoldaketarako. 
BI1.2 Obraren zuinketa egiteko, planoak eta kokapena erkatzen dira, eta bideragarria dela egiaztatzen da. 
BI1.3 Planifikatutako instalazioak dagozkion araudiak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI1.4 Elektromedikuntza-sistemetako instalazioen (elektrikoa, sendagasak, hutsa, komunikazioak eta abar) 
elementuak araudia betetzen dutela eta pazientearen arauzko babes-maila bermatzen dutela egiaztatzen da. 
BI1.5 obraren informazio tekniko eta administratiboa kudeatu egiten da instalazioen muntaketa egiaztatzeko eta 
kontrolatzeko, nahi ez den atzerapenik edo lantaldeen arteko interferentziarik egon ez dadin. 
BI1.6 Ekipoak, erremintak, babes-ekipoak eta baliabide osagarriak, besteak beste, muntaketa-faseak eta 
sistemaren ezaugarriak (ingurunea, babes erradiologikoa, kokapena eta abar) kontuan hartuta zehazten dira, eta 
behar diren segurtasun-kondizioak betetzen direla bermatzen da. 
BI1.7 Baliabide materialak eta giza baliabideak muntaketa-planaren arabera esleitzen zaizkio muntaketaren faseei.  
BI1.8 Obra egitean sortzen diren eragozpenak edo desadostasunak arduradunari eta jabeari jakinarazten zaizkio. 

 
LB2: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioaren muntaketa-programaren 
segimendua eta gainbegiraketa egite da, gorabeherak konpontzen dira, eta programatutako helburuak betetzen dira.  

BI2.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI2.2 Laneko plana egiten da, puntu hauek zehaztuz, besteak beste: 

- Erabili behar diren baliabide materialak. 
- Exekuzio-denborak. 
- Behar diren giza baliabideak. 

2 
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- Egin behar diren lanak. 
- Segurtasun-neurri eta -baliabideak. 

BI2.3 Lan-planak ezarritakoa betetzen duela egiaztatzen da, eta aurreikusitako exekuzio-denborak betetzen dira. 
BI2.4 Ekipoen arteko edo osasun-zentroarekiko koordinazioa egiten da, obra ondo gauzatu dadin. 
BI2.5 Egindako lana ezarritako muntaketa-programarekin bat datorrela egiaztatzen da, egiaztapen eta neurketa 
egokiak eginez. 
BI2.6 Sistema muntatzean sortutako gorabeherak arduradunari jakinarazten zaizkio, ezarritako prozeduraren 
arabera. 
BI2.7 Elektromedikuntza-sistemaren muntaketa gainbegiratu egiten da, baldintza hauek bete daitezen: 

- Instalazioak muntaketarako dokumentazio teknikoan zehaztutakoa eta indarrean dagoen araudia betetzen 
ditu. 

- Proiektuan zehaztutako ekipo eta materialak erabili dira, egoera onean daude, eta indarrean dagoen 
araudia betetzen dute (CE markaketa, besteak beste). 

- Elementu eta ekipoen kokapenak muntaketaren dokumentazio teknikoan zehaztutakoa betetzen du. 
- Muntaketa-txostenak jardueren trazabilitatea bermatzeko behar diren datu guztiak biltzen ditu. 

 
LB3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioa muntatzeko lanak egitea eta 
gainbegiratzea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak eta indarrean dagoen araudia betez, eta dokumentazio 
teknikoari jarraituz.  

BI3.1 Ekipo eta elementuen toki eta esparruak dokumentazio teknikoan adierazitakoekin bat datozela egiaztatzen 
da. 
BI3.2 Elektromedikuntza-sistemetako ekipoak (mahai kirurgikoa, arnasgailua, monitorea eta abar) dokumentazio 
teknikoan zehaztutako tokian jartzen eta finkatzen dira, fabrikatzaileak adierazitako muntaketa-baldintzak betez, 
eta muntatu behar diren gailuen etiketak eta iraungipena egiaztatuta. 
BI3.3 Ekipoak konektatzean, haien finkapen mekanikoa, hornidura elektrikoa, konektibitatea eta abar bermatzen 
dira.. 
BI3.4 Ekipoen elementu osagarriak (zundak, sentsoreak, transduktoreak, monitorizazio-kableak, eta abar) 
dokumentazio teknikoarekin eta indarrean dagoen araudiarekin bat datoz. 
BI3.5 Elikadura-sareetako kableak, datu-kableak eta transmisio-baliabideak haien propietate mekaniko eta 
elektrikorik galdu gabe jartzen dira. 
BI3.6 Rack-ak fabrikatzailearen argibideei jarraituz muntatzen dira, eta ekipoak muntatzeko behar diren elementu 
guztiak dauzkate; elementu horiek, behar bezala etiketatuak, rack-aren barruan jartzen dira, dokumentazio 
teknikoari jarraituz. 
BI3.7 Rack-eko elementuak eta ekipoak haien ezaugarriak aldatu gabe konektatzen dira, kontaktu elektriko on 
batekin. 
BI3.8 Erremintak egin beharreko lanaren arabera aukeratzen eta erabiltzen dira. 

 
LB4: Elektromedikuntza-sistemak eta haiekin erlazionatutako instalazioak instalatzean kalitate-planak aplikatzea.  

BI4.1 Dagozkien kontrol-parametroak egiaztapen-protokoloetan eta probetan biltzen dira. 
BI4.2 Muntaketaren egiaztapen-kontrolak exekuzio-planari egokitzen zaizkio, denborari eta moduari dagokienez. 
BI4.3 Proba- eta neurketa-ekipoak (segurtasun elektrikoaren analizatzailea, paziente-simulagailua, infusio-ponpen 
analizatzailea, ECG-simulagailua eta abar) kalibratuak daudela (araudiak hala eskatzen duenean) eta lortutako 
emaitzen fidagarritasuna bermatzen dutela egiaztatzen da. 
BI4.4 Erabiltzen diren materialen ezaugarriek dokumentazio teknikoan ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen da.  

 
LB5: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-
probak egitea eta gainbegiratzea, ekipo eta elementuak doitzea, eta ezarritako funtzionamendu-baldintzak bermatzea, 
segurtasun- eta kalitate- kondizioak, dokumentazio teknikoan ezarritakoa eta indarrean dagoen araudia betez. 

BI5.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI5.2 Tresnak, erremintak eta neurgailuak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira, eta kalibraketa-
ziurtagiria indarrean dute. 
BI5.3 Egitura mekanikoak, instalazioak (elektrikoak, sendagasak, telekomunikazioak eta abar) eta instalazioekin 
erlazionatutako ekipoak (elektrikoak, elektronikoak, telekomunikazioetakoak eta abar) proiektuarekin eta 
fabrikatzailearen espezifikazioekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI5.4 Instalazioaren egoera eta arauzko parametroen mailak egiaztapen-proben bidez ikusten dira. 
BI5.5 Instalazioaren, pazienteen eta erabiltzaileen segurtasun-kondizioak indarrean dagoen araudiari egokitzen 
zaizkio. 
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BI5.6 Sistema abiarazteko, kontuan hartzen dira dokumentazio teknikoan ezarritako kondizioak (besteak beste, 
erabilera-eskuliburuetan eta fabrikatzaileen gomendioetan). 
BI5.7 Proben txostenean jasotzen dira egindako neurketa eta egiaztapenak eta erabilitako ekipo eta erremintak. 
BI5.8 Aplikazio espezifikoak kargatuz konfiguratzen eta eguneratzen dira ekipoak. 

 
LB6: Elektromedikuntza-sistemak eta haiekin erlazionatutako instalazioak muntatzeko behar diren babes- eta 
segurtasun-neurriak eta arriskuak prebenitzekoak betetzea eta betearaztea, pertsonen, baliabideen eta haien 
ingurunearen segurtasuna bermatuz. 

BI6.1 Lan bakoitzean erabiltzen diren segurtasun-ekipo eta -baliabideak jarduera teknikoaren protokoloetan 
adierazitakoak direla egiaztatzen da. 
BI6.2 Dokumentazio teknikoan dauden segurtasun-baldintzak aztertu egiten dira, garatzeko eta, behar bada, 
osatzeko. 
BI6.3 Erabili egiten dira norbera babesteko ekipo eta materialak (babes-eskularruak, babes-betaurrekoak, aurreko 
mantal berundunak eta abar) eta babes kolektibokoak (seinaleztapena, dosimetroak, aldagela esterila, tentsio-
detektagailuak eta abar), eta indarrean dagoen segurtasun-araudi guztia betetzen dute. 
BI6.4 Muntaketa-lanak segurtasun-prozeduren arabera gainbegiratzen dira, eta, betetzen ez badituzte, neurri 
egokiak hartzen dira. 
BI6.5 Obra eta ekipoak dauden eremuan, ezarritako protokoloen arabera kontrolatzen da berrogeialdia 
(medikuntza prebentiboko zerbitzua, laneko arriskuen prebentzioko zerbitzua). 
BI6.6 Lantaldeko kide guztiek ezagutzen dituzte laneko istripu bat gertatzen deneko jarduera-prozedurak. 

 
LB7: Hondakinak kudeatzeko programak aplikatzea elektromedikuntza-sistemen instalazioan, ingurumen-araudia betez. 

BI7.1 Hondakinen kudeaketan, kontuan hartzen dira, besteak beste: 
- Hondakin-mota jakin batzuen bereizketa (erradioaktiboak, olioak, X izpien hodiak, biologikoak eta abar). 
- Sortutako hondakinak biltegiratzeko toki "seguruak". 
- Norbera babesteko baliabideak, erabili behar den hedabide hondakinaren arabera. 

BI7.2 Hondakinak kudeatzeko programan, hondakinen "trazabilitatea" aurreikusten da. 
BI7.3 Kanporatzen den hondakin-bilketa enpresa baimenduen bidez egiten da. 
BI7.4 Ordezkatutako ekipoak hondakinak kudeatzeko programa eta ingurumen-araudia betez kentzen direla 
egiaztatzen da. 
BI7.5 Egiten diren jarduerak eta sortzen diren gorabeherak dagokien dokumentuan jasotzen dira. 

 
LB8: Osasun-zentroko langileak (elektromedikuntza-zerbitzukoak eta azken erabiltzaileak) sistemaren 
funtzionamenduan eta hartu beharreko segurtasun-neurrietan trebatzea. 

BI8.1 Erabiltzaileak eta teknikariak trebatzean eta monitorizatzean kontuan hartu beharrekoak: 
- Ekipoen funtzionaltasuna eta konektibitatea, eta kontrolen erabilera. 
- Adierazleen alarmak eta seinaleak, ekipoan akatsen bat dagoela jakinarazten dutenak. 
- Sistemaren segurtasuna. 
- Suntsikorren aldaketa, botatzekoen kontrola, eta esterilizazio-prozesuak. 
- Ekipo, instalazio eta osagarrien akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

BI8.2 Teknikariak trebatzean eta monitorizatzean kontuan hartu beharrekoak: 
- Osasun-zentroko elektromedikuntzako zerbitzu teknikoko teknikariek ekipo, instalazio eta osagarriei egin 

behar dizkieten mantentze-lan prebentiboetarako protokoloak. 
- Egin beharreko kontrol, doikuntza eta kalibrazioak. 
- Adostutako beste alderdi batzuk. 

BI8.3 Pazienteari, erabiltzaileari edo osasun-zentroari eragiten dioten segurtasun-neurriak praktikaren bidez 
frogatzen dira (izan praktika erreala, izan simulatua). 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan elektriko-mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan mekanikoak 
egiteko makinak. Neurketa-instrumentuak (segurtasun elektrikoen egiaztagailua, desfibriladoreen egiaztagailua, infusio-
ponpak, paziente-simulagailua, arnasgailuen egiaztagailua, sareen egiaztagailua, polimetroa, osziloskopioa, kableen 
egiaztagailua, etab.). Tresna informatikoak. Babes-ekipo eta -elementuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Elektromedikuntza-sistemak (ekipoak, instalazioak eta osagarriak) instalatuta eta martxan. Elektromedikuntza-sistemen 
instalazioak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntatze-planoak. Eskema elektriko eta elektronikoak Egindako instalazioen planoak. Piezakatzeak. Plano orokorrei 
egindako aldaketak. Erabiltzaile-eskuliburuak. Zerbitzu teknikoaren eskuliburuak. Muntaketa-eskuliburuak. Hondakinak 
kudeatzeko plana. Elektromedikuntza-sistemei legez eragiten dieten azterketak (plan zuzendaria, besteak beste). Lan-
aginduak. Muntaketa-programak. Entrega-akta eta bermea. Albaranak. Baldintza teknikoen agiria. Ekipo-liburua. 
Muntatze-, desmuntatze- eta instalatze-protokoloak. Segurtasun-plana. Osasun, erradiazio ionizatzaile, osasun-
produktu, segurtasun eta arriskuen prebentzioan aplikatu behar den Europako, estatuko eta erkidegoko araudia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK PLANIFIKATZEA ETA 
KUDEATZEA 

 

Kodea: UC1273_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanetarako baliabide eta materialen hornidura egiteko programak garatzea 
eta kudeatzea, helburuak eta arrisku-egoerak kontuan hartuta, eta erabilgarri dauden baliabideak optimizatuz.  

BI1.1 Hornikuntza-programa egiteko, hau hartzen da kontuan: 
- Produktu eta hornitzaile homologatuak. 
- Fabrikatzaile desberdinen materialen arteko bateragarritasuna. 
- Matxuren historia. 
- Uneko inbentarioa. 
- Zerbitzuan kritikoak diren funtzioetarako ordezko ekipoak egotea. 
- Instalazioen etorkizuneko eraberritzeak. 
- Aurreikus ezin daitezkeen faktore estrategikoak. 

BI1.2 Hornitzaileei egindako ekipo- eta elementu-erreserbak hornikuntza-programan jasotzen dira. 
BI1.3 Mantentze-lanen beharrak hornikuntza-programan jasotzen dira, eta programa horren bidez erantzuten zaie. 
BI1.4 Materialen hornikuntzaren kudeaketa mantentze-lanen beharren arabera egiten da, eta hornikuntza 
koordinatu egiten da, aurreikusitako tokian egin dadin, entrega-epeak, kantitatea eta kalitatea bermatuz. 

 
LB2: Elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanetarako programak garatzea, helburuak eta arrisku-egoerak kontuan 
hartuta, eta erabilgarri dauden baliabideak optimizatuz. 

BI2.1 Mantentze-lan prebentiboen programak egiteko, hau hartzen da kontuan: 
- Fabrikatzaileen eskuliburuak. 
- Geldiarazte- eta abiarazte-prozedurak. 
- Erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide teknikoak. 
- Gorabehera teknikoen historia edo erregistroa. 
- Bete beharreko dokumentazioa. 
- Jarduera-prozedurak eta mantentze-lanen gamak. 
- Osasun-jardueraren eragina. 
- Esterilizazio-protokoloak eta babes-neurriak. 

BI2.2 Mantentze-lan zuzentzaileen programak egiteko, hau hartzen da kontuan: 
- Lehentasun-mailak eta asistentzia-kargan sistemak duen kritikotasuna. 
- Fabrikatzaileen eskuliburuak (piezakatze-planoak, bloke-diagramak). 
- Ekipoak geldiaraztea eta abiaraztea. 
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- Jarduera-prozedurak, eskala-faktoreak eta urrutiko euskarria. 
- Elementu eta osagarrien trukagarritasuna. 
- Erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide teknikoak. 
- Arrisku-planak. 
- Esterilizazio-protokoloak eta babes-neurriak. 
- Bete beharreko dokumentazioa (gorabeheren historia, besteak beste). 

BI2.3 Mantentze-lanetan egiteko hobekuntzen proposamenak egiten dira, sistema osoaren mantentze-lanen 
azterketan oinarrituta egiten dira (proaktibitatea). 
BI2.4 Mantentze-lan prebentiboen eta jarduera zuzentzaileen programazioa erabiltzaileek jakinarazten zaie, 
protokoloen arabera. 

 
LB3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioaren plangintza eta kudeaketaren 
dokumentazioa prestatzea. 

BI3.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI3.2 Ekipo, instalazio eta osagarrien mantentze-lanen protokoloa fabrikatzailearen espezifikazio teknikoekin 
osatzen da 
BI3.3 Ekipo, instalazio eta osagarrien entrega-akta eta bermea definitu eta prestatu egiten da. 
BI3.4 Ekipo, instalazio eta osagarriak abiarazteko behar diren baimenak biltzen dira. 
BI3.5 Ekipo, instalazio eta osagarrien mantentze-lan prebentiboen protokoloak aztertzen eta zehazten dira. 
BI3.6 Mantentze-lanetarako lan-aginduak zehazten eta egiten dira. 
BI3.7 Ekipo, instalazio eta osagarrien ekipo-liburuak (gorabehera teknikoen historiak) egiten dira. 
BI3.8 Ekipamendu, instalazio eta osagarrien inbentarioa egin eta eguneratu egiten da. 
BI3.9 Ordezkoen biltegia kudeatzeko dokumentazioa egin eta eguneratu egiten da. 

 
LB4: Elektromedikuntza-sistema eta -instalazioen segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-probak garatzea, 
aurreikusitako helburua eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-kondizioak kontuan hartuta. 

BI4.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI4.2 Funtzionamendu- eta abiarazte-probak (proba-protokoloak, ekipoaren kalibraketa eta abar) definitzen dira 
elektromedikuntza-sistemaren egoera eta arauzko parametroen balioak egiaztatzeko. 
BI4.3 Sistemaren segurtasun-kondizioak (elektrikoa, alarmak eta abar) indarrean dagoen araudiari egokitzen 
zaizkio. 
BI4.4 Egin behar diren segurtasun-neurketa eta -probak indarrean dagoen araudia betez definitzen dira (proba-
protokoloa, seinale-mailen neurketa, eta abar). 
BI4.5 Lan bakoitzean erabiltzen diren baliabide teknikoak (neurketa-, kalibraketa-, doitze- eta egiaztatze-ekipoak, 
eta erremintak) zehatz definitzen dira. 
BI4.6 Dokumentazio teknikoan definitutako kondizioak kontuan hartzen dira instalazioa abiarazteko orduan 
(erabilera-eskuliburuak, fabrikatzaileen gomendioak eta abar). 
BI4.7 Ekipo, instalazio eta osagarritan egin behar diren segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-probak 
dagokien formatuan biltzen dira. 
BI4.8 Erradiazio ionizatzaileak sortzen dituzten ekipoetan, ondoko hauek hartu behar dira kontuan, besteak beste: 

- Dosimetria-mailak. 
- Osasun-ziurtagiriak. 
- Araudi espezifikazioa eta erradiazio ionizatzaileei buruzko jarraibide eta gomendioak. 
- Kalitate Kontrolaren eta Onarpen Entseguen Protokolo Ofiziala. 
- Babes erradiologikoko baliabideak. 

 
LB5: Sistemaren funtzionamenduari eta mantentze-lanei buruzko jarraibide eta trebakuntza-neurriak eta 
elektromedikuntza-sistemaren erabiltzaile eta teknikariek hartu behar dituzten segurtasun-neurriak planifikatzea eta 
erakustea. 

BI5.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI5.2 Trebakuntza-ikastaroei, erabiltzaile-eskuliburuei, zerbitzu teknikoaren eskuliburuei eta segurtasun-neurriei 
buruzko informazioa biltzen da. 
CR5.3 Trebakuntzaren lan-plana ezartzen da 
BI5.4 Erabiltzaileak eta teknikariak trebatzean kontuan hartu beharrekoak: 

- Ezaugarri tekniko, operatibo eta funtzionalak. 
- Adierazleen alarmak eta seinaleak, ekipoan akatsen bat dagoela jakinarazten dutenak. 
- Sistemaren segurtasuna. 
- Ekipoen funtzionaltasuna eta konektibitatea, eta kontrolen erabilera. 
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- Suntsikorren aldaketa, botatzekoen kontrola, eta esterilizazio-prozesuak. 
- Ekipo, instalazio eta osagarrien akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

BI5.5 Teknikariak trebatzean kontuan hartu beharrekoak: 
- Ekipo, instalazio eta osagarrien akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 
- Osasun-zentroko elektromedikuntzako zerbitzu teknikoko teknikariek ekipo, instalazio eta osagarriei egin 

behar dizkieten mantentze-lan prebentiboetarako protokoloak. 
- Egin beharreko kontrol, doikuntza eta kalibrazioak. 
- Adostutako beste alderdi batzuk. 

BI5.6 Pazienteari, erabiltzaileari edo osasun-zentroari berari eragiten dioten segurtasun-neurriak modu errealean 
edo simulatuan monitorizatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Tresna informatikoak. Proiektuak kudeatzeko aplikazio informatikoak. Bulegotika-aplikazioak. CAD aplikazioak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Proiektuen baldintza-agiria. Elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanen dokumentazioa. Elektromedikuntza-sistemen 
hornidura-programak. Segurtasun-prozedurak, probak eta abiaraztea. Txostenak. Material, baliabide eta ekipoen 
zerrendak. Ekipo-liburua. Matxuren historia. Erabiltzaileei emandako prestakuntza. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntatze-planoak. Eskema elektriko eta elektronikoak Egindako instalazioen planoak. Piezakatzeak. Plano orokorrei 
egindako aldaketak. Erabiltzaile-eskuliburuak. Zerbitzu teknikoaren eskuliburuak. Muntaketa-eskuliburuak. Ekipo-liburua. 
Matxuren historia. Txostenak. Elektromedikuntza-sistemei legez eragiten dieten azterketak (plan zuzendaria, besteak 
beste). Hornikuntza-programak. Mantentze-lanetarako programak. Mantentze-lanen lan-aginduak. Entrega-akta eta 
bermea. Entrega-albaranak. Baldintza teknikoen agiria. Muntatze-, desmuntatze- eta instalatze-protokoloak. Segurtasun-
plana. Osasun, osasun-produktu, erradiazio ionizatzaile, segurtasun eta arriskuen prebentzioan aplikatu behar den 
Europako, estatuko eta erkidegoko araudia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK GAINBEGIRATZEA ETA EGITEA 

 

Kodea: UC1274_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak antolatzea eta kontrolatzea, 
ezarritako helburuak eta arrisku-egoerak kontuan hartuta, eta erabilgarri dauden baliabideak optimizatuz. 

BI1.1 Mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak egiten dira, erakundearen prozedura normalizatua eta 
fabrikatzailearen espezifikazioak betez. 
BI1.2 Matxura edo disfuntzio bat dagoenean, haren hasierako hipotesia jasotzen da lan-aginduan.  
BI1.3 Mantentze-lan prebentibo edo zuzentzaileei egindako zuzenketak instalazioaren dokumentazioan, planoetan 
eta eskeman erregistratzen dira, haiek eguneratu ahal izateko. 
BI1.4 Egindako lanak bat datoz erakundearen estilo-eskuliburuarekin.  
BI1.5 Instalazioaren mantentze-lan prebentiboa eta zuzentzailea egiteko ekipo, material eta dokumentazio teknikoa 
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erraz aurkitzeko moduan jartzen dira. 
BI1.6 Instalazioen mantentze-lanetan erabilitako material eta ekipoak egiaztatu egiten dira, homologazioa badutela 
eta egoera onean daudela ziurtatuz, eta baldintzak betetzen ez dituztenak atzera botatzen dira. 
BI1.7 Araudiak adierazitako neurketa-ekipoek kalibraketa-ziurtagiria badutela eta indarrean dagoela egiaztatzen 
da.  
BI1.8 Elektromedikuntza-sistemetako matxuren eta gorabeheren konponketa-txostena egiten da, formatu egokian. 

 
LB2: Elektromedikuntza-sistemetako ekipo eta instalazioen matxura edo disfuntzioen diagnostikoa egitea, 
hautemandako sintometan, informazio teknikoan eta sistemaren historian oinarrituta. 

BI2.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI2.2 Ekipo edo sistema batean disfuntzio edo matxura bat dagoenean jarraitu beharreko estrategia zehazteko, 
barneko eta kanpoko laguntza logistikoaren aukerak eta haren kostua baloratzen da. 
BI2.3 Funtzionamendu-probak egiten dira matxura-partean jasotako sintomak ikusteko, eta ekipo edo sistemaren 
disfuntzio edo matxura egiaztatzeko.  
BI2.4 Ekipo edo sistemaren zati kaltetua aurkitzen eta diagnostikatzen da, jarduera-planean eta hasierako 
hipotesian oinarrituta. 
BI2.5 Disfuntzio edo matxura erreminta eta neurgailu egokiekin diagnostikatzen eta lokalizatzen da, prozedura 
egokia eta denbora-estimazioak aplikatuz.  
BI2.6 Egindako jarduerak eta sortutako gorabeherak dagokien formatuan erregistratzen dira, eta ezarritako 
protokoloaren arabera jakinarazten dira.  
BI2.7 Disfuntzioa edo matxura zer motatakoa den eta lanaren kostua jasotzen dira aurrekontuan. 

 
LB3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak gainbegiratzea eta egitea, 
ezarritako helburuak helburuak eta arrisku-egoerak kontuan hartuta, eta erabilgarri dauden baliabideak optimizatuz. 

BI3.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) betetzen dira, eta eskura daude. 
BI3.2 Elementu matxuratuak muntatzeko, desmuntatzeko eta ordezkatzeko lanak egiteko, dokumentazio teknikoa, 
prozedura normalizatuak eta erreminta eta tresna egokiak erabiltzen dira, eta materialen eta ekipoen osotasuna 
eta lanen kalitatea bermatzen dira. 
BI3.3 Hondatutako elementua ordezkatzen da fabrikatzaileak gomendatutako muntatze- eta desmuntatze-segida 
erabiliz; ekipo, instalazio edo osagarriaren parte den elementu, osagai edo zatiaren ordezkoa jatorrizkoaren berdin-
berdina dela edo haren ezaugarrien antzekoak dituela bermatzen da, eta ezinbestean bete beharreko arau guztiak 
betetzen ditu.  
BI3.4 Ordezkatutako osagai eta gailuak behar den zehaztasunez doitzen dira, prozedurei jarraituz eta ekipo 
egokiekin. 
BI3.5 Funtzionamendu-probak, azken doikuntzak eta fidagarritasun-probak sistematikoki egiten dira, prozedura 
egokiei jarraituz. 
BI3.6 Instalazio edo ekipoa segurtasun pertsonaleko arauak eta ekipo eta materialen segurtasun-arauak betez 
konpontzen dira, ezarritako protokoloei jarraituz. 
BI3.7 Instalazioaren matxuren konponketa-txostena ezarritako formatuan egiten da, eta trazabilitatea bermatzeko 
informazioa biltzen da, besteak beste.  

 
LB4: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-
probak gainbegiratzea eta egitea, ekipo eta elementuak doitzea, eta aurreikusitako helburua bermatzea. 

BI4.1 Legeria, araudiak eta jarraibide tekniko osagarriak (JTO) ezagutzen eta betetzen dira. 
BI4.2 Instalazioaren egiaztapen-probak haren egoera eta arauzko parametroen mailak egiaztatzeko egiten dira. 
BI4.3 Sistemaren segurtasun elektromagnetiko, mekaniko, pneumatiko eta abarreko kondizioak indarrean dagoen 
araudiari egokitzen zaizkio. 
BI4.4 Indarrean dauden araudi eta erregelamenduek eskatzen dituzten neurketa eta entseguak egiten dira 
(segurtasun elektrikoaren testa, neurketak paziente-simulazioekin, entseguak arteria-presioaren simulagailu 
inbasiboarekin, eta abar). 
BI4.5 Lan-motaren arabera erabiltzen dira erremintak, baliabide teknikoak, neurgailuak eta egiaztagailuak 
(kalibratzaileak, segurtasun elektrikoaren analizatzailea, pazienteen parametroen simulagailua, eta abar). 
BI4.6 Neurgailuak eta egiaztagailuak erabiltzean, kontuan hartzen dira fabrikatzaileak emandako erabilera- eta 
segurtasun-gomendioak. 
BI4.7 Araudiak adierazitako neurketa-ekipoek kalibraketa-ziurtagiria badutela eta indarrean dagoela egiaztatzen 
da. 
BI4.8 Instalazioa abiarazteko, kontuan hartzen dira dokumentazio teknikoan definitutako baldintzak (eskuliburua, 
fabrikatzaileen gomendioak eta abar). 
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BI4.9 Proben txostena ezarritako formatuan egiten da, eta egindako neurketa eta egiaztapenak eta erabilitako 
ekipo eta erremintak jasotzen ditu, trazabilitatea bermatzeko, besteak beste. 

 
LB5: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak egiteko behar diren babes- 
eta segurtasun-neurriak eta arriskuak prebenitzekoak betetzea eta betearaztea, pertsonen, baliabideen eta haien 
ingurunearen segurtasuna bermatuz. 

BI5.1 Lan bakoitzean erabiltzen diren segurtasun-ekipo eta -baliabideak jarduera teknikoaren protokoloetan 
adierazitakoak direla egiaztatzen da. 
BI5.2 Dokumentazio teknikoan dauden segurtasun-baldintzak aztertu egiten dira, garatzeko eta, behar bada, 
osatzeko. 
BI5.3 Erabili egiten dira norbera babesteko ekipo eta materialak (babes-eskularruak, babes-betaurrekoak, aurreko 
mantal berundunak eta abar) eta babes kolektibokoak (seinaleztapena, dosimetroak, aldagela esterila, tentsio-
detektagailuak eta abar), eta indarrean dagoen segurtasun-araudi guztia betetzen dute. 
BI5.4 Mantentze-lanak segurtasun-prozeduren arabera gainbegiratzen dira, eta, betetzen ez badituzte, neurri 
egokiak hartzen dira. 
BI5.5 Obra eta ekipoak dauden eremuan, ezarritako protokoloen arabera kontrolatzen da berrogeialdia 
(medikuntza prebentiboko zerbitzua, laneko arriskuen prebentzioko zerbitzua). 
BI5.6 Lantaldeko kide guztiek ezagutzen dituzte laneko istripu bat gertatzen deneko jarduera-prozedurak.  
BI5.7 Gorabehera kaltegarria bada egin beharreko komunikazioen prozedura, ezarritako protokoloaren arabera 
egiten da. 

 
LB6: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak egitean, kalitate-planak 
aplikatzea. 

BI6.1 Sistemaren eta haren elementuen kontrol-parametroak mantentze-lan prebentiboen planean jasotzen dira. 
BI6.2Egiaztapen-kontrolak mantentze-lanen planari egokitzen zaizkio, denborari eta moduari dagokienez. 
BI6.3 Ekipoak (neurketa, entsegua eta abar) kalibratuak (araudiak hala eskatzen duenean) eta doituak daudela 
egiaztatzen da, lortutako emaitzak fidagarriak direla bermatzeko. 
BI6.4 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileetan ordezkatutako materialen ezaugarriek dokumentazio teknikoan 
zehaztutako kalitate-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI6.5 Mantentze-lanen plana hobetzeko neurriak mantentze-lanen plana analizatzetik eta aplikatzetik ateratzen 
dira (proaktibitatea). 

 
LB7: Hondakinak kudeatzeko programak aplikatzea elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanetan, ingurumen-araudia 
betez. 

BI7.1 Hondakinen kudeaketan, kontuan hartzen dira, besteak beste:  
- Hondakin-mota jakin batzuen bereizketa (erradioaktiboak, olioak, X izpien hodiak, biologikoak eta abar). 
- Sortutako hondakinak biltegiratzeko toki "seguruak". 
- Norbera babesteko baliabideak, erabili behar den hondakinaren arabera. 

BI7.2 Hondakinak kudeatzeko programan, hondakinen "trazabilitatea" aurreikusten da. 
BI7.3 Kanporatzen den hondakin-bilketa enpresa baimenduen bidez egiten da. 
BI7.4 Ordezkatutako ekipo, pieza, ordezko-pieza, osagarri edo suntsikorrak hondakinak kudeatzeko programa eta 
ingurumen-araudia betez kentzen direla egiaztatzen da. 
BI7.5 Egiten diren jarduerak eta sortzen diren gorabeherak dagokien dokumentuan jasotzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan elektriko-mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan mekanikoak 
egiteko makinak. Neurketa-instrumentuak (segurtasun elektrikoen egiaztagailua, desfibriladoreen egiaztagailua, infusio-
ponpak, paziente-simulagailua, arnasgailuen egiaztagailua, sareen egiaztagailua, polimetroa, osziloskopioa, kableen 
egiaztagailua, etab.). Tresna informatikoak. Babes-ekipo eta -elementuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Elektromedikuntza-sistemen (ekipoak, instalazioak eta osagarriak) mantentze-lanak (prediktiboak, prebentiboak eta 
zuzentzaileak). Elektromedikuntza-sistemak martxan jartzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntatze-planoak. Eskema elektriko eta elektronikoak Egindako instalazioen planoak. Plano orokorrei egindako 
aldaketak. Erabiltzaile-eskuliburuak. Zerbitzu teknikoaren eskuliburuak. Muntaketa-eskuliburuak. Piezakatzeak. Ekipo-
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liburua. Matxuren historia. Elektromedikuntza-sistemei legez eragiten dieten azterketak (plan zuzendaria, besteak beste). 
Hornikuntza-programak. Mantentze-lanetarako programak. Hondakinak kudeatzeko plana. Mantentze-lanen lan-
aginduak. Entrega-akta eta bermea. Entrega-albaranak. Baldintza teknikoen agiria. Muntatze-, desmuntatze- eta 
instalatze-protokoloak. Segurtasun-plana. Osasun, erradiazio ionizatzaile, osasun-produktu, segurtasun eta arriskuen 
prebentzioan aplikatu behar den Europako, estatuko eta erkidegoko araudia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 

INSTALAZIOEN INSTALAZIOAREN PLANIFIKAZIOA ETA KUDEAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN INSTALAZIOA GAINBEGIRATZEA ETA EGITEA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANEN PLANIFIKAZIOA ETA KUDEAKETA  

 
4. prestakuntza-modulua:  

ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK GAINBEGIRATZEA ETA EGITEA  

 
5. prestakuntza-modulua:  

ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN INSTALAZIO ETA  
MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA ETA IKUSKAPENEKO LANEKOAK EZ 

DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
  

1 

2 

5 
 

3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN INSTALAZIOAREN PLANIFIKAZIOA ETA KUDEAKETA 
 

Kodea: MF1271_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1271_3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako 

instalazioen instalazioa planifikatzea eta kudeatzea. 
 

Iraupena: 250 ordu 

 

1.1. prestakuntza-atala 
DIAGNOSTIKORAKO ETA TERAPIARAKO ELEKTROMEDIKUNTZA-EKIPOAK  
 
Kodea: UF0398 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, 

elektromedikuntzako sistemetan parte hartzen duten elementu eta ekipoei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntzako sistemak eta haiekin erlazionatutako instalazioak aztertzea, osatzen dituzten ekipo eta elementuak 
eta horien ezaugarri garrantzitsuenak identifikatuz.  

EI1.1 Elektromedikuntzako sistema- eta ekipo-mota ezberdinak deskribatzea, funtzioaren arabera (diagnostikoa eta 
terapia). 
EI1.2 Diagnostiko-ekipo eta -sistemak sailkatzea (irudia, laborategia, monitorizazioa, erregistroa, etab.), aurreikusitako 
helburuaren arabera, eta ekipo eta sistema bakoitza bere aplikazio karakteristikoekin erlazionatzea. 
EI1.3 Terapia-ekipo eta -sistemak sailkatzea (erradiazioa, aireztapena eta anestesia, hemodialisia, errehabilitazioa, 
etab.), aurreikusitako helburuaren arabera, eta ekipo eta sistema bakoitza aplikazio karakteristikoekin erlazionatzea. 
EI1.4 Elektromedikuntza-sistema eta -ekipoak giza gorputzeko aparatu eta sistemekin erlazionatzea. 
EI1.5 Ekipo eta sistemen ezaugarri garrantzitsuenak zerrendatzea, teknologiaren arabera, eta bakoitza bere 
aplikazioarekin erlazionatzea. 
EI1.6 Elektromedikuntza-sistemekin erlazionatutako instalazioak deskribatzea, ekipoen eta horien teknologiaren behar 
funtzionalen arabera. 
EI1.7 Espazio fisikoen eta azpiegitura espezifikoen ezaugarriak deskribatzea, jarri beharreko sistemaren arabera. 
EI1.8 Elektromedikuntza-sistema tipo batean (ebakuntza-gela/zainketa kritikoak, erradiazio ionizatzaileak/diagnostiko-
irudia, laborategia/hemodialisia), dokumentu teknikoak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Sistema nagusia osatzen duten azpisistemak identifikatzea, eskemekin erlazionatzea eta haien funtzioa 
deskribatzea. 

- Sistema osatzen duten ekipo eta elementuak identifikatzea, eskemetan agertzen diren ikurrekin erlazionatzea 
eta haien funtzioa deskribatzea. 

- Sistemako ekipo eta elementuak identifikatzea, eta haien ezaugarriak eta dokumentu teknikoetan adierazitakoak 
bat datozela egiaztatzea. 

 
A2: Elektromedikuntza-sistema ezberdinen funtzionamendua azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz, erabiltzaile 
potentzialak trebatzeko. 

EI2.1 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile bati 
azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (elektrizitatea, gasa, airea, argiztapena, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 

1 
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- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

EI2.2 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile 
bati azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (X izpiak, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

EI2.3 Laborategi/hemodialisiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile bati azaltzea, 
dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (mekanikoa, hidraulikoa, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

 

Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistema guztietan erabiltzen diren ekipoei buruzko informazio orokorra eta haien 

funtzionaltasuna. 
- Elikadura elektrikoaren sarea: 

- Osagaien oinarrizko azterketa. 
- Ospitale edo osasun-zentro batean kokatzea. 
- Planoak. 
- Kontrolak.  
- Isolamenduak.  

- Elikatze-iturriak: Linealak. Kommutatuak.  
- Etenik gabeko elikadura (UPS). 
- Transduktoreak. 
- Seinale-sorgailuak. 
- Neurketa-ekipoak: Polimetroak. Osziloskopioak. Seinale-aztergailuak. 
- Datu-sarea: Kable-multzoa, oinarrizkoa eta orokorra. Konektagarritasuna. Digitalizazioa.  
- Ponpak, konpresoreak eta bakuometroak. 

 

2. Diagnostiko-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzioak. 
- Erradiazio ionizatzaileak: 

- Giza gorputzean dituen ondorioak. 
- Araudia. 
- Babes erradiologikoa. 
- Ospitale edo osasun-zentro batean aplikatzea. 

- Irudi bidezko diagnostikoa: 
- X izpien ekipoa. 
- Ordenagailu bidezko tomografia axiala. 
- Ekografia. 
- Gammakamerak. 
- PET.  
- Erresonantzia nuklear magnetikoa. 
- Endoskopia digitaleko sistemak. 

- Irudia digitalizatzea: 
- PACS. 
- RIS. 
- HIS. 
- Komunikazio-estandarrak. 
- DICOM. 
- HL7. 
- Beste batzuk. 

- Laborategiko ekipoak.  
- Analizagailuak eta autoanalizagailuak. 
- Mikroskopioak. 
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- Sekuentziadoreak. 
- Koagulagailuak. 
- Espektrofotometroak. 
- Kontagailu hematologikoak. 

- Monitorizazio- eta erregistro-ekipoak: 
- Elektrokardiografoa. 
- Holter sistemadun monitore multiparametrikoa. 
- Telemetria-sistema. 
- Monitorizazio-zentralak. 
- Kardiografoa edo monitore fetala. 

- Funtzionamendu-probak egiteko ekipoak: 
- Ergometroa edo esfortzu-probak egiteko sistema. 
- Birikak miatzeko sistema. 

- Gorputzaren funtzio espezifiko bat sortzen duten ekipoak: 
- Paziente-simulagailua. 
- Pulsioximetria-simulagailu elektriko eta optikoa. 

 

3. Terapia-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzioak. 
- Erradioterapia-ekipoak: Kobalto-ponpa. Elektroi-azeleragailu lineala. 
- Kirurgia-eremuko eta zainketa kritikoen eremuko ekipoak: Arnasgailu bolumetrikoa. 
-  Anestesia-ekipoa: 

- Sendagasak (giza gorputzean ondorioak eragiten dituztenak). 
- Segurtasun- eta kontrol-neurriak. 
- Infusio-ponpa. 
- Perfusio-ponpa. 
- Elektrobisturia. 
- Desfibriladoreak. 
- Taupada-markagailua. 
- Monitorizazio-sistemak. 

- Hemodialisi-ekipoak: Hemodialisi-monitoreak: Deskribapena eta eskema. Tresnak eta neurketa-metodoak. 
- Errehabilitazio-ekipoak: Elektroterapia. Ultrasoinuak. Mikrouhinak eta infragorriak. 

 

4. Fisiologia eta giza gorputzaren neurri biomedikoak.  
- Giza gorputza, sistema fisiologikoa: 

- Digestio-aparatua. 
- Arnas aparatua. 
- Zirkulazio-aparatua. 
- Nerbio-sistema. 
- Ugaltze-aparatua. 
- Iraitz-aparatua. 
- Hezurrak eta muskuluak. 
- Zentzumenak. 
- Beste batzuk. 

- Hemodinamika, oinarrizko fisiologia. 
- Hemodinamikaren oinarrizko parametroak. 
- Sentsore biologikoak. 
- Monitorizazio-sentsoreak. 
- Pulsioximetria. 
- Sistema konpartimentala. 
- Zirkulazio handia. 
- Zirkulazio txikia. 
- Segimendurako eta kontrolerako ekipamendua. 

- Garun-monitorizazioa: 
- Ikuspegi orokorra: Diagnostiko zuzena. Zeharkako diagnostikoa. 

- Metodo ez-inbaditzaileak: 
- Elektroentzefalograma (EEG). 
- Doppler transkraniala (DTC). 
- Potentzial ebokatuak (EP). 
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- Infragorri hurbileko espektrometria (NIRS).   
- Metodo inbaditzaileak: 

- Doppler-fluxumetria laserduna 
- Garun-perfusioaren presioa (CPP). 
- O2-aren garuneko zain-saturazioa jugularrean. 
- Ehunen PO2a. 

- Arnas sistema: 
- Kondukzio-sistema. 
- Trukea. 
- Arnas mekanika eta birika-aireztapena. 
- Bolumenak eta edukierak. 
- Arnasaren kontrola. 
- Arnas fisiologia. 
- Jarduera fisikoa eta arnas egokitzapenak. 
- Biriketako gaixotasun nagusiak eta jarduera fisikoa. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN INSTALAZIOAREN PLANIFIKAZIOA 
 
Kodea: UF0543 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, instalazioaren 

planifikazioari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zenbait elektromedikuntza-sistema instalatzeko hornidura antolatzea, proiektuak edo instalazioen memoria teknikoak 
oinarri hartuta. 

EI1.1 Hornidura planifikatzeko baliagarri diren zatiak hautatzea dokumentazio teknikoan.  
EI1.2 Elektromedikuntza-sistemen muntaketan egin behar diren lanak identifikatzea. 
EI1.3 Ekipo, baliabide, elementu osagarri, zati eta abarren zerrenda interpretatzea, hornikuntza egiteko, obraren fase 
desberdinetan. 
EI1.4 Elektromedikuntza-zerbitzu bateko biltegi baten konfigurazio eta antolaketa tipikoa azaltzea. 
EI1.5 Hornikuntza kontrolatzeko prozedurak azaltzea (biltegia, banaketa-puntuak, epeak, emate-moduak, helmugak 
eta abar kontrolatzea), eta neurri zuzentzaile ohikoenak adieraztea (deskontuak, itzultzeak, iraungitzeak, 
penalizazioak...). 
EI1.6 Elektromedikuntza-sistema bat muntatzeko behar diren baliabide eta ekipoak biltegiko inbentario batekin 
erkatzea, material, baliabide eta ekipoen entrega-orriak prestatzeko. 
EI1.7 Material, baliabide eta ekipoen entrega-orriak prestatzea, sistemaren muntaketa-planaren eta haien 
eskuragarritasunaren (biltegian izatea edo ez izatea, hornitzaileen entrega-epeak eta abar) arabera banaketa-uneak 
optimizatuz.  
EI1.8 Biltegiratutako baliabideen erabilgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko, obrako biltegiak bete behar dituen 
kondizioak deskribatzea (besteak beste, kokapena, antolaketa eta biltegiratze-ezaugarri bereziak). 
EI1.9 Sistemaren muntaketa-fase bakoitzean behar diren material eta baliabideen zerrenda egitea. 

 
A2: Zenbait elektromedikuntza-sistemaren instalazioa antolatzeko behar den informazioa analizatzea, proiektu tipoak edo 
instalazioen memoria teknikoak oinarri hartuta. 

EI2.1 Proiektu edo memoria tekniko batek dituen atalak identifikatzea, eta muntaketa planifikatzeko baliagarri direnak 
aukeratzea. 
EI2.2 Obraren muntaketa-planaren faseak identifikatzea, dokumentazio teknikoan oinarrituta. 
EI2.3 Elektromedikuntza-sistemen muntaketan egin behar diren lanak azaltzea. 
EI2.4 Obraren fase bakoitzean behar diren material, erreminta, ekipo eta segurtasun-neurriak identifikatzea. 
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A3: Elektromedikuntza-sistema baten instalazio-programa egitea, proiektu tipo edo memoria tekniko bateko informazioa eta 
indarrean dagoen araudia oinarri hartuta. 

EI3.1 Instalazio baten muntaketaren programazioan erabiltzen diren muntaketa-planifikazioaren diagramak egitea 
(PERT, Gantt eta abar). 
EI3.2 Lan-kargen grafiko bat eta dagozkion denboren esleipena egitea. 
EI3.3 Kasu praktiko batean, elektromedikuntza-sistema baten dokumentazio teknikoa oinarri hartuta: 

- Muntaketa-prozesuaren faseak ezartzea. 
- Fase bakoitza hura osatzen duten jardueretan bereiztea. 
- Prozesua gauzatzeko behar diren ekipo, erreminta eta baliabide osagarriak zehaztea. 
- Jarduera bakoitzaren giza baliabideak eta exekuzio-denborak zehaztea. 
- Zer jarduera "kanporatu" daitekeen zehaztea. 
- Prozesuaren kontrol-puntuak identifikatzea eta deskribatzea (egindako lanak eta datak). 
- Jardueren sekuentziazioa Gantt-en diagramen bidez, PERT sareen bidez eta abar irudikatzea.  
- Muntaketa-planaren dokumentazioa sektoreko arauen arabera prestatzea. 

EI3.4 Muntaketa-jarduera bakoitzean erabili behar diren norbera babesteko baliabideak eta babes kolektibokoak. 
EI3.5 Elektromedikuntza-sistema baten muntaketa kudeatzeko kasu praktiko batean, proiektua eta memoria teknikoa 
oinarri hartuta: 

- Instalazioa zuinkatzea, hura ezartzeko behar diren alderdiak kontuan hartuta. 
- Jarduerak lantaldeen artean banatzea. 
- Baliabide material eta ekipoen banaketa kudeatzea. 
- Prozesuaren kontrol-puntuak zein diren adieraztea, denborak eta emaitzak kontuan hartuta. 
- Instalazioen muntaketa-prozesuaren kalitatea bermatzeko bete beharreko jarraibideak betetzen direla 

egiaztatzea. 
- Segurtasun-araudia betetzen dela egiaztatzea. 

 

Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistemen instalazioen proiektuak. 

- Proiektuen kontzeptua eta proiektu-motak. 
- Proiektu baten osaketa. 
- Memoria. 
- Planoak. 
- Aurrekontua. 
- Baldintza-agiria. 
- Planoak eta diagramak: Kokapen-planoa. Xehetasun- eta multzo-planoak. Plano sinbolikoa. Eskemak eta diagramak, 

fluxu-diagramak eta kronogramak. Ordenagailuz lagundutako diseinurako eta plano digitalizatuak bistaratzeko eta 
interpretatzeko softwarea eta hardwarea Fitxategi grafikoekin egiten diren oinarrizko eragiketak. 

- Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana 
 

2. Elektromedikuntza-sistemen instalazioa planifikatzeko teknikak. 
- Proiektuaren sare-diagrama: PDM, ADM eta abar. 
- Jarduerak: 

- Jardueren iraupenaren zenbatespena. 
- Jarduerei esleitutako baliabideak. 
- Kostuen mugak eta kalkuluak. 

- Gantt-en diagramak: 
- Eratze-metodoa. 
- Jardueren segimendurako Gantt-en diagrama. 
- Lan-kargen kontrolerako Gantt-en diagrama. 

- PERT teknikak: 
- Jarduerak zehaztea. 
- Gauzatzeko epe minimoa. 
- Jardueren arteko denbora-erlazioa. 
- Jardueren identifikazioa. 
- Bide kritikoak. 

- Jatorri-metodoa: 
- Jardueren sekuentziazioa. 
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- Planifikatutako datak. 
- Ezarritako datak. 
- Atzerapenak. 

 

3. Elektromedikuntza-sistemen instalaziorako horniduraren planifikazioa. 
- Biltegi tipo baten antolamendua: tresna informatikoak. 
- Hornikuntzen logistika. 
- Materialen entrega-orriak: erosketen espezifikazioak. 
- Biltegiratze-kondizioak eta iraungipena. 

 

4. Elektromedikuntza-sistemen instalazioen planifikazioa eta muntaketa. 
- Hasiera: 

- Instalazio-proiektuaren kudeaketa 
- Herri Administrazioen Kontratuen Legearen oinarrizko puntuak (2007/30 Legea, 2007ko urriaren 30ekoa). 
- Obraren planifikazioa eta azpikontratista eta hornitzaileen aukeraketa. 

- Lantaldeen koordinazio teknikoa eta segurtasunekoa: 
- Dokumentazioaren kudeaketa. 
- Lantaldearen koordinazioa. 
- Segurtasun- eta osasun-koordinazioa. 
- Baliabide prebentiboak. 

- Osagaien harrera lan-zentroan: 
- Hondakin eta produktu kimikoen biltegiratzea. 
- Harrera eta biltegiratzea. 
- Instalazioaren osagaien eta atalen kalitate-ikuskapena. 
- Materialaren harrera-kontrol teknikoa. 

- Muntaketak prestatzea, planifikatzea eta programatzea. 
- Muntatze-prozedurak. 
- Muntaketan behar diren ekipo eta osagarriak hautatzea: 

- Garraio- eta logistika-ekipoak. 
- Biltegiratze-tresnak. 
- Obra zibileko ekipoak. 
- Altxatzeko tresnak. 
- Muntaketa eta kontrol mekanikoa egiteko erreminta bereziak. 
- Muntaketa eta kontrol elektriko/elektronikoa egiteko erreminta bereziak. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN INSTALAZIOAREN KUDEAKETA 
 
Kodea: UF0544 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, instalazioaren 

kudeaketari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Dokumentazio teknikoaren bidez ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan elektromedikuntza-sistema baten 
funtzionamendu- eta segurtasun-proben protokoloak egitea, indarrean dagoen araudia eta kalitate-arauak oinarri hartuta.  

EI1.1 Instalazioan egin behar diren funtzionamendu- eta abiarazte-proben protokoloak definitzea, eta kontrolatu 
beharreko puntuak eta arauzko parametroen mailak adieraztea. 
EI1.2 Funtzionamendu-, abiarazte- eta parametroen neurketa-probetan erabili behar diren prozedura eta neurgailuak 
definitzea. 
EI1.3 Instalazio, ekipo eta elementuen segurtasun-probak egitea, proiektuarekin edo memoria teknikoarekin bat etorriz. 

 



 
 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

28

A2: Elektromedikuntza-sistemen ekipo eta sistemen dokumentazioa prestatzea eta kostuak zehaztea, proiektu edo memoria 
teknikoa oinarri hartuta. 

EI2.1 Ekipo, instalazio eta osagarrien ezaugarriei buruzko informazioa biltzea. 
 EI2.2 Elektromedikuntza-sistema baten aurrekontua egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Aurreinstalazioaren kostua, materialak, eskulana eta inbentarioa oinarri hartuta. 
- Lehendik zeuden ekipoak desmuntatzeko kostua. 
- Ekipo eta osagarriak erosteko kostua. 
- Ekipo eta osagarrien erabiltze- eta mantentze-kostua. 

EI2.3 Inbentario-teknika eta -erremintak azaltzea, ekipo eta osagarrien erregistroa, konfigurazioak eta aldaketak 
egiteko. 
EI2.4 Arauzko proben emaitzei buruzko dokumentazioa azaltzea. 
EI2.5 Elektromedikuntza-sistema baten ekipo, instalazio eta osagarrien historia jasotzen duen dokumentua definitzea 
(gorabehera teknikoen liburua). 
EI2.6 Ekipo, instalazio eta osagarrien entrega- eta berme-akta azaltzea.  
EI2.7 Oinarrizko erabilerarako jarraibideak prestatzea, instalazioaren erabiltzaileentzat. 
EI2.8 Sistemen funtzionamenduari buruzko trebakuntza-planak egitea, kontuan hartuta: 

- Erabiltzaileen eskuliburuak. 
- Zerbitzu teknikoaren eskuliburuak. 
- Ezaugarri tekniko, funtzional eta operatiboak. 
- Sekuentziazioa eta denborak. 
- Nori zuzendua dagoen. 
- Baliabideen eskuragarritasuna. 

Edukiak: 
1. Proba- eta segurtasun-protokoloak egitea. 

- Instalazioak abian jartzea. 
- Arauzko parametroak. 
- Kontrol-puntuak. 
- Neurtzeko erremintak eta gailuak. 
- Ekipo eta elementuen doikuntza. 

 

2. Erradiologia-instalazioen oinarrizko kontrol-printzipioak. 
- Erradiazio-mailen kalitate-kontrola eta zaintza. 
- Inguruneen sailkapena eta seinaleztapena. 
- Esposiziopeko langileen sailkapena. 
- Blindajeen kalkulua. 
- Eragiketa-egunkaria. 
- Babes erradiologikoko arauak. 
- Urteko txostena segurtasun nuklearreko kontseiluari. 
- Aholkularitza eta trebakuntza. 
- Kalitatea bermatzeko programak. 

 

3. Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen dokumentazioa. 
- Kalitate-plana: 

- Kalitatea ziurtatzea. 
- Faseak eta prozedurak. 
- Ikuskapen-puntuak. 
- Baliabideak.  
- Dokumentazioa. 

- Ingurumen-kudeaketa 
- Osasun-produktuei buruzko araudia. 
- Instalazio erradioaktiboei (erradiologikoei) aplikatzen zaizkien lege eta arauak. 
- CE markaketa. 
- Ekipo-liburua. 
- Egiaztapen-zerrenda. 
- Ekipoen identifikazioa. 
- Inbentarioa. 
- Abiarazte-akta. 
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- Argibideen eskuliburua. 
 

4. Instalazioaren kostuak. 
- Instalazio-kostu motak: 

- Erosketa-kostua 
- Aurreinstalazio-kostua. 
- Desmuntatze-kostua. 
- Erabiltze- eta mantentze-kostua. 

- Aurrekontua. 
 
 

1.4. prestakuntza-atala 
ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN-KUDEAKETA 
ELEKTROMEDIKUNTZAKO INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0401 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin elektromedikuntza-

sistemen teknikari eta erabiltzaileen segurtasun eta arriskuen prebentzioari eta ingurumen-kudeaketari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 

segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 

zehaztea.  

EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  

EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  

EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 

EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 

EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 

babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 

norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 

EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 
- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 

dutenak eramatea.  
 

A3: Elektromedikuntzako sistema eta ekipoen muntaketa eta mantentze-lanekin lotutako arrisku-faktore eta arriskuak 

analizatzea.  

EI3.1 Diagnostiko-irudiko ekipoetatik datorren erradiazioari aurre egiteko babes-eskakizunak identifikatzea. 

EI3.2 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko ekipoetako fluido eta sendagasen instalazioei aurre egiteko babes-

eskakizunak identifikatzea. 

EI3.3 Laborategi/hemodialisiko ekipoetatik datozen zarata eta bibrazioei aurre egiteko babes-eskakizunak 

identifikatzea. 

EI3.4 Elektromedikuntza-instalazioen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanekin erlazionatutako 

arrisku biologiko posibleei aurre egiteko jarduera-protokoloak deskribatzea. 
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EI3.5 Sortzen diren hondakin-motak deskribatzea.  

EI3.6 Osasun-zentroetan hondakinak kudeatzeari buruz indarrean dagoen araudia identifikatzea. 

EI3.7 Erabiltzen diren ontzien baldintzak identifikatzea, maneiatu beharreko hondakinen eta langileen babes 

espezifikoaren arabera. 

EI3.8 Jasotze-puntuetara eramateko garraio-ibilgailuak identifikatzea, hondakin-motaren arabera. 

Edukiak 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

- Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. 
- Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
- Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
- Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak. 

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa. 

 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

 

4. Elektromedikuntza-sistemen instalazioan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko kudeaketa. 
- Ospitale edo enpresako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea 
- Jarduera prebentiboak garatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Larrialdien antolamendua. 
- Norbera babesteko ekipoen (NBE) sailkapena. 
- Hondakinak kudeatzea eta manipulatzea: Hondakin biologikoak. Hondakin erradioaktiboak. Hondakin geldoak. 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN INSTALAZIOA GAINBEGIRATZEA ETA EGITEA 
 

Kodea: MF1272_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1272_3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako 

instalazioen instalazioa gainbegiratzea eta egitea. 

2 
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Iraupena: 270 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
DIAGNOSTIKORAKO ETA TERAPIARAKO ELEKTROMEDIKUNTZA-EKIPOAK  
 
Kodea: UF0398 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB8 lanbide-burutzapenekin, 

elektromedikuntzako sistemetan parte hartzen duten elementu eta ekipoei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntzako sistemak eta haiekin erlazionatutako instalazioak aztertzea, osatzen dituzten ekipo eta elementuak 
eta horien ezaugarri garrantzitsuenak identifikatuz.  

EI1.1 Elektromedikuntzako sistema- eta ekipo-mota ezberdinak deskribatzea, funtzioaren arabera (diagnostikoa eta 
terapia). 
EI1.2 Diagnostiko-ekipo eta -sistemak sailkatzea (irudia, laborategia, monitorizazioa, erregistroa, etab.), aurreikusitako 
helburuaren arabera, eta ekipo eta sistema bakoitza bere aplikazio karakteristikoekin erlazionatzea. 
EI1.3 Terapia-ekipo eta -sistemak sailkatzea (erradiazioa, aireztapena eta anestesia, hemodialisia, errehabilitazioa, 
etab.), aurreikusitako helburuaren arabera, eta ekipo eta sistema bakoitza aplikazio karakteristikoekin erlazionatzea. 
EI1.4 Elektromedikuntza-sistema eta -ekipoak giza gorputzeko aparatu eta sistemekin erlazionatzea. 
EI1.5 Ekipo eta sistemen ezaugarri garrantzitsuenak zerrendatzea, teknologiaren arabera, eta bakoitza bere 
aplikazioarekin erlazionatzea. 
EI1.6 Elektromedikuntza-sistemekin erlazionatutako instalazioak deskribatzea, ekipoen eta horien teknologiaren behar 
funtzionalen arabera. 
EI1.7 Espazio fisikoen eta azpiegitura espezifikoen ezaugarriak deskribatzea, jarri beharreko sistemaren arabera. 
EI1.8 Elektromedikuntza-sistema tipo batean (ebakuntza-gela/zainketa kritikoak, erradiazio ionizatzaileak/diagnostiko-
irudia, laborategia/hemodialisia), dokumentu teknikoak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Sistema nagusia osatzen duten azpisistemak identifikatzea, eskemekin erlazionatzea eta haien funtzioa 
deskribatzea. 

- Sistema osatzen duten ekipo eta elementuak identifikatzea, eskemetan agertzen diren ikurrekin erlazionatzea 
eta haien funtzioa deskribatzea. 

- Sistemako ekipo eta elementuak identifikatzea, eta haien ezaugarriak eta dokumentu teknikoetan adierazitakoak 
bat datozela egiaztatzea. 

 
A2: Elektromedikuntza-sistema ezberdinen funtzionamendua azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz, erabiltzaile 
potentzialak trebatzeko. 

EI2.1 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile bati 
azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (elektrizitatea, gasa, airea, argiztapena, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

EI2.2 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile 
bati azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (X izpiak, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

EI2.3 Laborategi/hemodialisiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile bati azaltzea, 
dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (mekanikoa, hidraulikoa, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
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- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

 

Edukiak: 
1 Elektromedikuntza-sistema guztietan erabiltzen diren ekipoei buruzko informazio orokorra eta haien 

funtzionaltasuna. 
- Elikadura elektrikoaren sarea: 

- Osagaien oinarrizko azterketa. 
- Ospitale edo osasun-zentro batean kokatzea. 
- Planoak. 
- Kontrolak.  
- Isolamenduak.  

- Elikatze-iturriak: Linealak. Kommutatuak.  
- Etenik gabeko elikadura (UPS). 
- Transduktoreak. 
- Seinale-sorgailuak. 
- Neurketa-ekipoak: Polimetroak. Osziloskopioak. Seinale-aztergailuak. 
- Datu-sarea: Kable-multzoa, oinarrizkoa eta orokorra. Konektagarritasuna. Digitalizazioa.  
- Ponpak, konpresoreak eta bakuometroak. 

 

2 Diagnostiko-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzioak. 
- Erradiazio ionizatzaileak: 

- Giza gorputzean dituen ondorioak. 
- Araudia. 
- Babes erradiologikoa. 
- Ospitale edo osasun-zentro batean aplikatzea. 

- Irudi bidezko diagnostikoa: 
- X izpien ekipoa. 
- Ordenagailu bidezko tomografia axiala. 
- Ekografia. 
- Gammakamerak. 
- PET.  
- Erresonantzia nuklear magnetikoa. 
- Endoskopia digitaleko sistemak. 

- Irudia digitalizatzea: 
- PACS. 
- RIS. 
- HIS. 
- Komunikazio-estandarrak. 
- DICOM. 
- HL7. 
- Beste batzuk. 

- Laborategiko ekipoak:  
- Analizagailuak eta autoanalizagailuak. 
- Mikroskopioak. 
- Sekuentziadoreak. 
- Koagulagailuak. 
- Espektrofotometroak. 
- Kontagailu hematologikoak. 

- Monitorizazio- eta erregistro-ekipoak: 
- Elektrokardiografoa. 
- Holter sistemadun monitore multiparametrikoa. 
- Telemetria-sistema. 
- Monitorizazio-zentralak. 
- Kardiografoa edo monitore fetala. 

- Funtzionamendu-probak egiteko ekipoak: 
- Ergometroa edo esfortzu-probak egiteko sistema. 
- Birikak miatzeko sistema. 
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- Gorputzaren funtzio espezifiko bat sortzen duten ekipoak: 
- Paziente-simulagailua. 
- Pulsioximetria-simulagailu elektriko eta optikoa. 

 

3 Terapia-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzioak. 
- Erradioterapia-ekipoak: Kobalto-ponpa. Elektroi-azeleragailu lineala. 
- Kirurgia-eremuko eta zainketa kritikoen eremuko ekipoak: Arnasgailu bolumetrikoa. 
-  Anestesia-ekipoa: 

- Sendagasak (giza gorputzean ondorioak eragiten dituztenak). 
- Segurtasun- eta kontrol-neurriak. 
- Infusio-ponpa. Perfusio-ponpa. 
- Elektrobisturia. 
- Desfibriladoreak. 
- Taupada-markagailua. 
- Monitorizazio-sistemak. 

- Hemodialisi-ekipoak: Hemodialisi-monitoreak: Deskribapena eta eskema. Tresnak eta neurketa-metodoak. 
- Errehabilitazio-ekipoak: Elektroterapia. Ultrasoinuak. Mikrouhinak eta infragorriak. 

 

4 Fisiologia eta giza gorputzaren neurri biomedikoak.  
- Giza gorputza, sistema fisiologikoa: 

- Digestio-aparatua. 
- Arnas aparatua. 
- Zirkulazio-aparatua. 
- Nerbio-sistema. 
- Ugaltze-aparatua. 
- Iraitz-aparatua. 
- Hezurrak eta muskuluak. 
- Zentzumenak. 
- Beste batzuk. 

- Hemodinamika, oinarrizko fisiologia. 
- Hemodinamikaren oinarrizko parametroak. 
- Sentsore biologikoak. 
- Monitorizazio-sentsoreak. 
- Pulsioximetria. 
- Sistema konpartimentala. 
- Zirkulazio handia. 
- Zirkulazio txikia. 
- Segimendurako eta kontrolerako ekipamendua. 

- Garun-monitorizazioa: Ikuspegi orokorra: Diagnostiko zuzena. Zeharkako diagnostikoa. 
- Metodo ez-inbaditzaileak: 

- Elektroentzefalograma (EEG). 
- Doppler transkraniala (DTC). 
- Potentzial ebokatuak (EP). 
- Infragorri hurbileko espektrometria (NIRS).   

- Metodo inbaditzaileak: 
- Doppler-fluxumetria laserduna 
- Garun-perfusioaren presioa (CPP). 
- O2-aren garuneko zain-saturazioa jugularrean. 
- Ehunen PO2a. 

- Arnas sistema: 
- Kondukzio-sistema. 
- Trukea. 
- Arnas mekanika eta birika-aireztapena. 
- Bolumenak eta edukierak. 
- Arnasaren kontrola. 
- Arnas fisiologia. 
- Jarduera fisikoa eta arnas egokitzapenak. 
- Biriketako gaixotasun nagusiak eta jarduera fisikoa. 
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2.2. prestakuntza-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMAK INSTALATZEA ETA HAIEN INSTALAZIOAREN 
SEGIMENDUA EGITEA 
 
Kodea: UF0545 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 

elektromedikuntzako sistemetan parte hartzen duten elementu eta ekipoei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntza-sistema baten instalazioen eta harekin erlazionatutakoen zuinketa egitea, muntaketa-planoak eta 
kokapena erkatuz. 

EI1.1 Instalazio baten eskema eta planoak interpretatzea, muntaketa-beharrak detektatuz (erreminta espezifikoa, 
beste instalazio batzuen presentzia eta abar), eta indarrean dagoen araudia aplikatuz eman daitezkeen konponbideak 
identifikatuz. 
EI1.2 Instalazioa ezartzean sor litezkeen gorabeherak identifikatzea (planoko eta obrako neurriak bat ez etortzea, 
aurreikusi ez diren beste instalazio batzuk egotea, eta abar).  
EI1.3 Instalazioan sor litezkeen gorabeherak konpontzeko hartutako konponbideak azaltzea. Gorabeherak 
konpontzeko hartutako konponbideak irudikatzeko krokisak edo eskemak egitea. 
EI1.4 Instalazioa ezartzean izandako gorabeherak jasotzen dituen txosten bat egitea. 
EI1.5 Elektromedikuntza-sistema tipo baten muntaketan (ebakuntza-gela/zainketa kritikoak, erradiazio 
ionizatzaileak/diagnostiko-irudia, laborategia/hemodialisia), plano eta dokumentu teknikoen bidez behar bezala 
zehaztuta egonik: 

- Sistema baten planoak eta kokapena erkatzea, benetako obretan sortzen diren gorabeherak identifikatuz, 
muntaketaren bideragarritasuna bermatzeko. 

- Instalazioaren zuinketa egitea, hura ezartzeko behar diren alderdi guztiak kontuan hartuz (kanalizazioak, 
komunikazio-sistemak, osagarriak eta abar). 

- Aplikatu behar diren araudiak betetzen direla egiaztatzea. 
- Ekipo, makina, erreminta eta babes-ekipoak, besteak beste, sistemaren muntaketa-fase bakoitzerako egokiak 

direla egiaztatzea. 
- Instalazioa egiteko materiala materialen zerrendan adierazitakoa dela eta haren propietate fisikoetan 

murrizketarik ez dagoela egiaztatzea. 
- Muntaketa-eragiketetan behar diren babes-, segurtasun- eta arriskuen prebentzio-neurriak betetzen direla 

egiaztatzea. 
 
A2: Elektromedikuntza-sistemak eta haiekin erlazionatutako instalazioak instalatzea, indarrean den araudia aplikatuz eta 
norbera babesteko arauak eta materialen segurtasunekoak betez. 

EI2.1 Elektromedikuntza-sistema baten muntaketako dokumentazio teknikoa oinarri hartuta, muntaketako eragiketen 
sekuentzia ezartzea, eta behar diren elementu, material, eragiketa, baliabide tekniko, baliabide osagarri eta 
segurtasun-baliabideak adieraztea. 
EI2.2 Elektromedikuntza-sistema tipo baten muntaketan, eskemak eta planoak oinarri hartuta, elementu hauek 
identifikatzea: 

- Sistema eta hura osatzen duten elementuak (kanalizazioak, kableak, ekipoak, elementuak, osagarriak eta abar) 
kokatzen diren espazioak, planoak interpretatuz. 

- Ekipo eta elementuak kokatzen diren tokietan dauden muntaketa-zailtasun posibleak, plano, krokis eta eskemak 
interpretatuz, eta konponbide posibleak proposatuz. 

EI2.3 Elektromedikuntza-sistema tipo baten muntaketan, muntaketa-plana oinarri hartuta, hautatu: 
- Erabiliko diren elementu eta materialak (kanalizazioak, ainguraketak, kablea eta ekipoak, besteak beste), 

merkataritza-katalogoak eta biltegia kontuan hartuta.  
- Muntaketa egiteko behar diren erreminta eta ekipoa (erreminta orokorra eta espezifikoa, kable-egiaztagailuak eta 

tresna informatikoak, besteak beste), askotariko erreminta-multzo bat edo merkataritza-katalogoak kontuan 
hartuta. 
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- Muntaketarako behar diren dokumentuak (planoak, krokisak, eskemak eta piezakatze-planoak, besteak beste), 
dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

EI2.4 Elektromedikuntza-sistema tipo baten muntaketan, muntaketa-plana oinarri hartuta:  
- Egin beharreko jarduerarako egokiak diren erremintak, neurgailuak eta babes-ekipoak erabiltzea. 
- Instalazioa zuinkatzea, planoekin bat etorriz, eta gorabeheren konponbide posibleak kontuan hartuta. 
- Kanalizazioak eta hodiak muntatzea, kasu bakoitzerako egokiak diren teknikak aplikatuz, eta estetika egokia 

lortzea. 
- Kableak kanalizazioetan jartzea, horien ezaugarrietan lermarik eragin gabe, eta gurutzaketak saihestuz eta 

kableak toki egokian eta modu nahastezinean etiketatuz, ezarritako prozeduraren arabera. 
- "Rack" edo armairuak eta haien elementu osagarriak muntatzea, erabilgarri dagoen espazioa optimizatuz. 
- Ekipoak, kokatu behar diren tokian bertan mihiztatzen eta jartzen dira ("rack", euskarri eta abarretan), 

dokumentazio teknikoaren arabera. 
- Ekipoak eta elementuak konektatzea, konexio on batekin eta kalterik egin gabe. 
- Instalazioaren parametroak neurtzea, eta lortutako balioak dokumentazio teknikoan eta araudian 

zehaztutakoekin erkatzea. 
- Instalazioko ekipo eta elementuak doitu eta kalibratzea, fabrikatzailearen jarraibideak eta patroia kontuan 

hartuta. 
- Doikuntza eta kalibrazioak egiaztatzea, dokumentazio teknikoa eta indarrean dagoen araudia kontuan hartuta. 

EI2.5 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 
 

A3: Elektromedikuntza-sistema tipoen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioa gainbegiratzea, kalitatea 
bermatzeko eta programatutako helburuak eta dagokion araudia betetzen direla ziurtatzeko. 

EI3.1 Kalitate-plan baten edukia azaltzea, muntaketa-prozesuarekin eta kalitate-arauekin erlazionatuz. 
EI3.2 Elektromedikuntza-sistema tipo baten instalazioaren gainbegiraketan, identifikatu: 

- Aplikatu beharreko araudia. 
- Muntaketa-planaren faseak. 
- Fase bakoitzaren exekuzio-denborak. 
- Behar diren giza baliabideak. 
- Erabili beharreko baliabide materialak, aurretiazko egiaztapen-probak adieraziz. 
- Lantalde desberdinen arteko koordinazio-beharrak. 

EI3.3 Elektromedikuntza-sistema baten muntaketa-programa baten gainbegiraketan, egiaztatu: 
- Dagokion araudia betetzen dela. 
- Instalazioaren markaketa eta marraketak dokumentazio teknikoan ezarritakoa betetzen dutela. 
- Erabilitako hodi eta kanalizazioak egokiak direla eta egoera ezin hobean daudela. 
- Koadro, eroale, babes eta konexio elektrikoek betetzen dituztela ezarritako baldintza teknikoak eta indarrean 

dauden araudietako aplikatu beharreko jarraibideak.  
- Osagaien kokapenak eta sistemako instalazioak osatzeko haien artean dauden konexioek muntaketako 

dokumentazio teknikoan zehaztutakoa betetzen dutela. 
- Mantentze-lanetarako iristeko moduan instalatu direla ekipo, aparatu eta elementuak. 

EI3.4 Txosten bat egitea, elektromedikuntza-sistemen instalazioan sortutako gorabeherak eta haiei emandako 
konponbideak deskribatuz. 
EI3.5 Instalazioaren aztertze-, egiaztapen-, neurketa- eta abiarazte-probak egitea, haren egoera eta arauzko 
parametroen mailak indarrean dagoen araudiarekin bat datozela egiaztatzeko. 
EI3.6 Egindako neurketa eta egiaztapenekin eta erabilitako ekipo eta erremintekin txosten bat egitea. 

 
A4: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioko hondakinak kudeatzea, aplikatu 
beharreko araudia kontuan hartuta. 

EI4.1 Elektromedikuntza-sistema tipo baten instalazioko hondakinak kudeatzeko programa bat planifikatzea, hauek 
kontuan hartuta: 

- Fabrikatzaileen jarraibideak 
- Hondakin-mota jakin batzuen bereizketa 
- Behar diren ontziak, hondakin-motaren arabera 
- Biltegiratzeko tokiak, hondakin-motaren arabera 
- Norbera babesteko baliabideak, erabili behar den hondakinaren arabera. 

EI4.2 Sortutako hondakin-motaren arabera erabili behar den garraio-mota adieraztea. 
EI4.3 Hondakinen trazabilitatea deskribatzea, sortzen direnetik puntu egokietan bildu arte. 
EI4.4 Instalazioaren hondakinak kudeatzeko prozesua dokumentatzea, emandako eskakizunekin bat etorriz 
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Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistemen instalazio edo obraren zuinketa. 

- Planoak interpretatzea: proiektua, muntaketa eta obra zibila. 
- Kokapen-espazioak identifikatzea. 
- Espazio fisikoen ezaugarriak. 
- Neurketak eta kantitateak. 
- Egin behar diren jarduerak. 
- Materialen hornidura. 
- Piezak, material osagarriak. 

 

2. Elektromedikuntza-sistemen elementu eta ekipoen instalazioa. 
- Egokitzeko instalazioak eta ekipamenduak. 
- Instalazioen sailkapena. 
- Harguneak, kontrol-koadroak eta babes orokorra: Babesak. Motak eta ezaugarriak. Etete- eta babes-elementuak. 

Etengailu eta babes elektrikoen neurriak ezartzea. 
- Kanalizazioak eta kondukzioak: 

- Hodien lotura-motak eta osagarriak. 
- Euskarriak eta ainguraketak. 
- Eroale-motak.  
- Eroaleen sekzioa. 
- Maniobra eta babesa. 
- Aginte-elementuak. 

- Euste-elementuak. 
- Lotura-prozedurak: Larakoak. Soldadura autogenoa eta elektrikoa. 
- Ekipoak mihiztatzea. 
- Elektromedikuntza-instalazioen zirkuitu eta ekipo elektrikoen muntaketa: Faseak.  
- Babes-, aginte-, erregulazio- eta seinaleztapen-elementuen muntaketa eta konexioa. 
- Elektromedikuntza-sistemetarako zirkulagailu, ponpa eta ekipo berezien muntaketa, konexioa eta abiaraztea. 
- Mihiztatze-, asentatze-, lerrokatze- eta euste-teknika eta -eragiketak. 
- Energia-sistema lagungarriak. 
- Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoa eta aplikatu behar den gainerako araudia. 

 

3. Elektromedikuntza-sistemen instalazioaren gainbegiraketa. 
- Muntaketa gainbegiratzeko neurgailuak. 
- Doikuntza eta kalibrazioen egiaztapena. 
- Muntaketa-planaren faseak. 
- Gauzatze-denborak. 
- Giza baliabideen esleipena. 
- Baliabide materialen banaketa. 
- Kontrol-puntuen egiaztapena. 
- Segurtasun-arauak. 
- Jarduera-txostena, gorabeherak eta emaitzak. 

 

4. Elektromedikuntza-sistemen instalazioko hondakinen kudeaketa  
- Ingurumen-kudeaketako plana. 
- Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioko hondakin-motak. 
- Hondakinen bilketa, garraioa eta biltegiratzea: trazabilitatea 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN FUNTZIONAMENDU-PROBAK ETA MARTXAN 
JARTZEA 
 
Kodea: UF0546 
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Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, elektromedikuntza-

sistemak abiarazteari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntza-sistema tipoak eta haiekin erlazionatutako instalazioak muntatu ondoren egin beharreko 
funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-probak egitea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta eta ezarritako protokoloak 
betez. 

EI1.1 Instalazioan egin behar diren funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-proben protokoloak azaltzea, eta 
kontrolatu beharreko puntuak eta arauzko parametroen mailak adieraztea. 
EI1.2 Funtzionamendu-, abiarazte- eta parametroen neurketa-probetan erabili behar diren prozedura eta neurgailuak 
azaltzea. 
EI1.3 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko elektromedikuntza-sistema tipo batean, instalazio, ekipo eta elementuen 
funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-probak egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Indarrean dagoen araudia. 
- Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak. 
- Erabilera-eskuliburua. 
- Fabrikatzailearen eskuliburua. 
- Jarduera-protokoloak. 
- Jarraitu behar diren prozedurak. 
- Instalazioen eta norberaren segurtasun-neurriak. 

EI1.4 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko elektromedikuntza-sistema tipo batean, instalazio, ekipo eta 
elementuen funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-probak egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Indarrean dagoen araudia. 
- Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak. 
- Erabilera-eskuliburua. 
- Fabrikatzailearen eskuliburua. 
- Jarduera-protokoloak. 
- Jarraitu behar diren prozedurak. 
- Instalazioen eta norberaren segurtasun-neurriak. 

EI1.5 Laborategi/hemodialisiko elektromedikuntza-sistema tipo batean, instalazio, ekipo eta elementuen 
funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-probak egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Indarrean dagoen araudia. 
- Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak. 
- Erabilera-eskuliburua. 
- Fabrikatzailearen eskuliburua. 
- Jarduera-protokoloak. 
- Jarraitu behar diren prozedurak. 
- Instalazioen eta norberaren segurtasun-neurriak. 

 
A2: Elektromedikuntza-sistemen abiarazteko funtzionamendua eta segurtasun-sistemak azaltzea, dokumentazio teknikoan 
oinarrituta, teknikari eta erabiltzaileak trebatzeko. 

EI2.1 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko ekipo bateko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, 
dokumentu teknikoetan oinarrituz, azaltzea: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (elektrizitatea, gasa, airea, argiztapena, etab.) eta kontrolen erabilera, eta 
giza gorputzeko sistema eta aparatuekin duten erlazioa. 

- Behar diren kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 
- Pertsonei eragiten dieten segurtasun-neurriak. 

EI2.2 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko ekipo bateko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, 
dokumentu teknikoetan oinarrituz, azaltzea: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (elektrizitatea, gasa, airea, argiztapena, etab.) eta kontrolen erabilera, eta 
giza gorputzeko sistema eta aparatuekin duten erlazioa. 

- Behar diren kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
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- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 
- Pertsonei eragiten dieten segurtasun-neurriak. 

EI2.3 Laborategi/hemodialisiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, dokumentu teknikoetan 
oinarrituz, azaltzea: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (elektrizitatea, gasa, airea, argiztapena, etab.) eta kontrolen erabilera, eta 
giza gorputzeko sistema eta aparatuekin duten erlazioa. 

- Behar diren kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 
- Pertsonei eragiten dieten segurtasun-neurriak 

Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistemen funtzionalitate-ezaugarriak. 

- Arauzko probak (estankotasuna, ihesak, presioa eta abar). 
- Makina eta ekipoen isolamendu eta konexioetako segurtasun-neurriak. 
- Aldagaien neurketa (aldagai elektrikoak, presioak, tenperatura eta abar). 
- Ekipo programagarrien kontrol-programak. 
- Espezifikazioen araberako erregulazioa. 
- Instalazioaren parametroen aldaketa, doikuntza eta egiaztapena. 
- Instalazioen funtzionamendu-parametroak. Doikuntzak eta kalibrazioak. Prest jartzea. 
- Alarmak. 
- Abiarazte-protokoloak. Prebentzio-arauak. Eskuliburu teknikoak. Fabrikatzailearen eskuliburuak. 

 

2. Instalatutako ekipoen doikuntza eta egiaztapena. 
- Hodien eta osagarrien babesak eta isolamendua begiratzeko teknikak. 
- Estankotasun- eta presio-probak. Erresistentzia mekanikoko probak. 
- Zirkuitu eta instalazioen garbiketa eta desinfekzioa.  
- Seinaleztapen industriala: Kondukzio hidrauliko eta elektrikoen seinaleztapena. Kolore-kodea. 
- Neurtzeko tresnak eta prozedurak: 

- Neurgailu elektrikoak. 
- Neurgailu pneumatikoak eta hidraulikoak. 
- Neurgailu elektronikoak. 

- Kontrol-tresnak eta -ekipoak. 
- Parametroen neurketak: Prozedurak.  
- Elektromedikuntza-instalazioetako doikuntza-, erregulazio- eta kontrol-parametroak:  

- Kontrol- eta erregulazio-sistemak.  
- Tenperatura, presio eta abarren neurketa.  
- Kalibrazioak. 

- Faktore kaltegarriak eta haien tratamendua: Dilatazioak. Bibrazioak Isurketak. Alarmak. Instalazioaren ziurtapena. 
 
 

2.4. prestakuntza-atala 
ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN-KUDEAKETA 
ELEKTROMEDIKUNTZAKO INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0401 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenarekin 

elektromedikuntza-sistemen teknikari eta erabiltzaileen segurtasun eta arriskuen prebentzioari eta ingurumen-kudeaketari 
dagokienez. 
 
 
 



 
 

 Elektromedikuntza-sistemen instalazioaren eta  
mantentze-lanen kudeaketa eta ikuskapena 

 

 
 

 

39 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 

segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 

zehaztea.  

EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  

EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  

EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 

EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 

EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 

babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 

norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 

EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  

- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 

dutenak eramatea.  
 

A3: Elektromedikuntzako sistema eta ekipoen muntaketa eta mantentze-lanekin lotutako arrisku-faktore eta arriskuak 

analizatzea.  

EI3.1 Diagnostiko-irudiko ekipoetatik datorren erradiazioari aurre egiteko babes-eskakizunak identifikatzea. 

EI3.2 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko ekipoetako fluido eta sendagasen instalazioei aurre egiteko babes-

eskakizunak identifikatzea. 

EI3.3 Laborategi/hemodialisiko ekipoetatik datozen zarata eta bibrazioei aurre egiteko babes-eskakizunak 

identifikatzea. 

EI3.4 Elektromedikuntza-instalazioen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanekin erlazionatutako 

arrisku biologiko posibleei aurre egiteko jarduera-protokoloak deskribatzea. 

EI3.5 Sortzen diren hondakin-motak deskribatzea.  

EI3.6 Osasun-zentroetan hondakinak kudeatzeari buruz indarrean dagoen araudia identifikatzea. 

EI3.7 Erabiltzen diren ontzien baldintzak identifikatzea, maneiatu beharreko hondakinen eta langileen babes 

espezifikoaren arabera. 

EI3.8 Jasotze-puntuetara eramateko garraio-ibilgailuak identifikatzea, hondakin-motaren arabera. 

Edukiak: 
1 Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

- Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. 
- Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 
- Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
- Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
- Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak. 
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2 Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa. 

 

3 Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

 

4 Elektromedikuntza-sistemen instalazioan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko kudeaketa. 
- Ospitale edo enpresako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea 
- Jarduera prebentiboak garatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Larrialdien antolamendua. 
- Norbera babesteko ekipoen (NBE) sailkapena. 
- Hondakinak kudeatzea eta manipulatzea: 

- Hondakin biologikoak. 
- Hondakin erradioaktiboak. 
- Hondakin geldoak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANEN PLANIFIKAZIOA ETA KUDEAKETA 
 

Kodea: MF1273_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1273_3 Elektromedikuntza-instalazioen eta haiekin erlazionatutako 

instalazioen mantentze-lanak planifikatzea eta kudeatzea. 
 

Iraupena: 250 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
DIAGNOSTIKORAKO ETA TERAPIARAKO ELEKTROMEDIKUNTZA-EKIPOAK  
 
Kodea: UF0398 

 

3 
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Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, 

elektromedikuntzako sistemetan parte hartzen duten elementu eta ekipoei dagokienez. 
 
 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntzako sistemak eta haiekin erlazionatutako instalazioak aztertzea, osatzen dituzten ekipo eta elementuak 
eta horien ezaugarri garrantzitsuenak identifikatuz.  

EI1.1 Elektromedikuntzako sistema- eta ekipo-mota ezberdinak deskribatzea, funtzioaren arabera (diagnostikoa eta 
terapia). 
EI1.2 Diagnostiko-ekipo eta -sistemak sailkatzea (irudia, laborategia, monitorizazioa, erregistroa, etab.), aurreikusitako 
helburuaren arabera, eta ekipo eta sistema bakoitza bere aplikazio karakteristikoekin erlazionatzea. 
EI1.3 Terapia-ekipo eta -sistemak sailkatzea (erradiazioa, aireztapena eta anestesia, hemodialisia, errehabilitazioa, 
etab.), aurreikusitako helburuaren arabera, eta ekipo eta sistema bakoitza aplikazio karakteristikoekin erlazionatzea. 
EI1.4 Elektromedikuntza-sistema eta -ekipoak giza gorputzeko aparatu eta sistemekin erlazionatzea. 
EI1.5 Ekipo eta sistemen ezaugarri garrantzitsuenak zerrendatzea, teknologiaren arabera, eta bakoitza bere 
aplikazioarekin erlazionatzea. 
EI1.6 Elektromedikuntza-sistemekin erlazionatutako instalazioak deskribatzea, ekipoen eta horien teknologiaren behar 
funtzionalen arabera. 
EI1.7 Espazio fisikoen eta azpiegitura espezifikoen ezaugarriak deskribatzea, jarri beharreko sistemaren arabera. 
EI1.8 Elektromedikuntza-sistema tipo batean (ebakuntza-gela/zainketa kritikoak, erradiazio ionizatzaileak/diagnostiko-
irudia, laborategia/hemodialisia), dokumentu teknikoak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Sistema nagusia osatzen duten azpisistemak identifikatzea, eskemekin erlazionatzea eta haien funtzioa 
deskribatzea. 

- Sistema osatzen duten ekipo eta elementuak identifikatzea, eskemetan agertzen diren ikurrekin erlazionatzea 
eta haien funtzioa deskribatzea. 

- Sistemako ekipo eta elementuak identifikatzea, eta haien ezaugarriak eta dokumentu teknikoetan adierazitakoak 
bat datozela egiaztatzea. 

 
A2: Elektromedikuntza-sistema ezberdinen funtzionamendua azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz, erabiltzaile 
potentzialak trebatzeko. 

EI2.1 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile bati 
azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (elektrizitatea, gasa, airea, argiztapena, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

EI2.2 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile 
bati azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (X izpiak, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

EI2.3 Laborategi/hemodialisiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile bati azaltzea, 
dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (mekanikoa, hidraulikoa, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

 

Edukiak: 
1 Elektromedikuntza-sistema guztietan erabiltzen diren ekipoei buruzko informazio orokorra eta haien 

funtzionaltasuna. 
- Elikadura elektrikoaren sarea: 
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- Osagaien oinarrizko azterketa. 
- Ospitale edo osasun-zentro batean kokatzea. 
- Planoak. 
- Kontrolak.  
- Isolamenduak.  

- Elikatze-iturriak: Linealak. Kommutatuak.  
- Etenik gabeko elikadura (UPS). 
- Transduktoreak. 
- Seinale-sorgailuak. 
- Neurketa-ekipoak: Polimetroak. Osziloskopioak. Seinale-aztergailuak. 
- Datu-sarea: Kable-multzoa, oinarrizkoa eta orokorra. Konektagarritasuna. Digitalizazioa.  
- Ponpak, konpresoreak eta bakuometroak. 

 

2 Diagnostiko-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzioak. 
- Erradiazio ionizatzaileak: 

- Giza gorputzean dituen ondorioak. 
- Araudia. 
- Babes erradiologikoa. 
- Ospitale edo osasun-zentro batean aplikatzea. 

- Irudi bidezko diagnostikoa: 
- X izpien ekipoa. 
- Ordenagailu bidezko tomografia axiala. 
- Ekografia. 
- Gammakamerak. 
- PET.  
- Erresonantzia nuklear magnetikoa. 
- Endoskopia digitaleko sistemak. 

- Irudia digitalizatzea: 
- PACS. 
- RIS. 
- HIS. 
- Komunikazio-estandarrak. 
- DICOM. 
- HL7. 
- Beste batzuk. 

- Laborategiko ekipoak:  
- Analizagailuak eta autoanalizagailuak. 
- Mikroskopioak. 
- Sekuentziadoreak. 
- Koagulagailuak. 
- Espektrofotometroak. 
- Kontagailu hematologikoak. 

- Monitorizazio- eta erregistro-ekipoak: 
- Elektrokardiografoa. 
- Holter sistemadun monitore multiparametrikoa. 
- Telemetria-sistema. 
- Monitorizazio-zentralak. 
- Kardiografoa edo monitore fetala. 

- Funtzionamendu-probak egiteko ekipoak: 
- Ergometroa edo esfortzu-probak egiteko sistema. 
- Birikak miatzeko sistema. 

- Gorputzaren funtzio espezifiko bat sortzen duten ekipoak: 
- Paziente-simulagailua. 
- Pulsioximetria-simulagailu elektriko eta optikoa. 
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3 Terapia-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzioak. 
- Erradioterapia-ekipoak: Kobalto-ponpa. Elektroi-azeleragailu lineala. 
- Kirurgia-eremuko eta zainketa kritikoen eremuko ekipoak: Arnasgailu bolumetrikoa. 
-  Anestesia-ekipoa: 

- Sendagasak (giza gorputzean ondorioak eragiten dituztenak). 
- Segurtasun- eta kontrol-neurriak. 
- Infusio-ponpa. 
- Perfusio-ponpa. 
- Elektrobisturia. 
- Desfibriladoreak. 
- Taupada-markagailua. 
- Monitorizazio-sistemak. 

- Hemodialisi-ekipoak: Hemodialisi-monitoreak: Deskribapena eta eskema. Tresnak eta neurketa-metodoak. 
- Errehabilitazio-ekipoak: Elektroterapia. Ultrasoinuak. Mikrouhinak eta infragorriak. 

 

4 Fisiologia eta giza gorputzaren neurri biomedikoak.  
- Giza gorputza, sistema fisiologikoa: 

- Digestio-aparatua. 
- Arnas aparatua. 
- Zirkulazio-aparatua. 
- Nerbio-sistema. 
- Ugaltze-aparatua. 
- Iraitz-aparatua. 
- Hezurrak eta muskuluak. 
- Zentzumenak. 
- Beste batzuk. 

- Hemodinamika, oinarrizko fisiologia. 
- Hemodinamikaren oinarrizko parametroak. 
- Sentsore biologikoak. 
- Monitorizazio-sentsoreak. 
- Pulsioximetria. 
- Sistema konpartimentala. 
- Zirkulazio handia. 
- Zirkulazio txikia. 
- Segimendurako eta kontrolerako ekipamendua. 

- Garun-monitorizazioa: Ikuspegi orokorra: Diagnostiko zuzena. Zeharkako diagnostikoa. 
- Metodo ez-inbaditzaileak: 

- Elektroentzefalograma (EEG). 
- Doppler transkraniala (DTC). 
- Potentzial ebokatuak (EP). 
- Infragorri hurbileko espektrometria (NIRS).   

- Metodo inbaditzaileak: 
- Doppler-fluxumetria laserduna 
- Garun-perfusioaren presioa (CPP). 
- O2-aren garuneko zain-saturazioa jugularrean. 
- Ehunen PO2a. 

- Arnas sistema: 
- Kondukzio-sistema. 
- Trukea. 
- Arnas mekanika eta birika-aireztapena. 
- Bolumenak eta edukierak. 
- Arnasaren kontrola. 
- Arnas fisiologia. 
- Jarduera fisikoa eta arnas egokitzapenak. 
- Biriketako gaixotasun nagusiak eta jarduera fisikoa. 
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3.2. prestakuntza-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN MANTENTZE-LANEN PLANIFIKAZIOA 
 
Kodea: UF0547 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, elektromedikuntza-

sistemen mantentze-lanen planifikazioari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Elektromedikuntza-sistema desberdinen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak planifikatzea, behar 
diren giza baliabideak eta baliabide-materialak, egin behar diren lanak eta lan horien sekuentziazioa definituz. 

EI1.1 Elektromedikuntza-sistemetan egin behar diren mantentze-lan motak identifikatzea. 
EI1.2 Programazio teknikak eta teknika horiek mantentze-lanei aplikatzean bete behar diren baldintzak azaltzea. 
EI1.3 Kasu praktiko batean, elektromedikuntza-sistema tipo baten eta harekin erlazionatutako instalazioen mantentze-
lan prebentiboen programa egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Mantentze-lanen fitxaren eredua. 
- Fabrikatzaileen jarraibideak. 
- Gelditze- eta abiarazte-prozedurak, asistentzia-kargaren arabera. 
- Komunikazio-prozedurak. 
- Ikuskapen-puntuak. 
- Egin beharreko lanak. 
- Behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Segurtasun-baliabideak. 
- Lanen sekuentziazioa. 
- Matxuren historia. 
- Ekipamendu elektronikoaren inbentarioa. 
- Aplikatu beharreko araudia. 

EI1.4 Kasu praktiko batean, elektromedikuntza-sistema tipo baten eta harekin erlazionatutako instalazioen mantentze-
lan zuzentzaileen prozedurak egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Fabrikatzaileen jarraibideak 
- Geldiarazte- eta abiarazte-prozedurak. 
- Jarduera-, komunikazio-, eskalatze- eta urruneko euste-prozedurak. 
- Lehentasun-mailak eta asistentzia-kargan sistemak duen kritikotasuna. 
- Egin beharreko lanak. 
- Behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Elementuen trukagarritasuna. 
- Egin behar diren doikuntzak. 
- Segurtasun-baliabideak. 
- Matxuren historia. 
- Aplikatu beharreko araudia. 

EI1.5 Lan-karga analizatzea, deborak, baliabide materialak eta giza baliabideak banatzeko. 
BI1.6 Mantentze-lanak hobetzeko proposamenak egitea, sistema osoaren mantentze-lanen azterketan oinarrituta 
(proaktibitatea). 

 
A2: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-proben 
protokoloak identifikatu eta garatzea, dokumentazio teknikoan oinarrituta. 

EI2.1 Funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-proben protokoloei buruzko informazioa hautatzea. 
EI2.2 Instalazioan egin behar diren funtzionamendu- eta abiarazte-proben protokoloak azaltzea, eta zer puntu 
kontrolatu behar diren eta arauzko parametroen mailak zein diren adieraztea. 
EI2.3 Funtzionamendu-, abiarazte- eta parametroen neurketa-probetan erabili behar diren prozedura eta neurgailuak 
azaltzea. 
BI2.4 Instalazio, ekipo eta elementuen segurtasun-probak deskribatzea, indarrean dagoen araudiaren arabera.  
EI2.5 Funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-proben protokoloak jasotzen dituen txosten bat egitea. 
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A3: Elektromedikuntza-sistema desberdinen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak kudeatzeko 
programak egitea, mantentze-lanen planean oinarrituta. 

EI3.1 Elektromedikuntza-sistemei eta haiekin erlazionatutako instalazioei dagozkien segurtasun-arauak identifikatzea. 
EI3.2 Prozesuaren kontrol-puntuak zein diren adieraztea. 
EI3.3 Mantentze-plana kudeatzeko kasu praktiko batean: 

- Lantaldeei jarduerak esleitzea, denborak eta baliabide materialak optimizatuz. 
- Baliabide material eta ekipoen banaketa kudeatzea. 
- Kalitatea bermatzeko jarraitu beharreko jarraibideak betetzen direla egiaztatzea. 

EI3.4 Egindako jardueren txosten bat prestatzea. 

Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanen programen 

planifikazioa eta garapena. 
- Printzipioak eta orokortasunak. Konposizioa. 
- Elektromedikuntza-sistemen analisia, mantentze-lan prebentiboen programan sartzeko. 
- Mantentze-lan prebentiboak planifikatzea. 
- Kostuen azterketa: 

- Mantentze-lan integralak.  
- Mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Mantentze-lan prebentiboak. 
- Mantentze-lan tekniko-legala. 
- Elektromedikuntza-sistemen batez besteko bizian duten eragina. 
      

2. Elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanen teknikak. 
- Sarrera. Alderdi orokorrak. 
- Mantentze-lanen kudeaketa enpresan. 
- Mantentze-lan zuzentzaileak, prebentiboak eta prediktiboak. 
- Mantentze-lanen funtzioa. 
- Mantentze-lanen azpikontratazioa. 
- Matxuren tipologia. 
- Neurtzeko erreminta, ekipo eta tresnak, eta baliabide tekniko osagarriak. 
- Suntsikorrak. 

 
3. Osasun-sistema publiko eta pribatuaren egitura (Osasuneko 14/1986 Lege Orokorra, 1986ko apirilaren 

25ekoa).  
- Sarrera. Osasun-sistema publikoaren antolamendu orokorra. 
- Autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuak. 
- Osasun-alorrak. 
- Osasunaren koordinazio orokorra. 
- Finantziazioa. 
- Langileak. 
- Osasun publikoaren abantailak eta eragozpenak. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA 
 
Kodea: UF054 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, elektromedikuntza-

sistemen mantentze-lanen kudeaketari dagokionez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanetarako baliabide eta materialen 
hornidura antolatzea, instalazioaren dokumentazio teknikoa oinarri hartuta.  

EI1.1 Elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanetan aplikatu beharreko araudia identifikatzea. 
EI1.2 Mantentze-lanak planifikatzeko baliagarri diren zatiak hautatzea dokumentazio teknikoan.  
EI1.3 Hornikuntza kontrolatzeko prozedurak azaltzea (biltegia, banaketa-puntuak, epeak, emate-moduak, helmugak 
eta abar kontrolatzea), eta neurri zuzentzaile ohikoenak adieraztea (penalizazioak, itzultzeak eta abar). 
EI1.4 Elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanetan egin behar diren lanak identifikatzea. 
EI1.5 Ekipo, baliabide, elementu osagarri, zati eta abarren ezaugarriak interpretatzea, hornikuntza planifikatzeko, 
mantentze-lanen beharren arabera. 
EI1.6 Hornikuntza-plana egitea, mantentze-lanen sekuentziazioa eta beharrak kontuan hartuta.  

 
A2: Elektromedikuntza-sistema tipoen eta haiekin erlazionatutako instalazioen dokumentazioa egitea, dokumentazio 
teknikoa eta indarrean dagoen araudia oinarri hartuta. 

EI2.1 Ekipo, instalazio eta osagarrien ezaugarriei buruzko informazioa biltzea. 
EI2.2 Inbentario-teknika eta -erremintak azaltzea, ekipo eta osagarrien erregistroa, konfigurazioak eta aldaketak 
egiteko. 
EI2.3 Arauzko proben emaitzei buruzko dokumentazioa azaltzea. 
EI2.4 Elektromedikuntza-sistema baten ekipo, instalazio eta osagarrien historia jasotzen duen dokumentua definitzea 
(gorabehera teknikoen historia eta inbentario-fitxa). 
EI2.5 Ekipo, instalazio eta osagarrien entrega- eta berme-akta azaltzea. 
EI2.6 Instalazioaren oinarrizko erabilerarako jarraibideak prestatzea, instalazioaren erabiltzaileentzat.. 

 
A3: Elektromedikuntza-sistema tipoen mantentze-lan eta funtzionamenduari buruzko trebakuntza-planak egitea, 
dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

EI3.1 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko elektromedikuntza-sistema baten mantentze-lanetan trebatzeko plan bat 
egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Mantentze-plana. 
- Erabiltzaileen eskuliburuak. 
- Zerbitzu teknikoaren eskuliburuak. 
- Ezaugarri tekniko, funtzional eta operatiboak (elektrikoa, sendagasak, argiztapena eta abar. 
- Sekuentziazioa eta denborak. 
- Nori zuzendua dagoen. 
- Baliabideen eskuragarritasuna. 
- Erlazionatutako lan-arriskuak. 
- Aplikatu beharreko araudia. 

EI3.2 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko elektromedikuntza-sistema baten mantentze-lanetan trebatzeko plan 
bat egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Mantentze-plana. 
- Erabiltzaileen eskuliburuak. 
- Zerbitzu teknikoaren eskuliburuak. 
- Ezaugarri tekniko, funtzional eta operatiboak (X izpiak eta abar). 
- Sekuentziazioa eta denborak. 
- Nori zuzendua dagoen. 
- Baliabideen eskuragarritasuna. 
- Erlazionatutako lan-arriskuak. 
- Aplikatu beharreko araudia. 

EI3.3 Laborategi/hemodialisiko elektromedikuntza-sistema baten mantentze-lanetan trebatzeko plan bat egitea, 
kontuan hartuta, besteak beste: 

- Mantentze-plana. 
- Erabiltzaileen eskuliburuak. 
- Zerbitzu teknikoaren eskuliburuak. 
- Ezaugarri tekniko, funtzional eta operatiboak (mekanikoa, hidraulikoa eta abar). 
- Sekuentziazioa eta denborak. 
- Nori zuzendua dagoen. 
- Baliabideen eskuragarritasuna. 
- Erlazionatutako lan-arriskuak. 
- Aplikatu beharreko araudia 
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Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-zerbitzu baten antolamendua. 

- Sarrera. Alderdi orokorrak. 
- Antolamendua enpresaren barruan. 
- Antolamendua ospitale-ingurunean. 
- Zerbitzu teknikoaren kudeaketa.. 
- Aplikazioak. 
- Langile teknikoen kudeaketa.. 
- Kostuak eta irabaziak. 
- Kanpoko zerbitzu teknikoa, azpikontratazioa: Abantailak. Eragozpenak. 

 

2. Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanen kudeaketa. 
- Ordenagailuz lagundutako mantentze-lanen kudeaketa (GMAO). 
- Kudeaketa-informazioa aztertzea: 

- Mantentze-lanen kudeaketa ekonomikoa. 
- Mantentze-lan integralen kostua. 
- Txosten ekonomikoak. 
- Mantentze-lanen adierazleak. 
- Mantentze-lanen produktibitatea. 

- Aktiboen karakterizazioa eta kodifikazioa: Mantentze-lanetarako biltegia eta materiala. Hornikuntzak. 
Elektromedikuntzako biltegiaren antolaketa eta kudeaketa. Ordezko piezen espezifikazio teknikoak. 

- Informazioaren egituraketa eta estandarizazioa. Jarduera-txostena, hilekoa eta urtekoa. 
- Planifikazio-sistema 
- Hornitzaileen homologazioa. 
- Bermeen kudeaketa. 
- Ordezko piezen eta stocken kudeaketa. 
- Dokumentazioaren kudeaketa: 

- Dokumentazio teknikoa. 
- Erabiltzaileen dokumentazioa. 
- Kalitate-dokumentazioa. 
- Laneko arriskuen prebentzioko dokumentazioa. 
- Ingurumenari buruzko dokumentazioa. 

 

3. Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanen kalitatea.          
- Kalitatea kudeatzeko sistemak: 

- Osasun-produktuei buruzko direktibak. 
- Produktu sanitario aktibo ez-ezargarrien fabrikatzailearen kalitatea kudeatzeko sistema. 
- Osasun-zentroaren kalitatea kudeatzeko sistema. 

- Elektromedikuntza-sistemei buruzko araudiak: 
- Softwareari buruzko arauak. 
- Elektromedikuntza-sistemen kudeaketa eta mantentze-lanei buruzko araua. 
- Arriskuen kudeaketari buruzko araua. 

- Elektromedikuntza-sistemen bizi-zikloa: Saldu ondoko fasea. 
- Saldu ondoko kalitate-kontrolak: 

- Instalazioa. Martxan jartzea 
- Egiaztapenak. 
- Mantentze-lan zuzentzaileak. Mantentze-lan prebentiboak 
- Elektromedikuntza-sistemen inbentarioko baja  
- Elektromedikuntza-sistemak kentzea 

 
 

3.4. prestakuntza-atala 
ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN-KUDEAKETA 
ELEKTROMEDIKUNTZAKO INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0401 



 
 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

48

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin elektromedikuntza-

sistemen teknikari eta erabiltzaileen segurtasun eta arriskuen prebentzioari eta ingurumen-kudeaketari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 

segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 

zehaztea.  

EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  

EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  

EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 

EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 

EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 

babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 

norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 

EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  

- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 

dutenak eramatea.  
 

A3: Elektromedikuntzako sistema eta ekipoen muntaketa eta mantentze-lanekin lotutako arrisku-faktore eta arriskuak 

analizatzea.  

EI3.1 Diagnostiko-irudiko ekipoetatik datorren erradiazioari aurre egiteko babes-eskakizunak identifikatzea. 

EI3.2 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko ekipoetako fluido eta sendagasen instalazioei aurre egiteko babes-

eskakizunak identifikatzea. 

EI3.3 Laborategi/hemodialisiko ekipoetatik datozen zarata eta bibrazioei aurre egiteko babes-eskakizunak 

identifikatzea. 

EI3.4 Elektromedikuntza-instalazioen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanekin erlazionatutako 

arrisku biologiko posibleei aurre egiteko jarduera-protokoloak deskribatzea. 

EI3.5 Sortzen diren hondakin-motak deskribatzea.  

EI3.6 Osasun-zentroetan hondakinak kudeatzeari buruz indarrean dagoen araudia identifikatzea. 

EI3.7 Erabiltzen diren ontzien baldintzak identifikatzea, maneiatu beharreko hondakinen eta langileen babes 

espezifikoaren arabera. 

EI3.8 Jasotze-puntuetara eramateko garraio-ibilgailuak identifikatzea, hondakin-motaren arabera. 

Edukiak: 
1 Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

- Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. 
- Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 
- Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
- Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
- Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
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- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak. 

 

2 Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: Babes kolektiboa. Banakako babesa. 

 

3 Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

 

4 Elektromedikuntza-sistemen instalazioan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko kudeaketa. 
- Ospitale edo enpresako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea 
- Jarduera prebentiboak garatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Larrialdien antolamendua. 
- Norbera babesteko ekipoen (NBE) sailkapena. 
- Hondakinak kudeatzea eta manipulatzea: Hondakin biologikoak. Hondakin erradioaktiboak. Hondakin geldoak. 

 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN ETA HAIEKIN ERLAZIONATUTAKO 
INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK GAINBEGIRATZEA ETA EGITEA 
 

Kodea: MF1274_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1274_3: Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako 

instalazioen mantentze-lanak gainbegiratzea eta egitea. 
 

Iraupena: 270 ordu 

 

4.1. prestakuntza-atala 
DIAGNOSTIKORAKO ETA TERAPIARAKO ELEKTROMEDIKUNTZA-EKIPOAK  
 
Kodea: UF0398 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, 

elektromedikuntzako sistemetan parte hartzen duten elementu eta ekipoei dagokienez. 
 

4 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntzako sistemak eta haiekin erlazionatutako instalazioak aztertzea, osatzen dituzten ekipo eta elementuak 
eta horien ezaugarri garrantzitsuenak identifikatuz.  

EI1.1 Elektromedikuntzako sistema- eta ekipo-mota ezberdinak deskribatzea, funtzioaren arabera (diagnostikoa eta 
terapia). 
EI1.2 Diagnostiko-ekipo eta -sistemak sailkatzea (irudia, laborategia, monitorizazioa, erregistroa, etab.), aurreikusitako 
helburuaren arabera, eta ekipo eta sistema bakoitza bere aplikazio karakteristikoekin erlazionatzea. 
EI1.3 Terapia-ekipo eta -sistemak sailkatzea (erradiazioa, aireztapena eta anestesia, hemodialisia, errehabilitazioa, 
etab.), aurreikusitako helburuaren arabera, eta ekipo eta sistema bakoitza aplikazio karakteristikoekin erlazionatzea. 
EI1.4 Elektromedikuntza-sistema eta -ekipoak giza gorputzeko aparatu eta sistemekin erlazionatzea. 
EI1.5 Ekipo eta sistemen ezaugarri garrantzitsuenak zerrendatzea, teknologiaren arabera, eta bakoitza bere 
aplikazioarekin erlazionatzea. 
EI1.6 Elektromedikuntza-sistemekin erlazionatutako instalazioak deskribatzea, ekipoen eta horien teknologiaren behar 
funtzionalen arabera. 
EI1.7 Espazio fisikoen eta azpiegitura espezifikoen ezaugarriak deskribatzea, jarri beharreko sistemaren arabera. 
EI1.8 Elektromedikuntza-sistema tipo batean (ebakuntza-gela/zainketa kritikoak, erradiazio ionizatzaileak/diagnostiko-
irudia, laborategia/hemodialisia), dokumentu teknikoak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Sistema nagusia osatzen duten azpisistemak identifikatzea, eskemekin erlazionatzea eta haien funtzioa 
deskribatzea. 

- Sistema osatzen duten ekipo eta elementuak identifikatzea, eskemetan agertzen diren ikurrekin erlazionatzea 
eta haien funtzioa deskribatzea. 

- Sistemako ekipo eta elementuak identifikatzea, eta haien ezaugarriak eta dokumentu teknikoetan adierazitakoak 
bat datozela egiaztatzea. 

 
A2: Elektromedikuntza-sistema ezberdinen funtzionamendua azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz, erabiltzaile 
potentzialak trebatzeko. 

EI2.1 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile bati 
azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (elektrizitatea, gasa, airea, argiztapena, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

EI2.2 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile 
bati azaltzea, dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (X izpiak, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

EI2.3 Laborategi/hemodialisiko elektromedikuntza-sistema tipo baten funtzionamenduan, erabiltzaile bati azaltzea, 
dokumentu teknikoetan oinarrituz: 

- Ekipo eta instalazioen funtzionaltasuna (mekanikoa, hidraulikoa, etab.) eta kontrolen erabilera. 
- Sistemak behar dituen kalibrazioak eta doikuntzak. 
- Sistemaren alarmak eta segurtasun-seinaleak. 
- Akats tekniko ohikoenak, eta horiek zuzentzeko bideak. 

 

Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistema guztietan erabiltzen diren ekipoei buruzko informazio orokorra eta haien 

funtzionaltasuna. 
- Elikadura elektrikoaren sarea: 

- Osagaien oinarrizko azterketa. 
- Ospitale edo osasun-zentro batean kokatzea. 
- Planoak. 
- Kontrolak.  
- Isolamenduak.  

- Elikatze-iturriak: Linealak. Kommutatuak.  
- Etenik gabeko elikadura (UPS). 
- Transduktoreak. 



 
 

 Elektromedikuntza-sistemen instalazioaren eta  
mantentze-lanen kudeaketa eta ikuskapena 

 

 
 

 

51 

- Seinale-sorgailuak. 
- Neurketa-ekipoak: Polimetroak. Osziloskopioak. Seinale-aztergailuak. 
- Datu-sarea: Kable-multzoa, oinarrizkoa eta orokorra. Konektagarritasuna. Digitalizazioa.  
- Ponpak, konpresoreak eta bakuometroak. 

 

2. Diagnostiko-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzioak. 
- Erradiazio ionizatzaileak: 

- Giza gorputzean dituen ondorioak. Araudia. 
- Babes erradiologikoa. Ospitale edo osasun-zentro batean aplikatzea. 

- Irudi bidezko diagnostikoa: 
- X izpien ekipoa. 
- Ordenagailu bidezko tomografia axiala. 
- Ekografia. 
- Gammakamerak. 
- PET.  
- Erresonantzia nuklear magnetikoa. 
- Endoskopia digitaleko sistemak. 

- Irudia digitalizatzea: 
- PACS. 
- RIS. 
- HIS. 
- Komunikazio-estandarrak. 
- DICOM. 
- HL7. 
- Beste batzuk. 

- Laborategiko ekipoak:  
- Analizagailuak eta autoanalizagailuak. 
- Mikroskopioak. 
- Sekuentziadoreak. 
- Koagulagailuak. 
- Espektrofotometroak. 
- Kontagailu hematologikoak. 

- Monitorizazio- eta erregistro-ekipoak: 
- Elektrokardiografoa. 
- Holter sistemadun monitore multiparametrikoa. 
- Telemetria-sistema. 
- Monitorizazio-zentralak. 
- Kardiografoa edo monitore fetala. 

- Funtzionamendu-probak egiteko ekipoak: 
- Ergometroa edo esfortzu-probak egiteko sistema. 
- Birikak miatzeko sistema. 

- Gorputzaren funtzio espezifiko bat sortzen duten ekipoak: 
- Paziente-simulagailua. 
- Pulsioximetria-simulagailu elektriko eta optikoa. 

 

3. Terapia-ekipoen ezaugarri teknikoak eta funtzioak. 
- Erradioterapia-ekipoak: Kobalto-ponpa. Elektroi-azeleragailu lineala. 
- Kirurgia-eremuko eta zainketa kritikoen eremuko ekipoak: Arnasgailu bolumetrikoa. 
-  Anestesia-ekipoa: 

- Sendagasak (giza gorputzean ondorioak eragiten dituztenak). 
- Segurtasun- eta kontrol-neurriak. 
- Infusio-ponpa. 
- Perfusio-ponpa. 
- Elektrobisturia. 
- Desfibriladoreak. 
- Taupada-markagailua. 
- Monitorizazio-sistemak. 

- Hemodialisi-ekipoak: Hemodialisi-monitoreak: Deskribapena eta eskema. Tresnak eta neurketa-metodoak. 
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- Errehabilitazio-ekipoak: Elektroterapia. Ultrasoinuak. Mikrouhinak eta infragorriak. 
 

4. Fisiologia eta giza gorputzaren neurri biomedikoak.  
- Giza gorputza, sistema fisiologikoa: 

- Digestio-aparatua. 
- Arnas aparatua. 
- Zirkulazio-aparatua. 
- Nerbio-sistema. 
- Ugaltze-aparatua. 
- Iraitz-aparatua. 
- Hezurrak eta muskuluak. 
- Zentzumenak. 
- Beste batzuk. 

- Hemodinamika, oinarrizko fisiologia. 
- Hemodinamikaren oinarrizko parametroak. 
- Sentsore biologikoak. 
- Monitorizazio-sentsoreak. 
- Pulsioximetria. 
- Sistema konpartimentala. 
- Zirkulazio handia. 
- Zirkulazio txikia. 
- Segimendurako eta kontrolerako ekipamendua. 

- Garun-monitorizazioa: Ikuspegi orokorra: Diagnostiko zuzena. Zeharkako diagnostikoa. 
- Metodo ez-inbaditzaileak: 

- Elektroentzefalograma (EEG). 
- Doppler transkraniala (DTC). 
- Potentzial ebokatuak (EP). 
- Infragorri hurbileko espektrometria (NIRS).   

- Metodo inbaditzaileak: 
- Doppler-fluxumetria laserduna. 
- Garun-perfusioaren presioa (CPP). 
- O2-aren garuneko zain-saturazioa jugularrean. 
- Ehunen PO2a. 

- Arnas sistema: 
- Kondukzio-sistema. 
- Trukea. 
- Arnas mekanika eta birika-aireztapena. 
- Bolumenak eta edukierak. 
- Arnasaren kontrola. 
- Arnas fisiologia. 
- Jarduera fisikoa eta arnas egokitzapenak. 
- Biriketako gaixotasun nagusiak eta jarduera fisikoa. 
 
 

4.2. prestakuntza-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN MATXUREN DIAGNOSTIKOA 
 
Kodea: UF0549 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, elektromedikuntza-

sistemen matxuren diagnostikoari dagokionez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntza-sistema desberdinen ekipo eta instalazioetako disfuntzioak edo matxurak diagnostikatzea, haien 
kokapena emanez eta kausa zehaztuz, eta segurtasun-kondizioak betetzeko prozedurak aplikatuz. 

EI1.1 Elektromedikuntza-sistemen ekipo eta instalazioetako disfuntzio edo matxuren sintomen tipologia eta 
ezaugarriak ezartzea: 

- Diagnostikorako elektromedikuntza-sistemak. 
- Terapiarako elektromedikuntza-sistemak. 

EI1.2 Ebakuntza-gela/zainketa-kritikoko elektromedikuntza-sistema baten disfuntzio edo matxurak 
diagnostikatzeko kasu teoriko batean, dokumentazio teknikoan oinarrituta: 

- Dokumentazio teknikoa interpretatzea, eta ekipo eta instalazioak identifikatzea (elektrikoa, sendagasak, 
argiztapena eta abar). 

- Disfuntzio edo matxuraren sintomak identifikatzea, haren ezaugarriak finkatzea duen eraginaren eta 
egindako neurketen arabera, eta giza gorputzeko aparatuen eta sistemekin erlazionatzea. 

- Disfuntzio edo matxura eragin dezaketen kausa edo kausen hipotesia egitea, eta elektromedikuntza-ekipo 
edo -sistemak dituen sintomekin erlazionatzea. 

- Disfuntzio edo matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea. 
- Disfuntzio edo matxura eragiten duen elementua garaiz aurkitzea. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen txosten bat egitea. 

EI1.3 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko ekipo baten disfuntzio edo matxurak diagnostikatzeko kasu teoriko 
batean, dokumentazio teknikoan oinarrituta: 

- Behar diren babes-baliabideak deskribatzea. 
- Dokumentazio teknikoa interpretatzea, eta ekipo eta instalazioak identifikatzea (Z izpiak, datu-sarea eta 

abar). 
- Disfuntzio edo matxuraren sintomak identifikatzea, haren ezaugarriak finkatzea duen eraginaren eta 

egindako neurketen arabera, eta giza gorputzeko aparatuen eta sistemekin erlazionatzea. 
- Disfuntzio edo matxura eragin dezaketen kausa edo kausen hipotesia egitea, eta ekipo edo sistemak 

dituen sintomekin erlazionatzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea. 
- Matxura eragiten duen elementua garaiz aurkitzea. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen txosten bat egitea. 

EI1.4 Hemodialisi/laborategiko ekipo baten disfuntzio edo matxura bat diagnostikatzeko kasu teoriko batean, 
dokumentazio teknikoan oinarrituta: 

- Dokumentazio teknikoa interpretatzea, eta ekipo eta instalazioak identifikatzea (mekanikoa, hidraulikoa, 
sentsoreak, tresneria eta abar). 

- Disfuntzio edo matxuraren sintomak identifikatzea, haren ezaugarriak finkatzea duen eraginaren eta 
egindako neurketen arabera, eta giza gorputzeko aparatuen eta sistemekin erlazionatzea. 

- Disfuntzio edo matxura eragin dezaketen kausa edo kausen hipotesia egitea, eta ekipo edo sistemak 
dituen sintomekin erlazionatzea. 

- Matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea. 
- Matxura eragiten duen elementua garaiz aurkitzea. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen txosten bat egitea. 

EI1.5 Elektromedikuntza-ekipo tipo baten disfuntzio edo matxura bat diagnostikatzeko kasu praktiko batean, 
dokumentazio teknikoan oinarrituta: 

- Dokumentazio teknikoa interpretatzea, instalazioa osatzen duten ekipo eta instalazioak identifikatuz. 
- Disfuntzio edo matxuraren sintomak identifikatzea, eta duen eraginaren eta egindako neurketen arabera 

haren ezaugarriak finkatzea.  
- Disfuntzio edo matxura eragin dezaketen kausa edo kausen hipotesia egitea, eta ekipo edo sistemak 

dituen sintomekin erlazionatzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea. 
- Matxura eragiten duen elementua garaiz aurkitzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea 

Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistemetako disfuntzio edo matxuren tipologia. 

- Elektromedikuntza-sistemetako matxura tipoak. 
- Elektrikoak. 
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- Elektronikoak. 
- Erradiazio ionizatzaileak. 
- Pneumatikoak. 
- Hidraulikoak 

 
2. Elektromedikuntza-sistemetako disfuntzio edo matxurak diagnostikatzeko teknikak. 

- Funtzionamendu-parametroak. 
- Matxurak lokalizatzeko eta diagnostikatzeko teknikak: Tipologia eta sailkapena. Matxura zer elementuk eragin 

duen zehaztea. 
- Instalazio isolatuetan eta datu-sare batera konektatutakoetan matxurak aurkitzeko erabiltzen diren metodoak eta 

teknikak. 
- Elektromedikuntza-sistemetako matxura kritikoen identifikazioa eta deskribapena.  

 
3. Esku hartzeko plana. 

- Mantentze-lan zuzentzailea planifikatzeko eta antolatzeko teknikak. 
- Esku hartzeko plan espezifikoa. 
- Elementuaren ordezkapena. 
- Azterketa-irizpideak eta aztertu beharreko puntuak. 
- Norbera eta ekipoak babesteko arauak 
- Neurtzeko erreminta, ekipo eta tresnak, eta baliabide tekniko osagarriak 

 

4.3. prestakuntza-atala 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK ETA  
MANTENTZE-LANEN SEGIMENDUA 
 
Kodea: UF0550 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, 

elektromedikuntza-sistemen mantentze-lanak eta mantentze-lanen segimendua egiteari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Elektromedikuntza-sistemen ekipo eta instalazioen mantentze-lan prebentiboak gainbegiratzea eta egitea, haien 
funtzionamendu eta zaintza bermatzeko, mantentze-lanen planean programatutako helburuak eta aplikatu beharreko 
araudia betez. 

EI1.1 Elektromedikuntza-sistema baten mantentze-lan prebentiboen programa baten gainbegiraketaren kasu praktiko 
batean, egiaztatu: 

- Dagokion araudia eta kalitate-plana betetzen direla. 
- Lanak mantentze-lanen planaren arabera egiten direla.  
- Ordezkatutako elementuek indarrean dagoen araudia eta ezarritako kondizio teknikoak betetzen dituztela. 

BI1.2 Egiaztapen-probak egitea, instalazioaren egoera eta arauzko parametroen mailak egiaztatzeko. 
EI1.3 Txosten bat egitea, datu hauekin: 

- Egindako neurketa eta egiaztapenak eta erabilitako ekipo eta erremintak. 
- Sortutako gorabeherak eta haiei emandako konponbideak. 

 
A2: Elektromedikuntza-sistema desberdinen ekipo eta instalazioetan aldez aurretik diagnostikatutako matxura edo 
disfuntzioak gainbegiratzea eta konpontzea, prozedura, baliabide eta erremintak segurtasun-kondizioetan erabiliz, eta behar 
den kalitatearekin. 

EI2.1 Ebakuntza-gela/zainketa-kritikoko elektromedikuntza-sistema baten disfuntzio edo matxura bat konpontzeko 
kasu praktiko batean, dokumentazio teknikoan oinarrituta: 

- Kaltetutako instalazio eta ekipoak sisteman identifikatzea (elektrikoak, sendagasak, airea, argiztapena eta abar), 
eta dokumentazio teknikoko eskemekin erlazionatzea. 

- Disfuntzio edo matxuran diagnostikatutako sintomak instalazioan egiaztatzea.  
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- Matxura konpontzeko egin behar diren lanetarako erreminta eta neurgailu egokiak hautatzea. 
- Kaltetutako ekipo edo instalazioan esku-hartze zuzentzaileak egitea. 
- Esku hartu zaien ekipo eta instalazioetan, behar diren doikuntzak egitea. 
- Funtzionamendu-kondizioak leheneratu direla egiaztatzea. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen txosten bat egitea. 

EI2.2 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko ekipo baten disfuntzio edo matxura bat diagnostikatzeko kasu praktiko 
batean, dokumentazio teknikoan oinarrituta: 

- Kaltetutako instalazio eta ekipoak sisteman identifikatzea (X izpiak, datu-sareak eta abar), eta dokumentazio 
teknikoko eskemekin erlazionatzea. 

- Disfuntzio edo matxuran diagnostikatutako sintomak instalazioan egiaztatzea.  
- Matxura konpontzeko egin behar diren lanetarako erreminta eta neurgailu egokiak hautatzea. 
- Lana egiteko behar diren babes-baliabideak hautatzea. 
- Kaltetutako ekipo edo instalazioan esku-hartze zuzentzaileak egitea. 
- Esku hartu zaien ekipo eta instalazioetan, behar diren doikuntzak egitea. 
- Funtzionamendu-kondizioak leheneratu direla egiaztatzea. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen txosten bat egitea. 

EI2.3 Laborategi/hemodialisiko ekipo baten disfuntzio edo matxura bat diagnostikatzeko kasu praktiko batean, 
dokumentazio teknikoan oinarrituta: 

- Kaltetutako instalazio eta ekipoak sisteman identifikatzea (mekanikoa, hidraulikoa, sentsoreak, tresnak eta abar), 
eta dokumentazio teknikoko eskemekin erlazionatzea. 

- Disfuntzio edo matxuran diagnostikatutako sintomak instalazioan egiaztatzea.  
- Matxura konpontzeko egin behar diren lanetarako erreminta eta neurgailu egokiak hautatzea. 
- Kaltetutako ekipo edo instalazioan esku-hartze zuzentzaileak egitea. 
- Esku hartu zaien ekipo eta instalazioetan, behar diren doikuntzak egitea. 
- Funtzionamendu-kondizioak leheneratu direla egiaztatzea. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen txosten bat egitea. 

 
A3: Elektromedikuntza-sistema tipoak eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanen ondoren egin beharreko 
funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-probak egitea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta eta ezarritako protokoloak 
betez. 

EI3.1 Instalazioan egin behar diren funtzionamendu- eta abiarazte-proben protokoloak definitzea, eta kontrolatu 
beharreko puntuak eta arauzko parametroen mailak adieraztea. 
EI3.2 Funtzionamendu-, abiarazte- eta parametroen neurketa-probetan erabili behar diren prozedura eta neurgailuak 
definitzea. 
BI3.3 Instalazio, ekipo eta elementuen segurtasun-probak egitea, indarrean dagoen araudiaren arabera. 
EI3.4 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko elektromedikuntza-sistema tipo baten kasu praktiko batean, instalazio, ekipo 
eta elementuen funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-probak egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Indarrean dagoen araudia. 
- Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak. 
- Erabilera-eskuliburua. 
- Fabrikatzailearen eskuliburua. 
- Jarduera-protokoloak. 
- Jarraitu behar diren prozedurak. 
- Instalazioen eta norberaren segurtasun-neurriak. 

EI3.5 Erradiazio ionizatzaile/diagnostiko-irudiko elektromedikuntza-sistema tipo baten kasu praktiko batean, instalazio, 
ekipo eta elementuen funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-probak egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Indarrean dagoen araudia. 
- Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak. 
- Erabilera-eskuliburua. 
- Fabrikatzailearen eskuliburua. 
- Jarduera-protokoloak. 
- Jarraitu behar diren prozedurak. 
- Instalazioen eta norberaren segurtasun-neurriak. 

EI3.6 Laborategi/hemodialisiko elektromedikuntza-sistema tipo baten kasu praktiko batean, instalazio, ekipo eta 
elementuen funtzionamendu-, segurtasun- eta abiarazte-probak egitea, kontuan hartuta, besteak beste: 

- Indarrean dagoen araudia. 
- Neurtzeko tresna, erreminta eta gailuak. 
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- Erabilera-eskuliburua. 
- Fabrikatzailearen eskuliburua. 
- Jarduera-protokoloak. 
- Jarraitu behar diren prozedurak. 
- Instalazioen eta norberaren segurtasun-neurriak. 

Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistemen ekipoen mantentze-lanak. 

- Mantentze-lan prebentiboak: 
- Eragiketa programatuak. 
- Kalitatea lana egitean. 
- Azterketa-irizpideak eta aztertu beharreko puntuak. 
- Sistemaren ikuskapena eta ebaluazioa. 

- Mantentze-lan zuzentzaileak: 
- Elementuak ordezkatzea. 
- Doikuntzak eta prestaketa. 
- Kalitatea lana egitean. 
- Norbera eta ekipoak babesteko arauak 

 

2. Funtzionamendu- eta abiarazte-probak. 
- Jarduera-protokoloak. Neurketa-ekipoak. 

- Parametroen neurketak. Erremintak. 

- Segurtasun-probak. Estankotasun- eta presio-probak. Erresistentzia mekanikoko probak. 

- Zirkuitu eta instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. 
 

3. Mantentze-lanetarako dokumentazioa. 
- Mantentze-lanen plana. 
- Probei buruzko txostena. Matxura-konponketaren txostena. 
- Ekipo-liburua. Matxuren historia. Egiaztapen-zerrenda. 
- Inbentarioa. Ekipoen identifikazioa. 
- Abiarazte-akta. 
- Planoak, eskemak eta krokisak. 
- Argibideen eskuliburua. 
- Aplikazio informatikoak. 
- Instalazioaren ziurtapena.  
- Beste dokumentu batzuk 

 
 

4.4. prestakuntza-atala 
ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN-KUDEAKETA 
ELEKTROMEDIKUNTZAKO INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0401 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenarekin 

elektromedikuntza-sistemen teknikari eta erabiltzaileen segurtasun eta arriskuen prebentzioari eta ingurumen-kudeaketari 
dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 

segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 

zehaztea.  
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EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  

EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  

EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 

EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 

EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 

babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik 

norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 

EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  

- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 

dutenak eramatea.  
 

A3: Elektromedikuntzako sistema eta ekipoen muntaketa eta mantentze-lanekin lotutako arrisku-faktore eta arriskuak 

analizatzea.  

EI3.1 Diagnostiko-irudiko ekipoetatik datorren erradiazioari aurre egiteko babes-eskakizunak identifikatzea. 

EI3.2 Ebakuntza-gela/zainketa kritikoko ekipoetako fluido eta sendagasen instalazioei aurre egiteko babes-

eskakizunak identifikatzea. 

EI3.3 Laborategi/hemodialisiko ekipoetatik datozen zarata eta bibrazioei aurre egiteko babes-eskakizunak 

identifikatzea. 

EI3.4 Elektromedikuntza-instalazioen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanekin erlazionatutako 

arrisku biologiko posibleei aurre egiteko jarduera-protokoloak deskribatzea. 

EI3.5 Sortzen diren hondakin-motak deskribatzea.  

EI3.6 Osasun-zentroetan hondakinak kudeatzeari buruz indarrean dagoen araudia identifikatzea. 

EI3.7 Erabiltzen diren ontzien baldintzak identifikatzea, maneiatu beharreko hondakinen eta langileen babes 

espezifikoaren arabera. 

EI3.8 Jasotze-puntuetara eramateko garraio-ibilgailuak identifikatzea, hondakin-motaren arabera. 

Edukiak: 
1 Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

- Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. 
- Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 
- Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
- Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
- Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
- Irismena eta oinarri juridikoak.  
- Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomia-
erkidego mailako erakundeak. 

 

2 Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea. 
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- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa: Babes kolektiboa. Banakako babesa. 
 

3 Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

 

4 Elektromedikuntza-sistemen instalazioan laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko kudeaketa. 
- Ospitale edo enpresako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea 
- Jarduera prebentiboak garatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Larrialdien antolamendua. 
- Norbera babesteko ekipoen (NBE) sailkapena. 
- Hondakinak kudeatzea eta manipulatzea: 

- Hondakin biologikoak.  
- Hondakin erradioaktiboak.  
- Hondakin geldoak. 

 
 

5. prestakuntza-modulua: 
ELEKTROMEDIKUNTZA-SISTEMEN INSTALAZIO ETA  
MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA ETA IKUSKAPENEKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
 

Kodea: MP0119 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektromedikuntza-sistema baten eta harekin erlazionatutako instalazioen instalazioa planifikatzea eta kudeatzea. 

EI1.1 Elektromedikuntza-sistemaren ezaugarri teknikoak zehaztea. 
EI1.2 Espezifikazio teknikoetan oinarrituta ekipo, elementu eta materialak aukeratzen parte hartzea. 
EI1.3 Ekipo eta elementuen txostenean oinarrituta haien kostuak kalkulatzen parte hartzea. 
EI1.4 Instalazioaren muntaketa-programa egiten laguntzea. 
EI1.5 Segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-probak planifikatzen laguntzea. 
EI1.6 Kalitate-plan baten edukia lantzen laguntzea, muntaketa-prozesuarekin eta kalitate-arauekin erlazionatuz. 
EI1.7 Instalazioaren muntaketaren planifikazio eta kudeaketaren dokumentazioa prestatzen laguntzea. 

 
A2: Elektromedikuntza-sistema baten eta harekin erlazionatutako instalazioen instalazioa gainbegiratzea. 

EI2.1 Elektromedikuntza-sistemaren instalazioa zuinkatzen eta martxan jartzen parte hartzea. 
EI2.2 Muntaketa-programaren segimendua eta gainbegiraketa egiten laguntzea, gorabeherak konponduz eta 
programatutako helburuak betez. 
EI2.3 Elektromedikuntza-sistemen muntaketa-lanetan eta gainbegiraketan laguntzea, ezarritako segurtasun- eta 
kalitate-kondizioak betez. 
EI2.4 Instalazioaren exekuzioan kalitate-planak aplikatzen parte hartzea. 
EI2.5 Elektromedikuntza-sistemen gainbegiraketan laguntzea eta segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-probak 
egitea. 
EI2.6 Arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla gainbegiratzea. 
EI2.7 Ingurumena babesteko programa kudeatzea. 
EI2.8 Erabiltzaile eta teknikariak sistemaren funtzionamendu eta segurtasun-neurrietan trebatzen laguntzea. 

 
A3: Elektromedikuntza-sistema baten eta harekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanen planifikazioa. 

EI3.1 Elektromedikuntza-sistemaren mantentze-lanetarako baliabide eta materialen hornikuntza-programen garapen 
eta kudeaketan parte hartzea. 

5 
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EI3.2 Instalazioaren mantentze-lanen programa egiten laguntzea. 
EI3.3 Segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-probak planifikatzen laguntzea. 
EI3.4 Instalazioaren mantentze-lanen planifikazio eta kudeaketaren dokumentazioa prestatzen laguntzea. 
EI3.5 Erabiltzaile eta teknikariak sistemaren funtzionamendu eta segurtasun-neurrietan trebatzen laguntzea. 

 
A4: Elektromedikuntza-sistema baten eta harekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanen gainbegiratzea. 

EI4.1 Instalazioaren mantentze-lanen antolaketa eta kontrola egiten laguntzea. 
EI4.2 Instalazioaren ekipoen matxura edo disfuntzioak diagnostikatzen laguntzea. 
EI4.3 Instalazioko elementu matxuratuak ordezkatzea, muntatzea eta desmuntatzea. 
EI4.4 Instalazioaren mantentze-lanen kalitate-planak aplikatzen parte hartzea. 
EI4.5 Elektromedikuntza-sistemen gainbegiraketan laguntzea eta segurtasun-, funtzionamendu- eta abiarazte-probak 
egitea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla gainbegiratzea. 

 
A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 

EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 
1. Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen instalazioaren programazioa eta 

kudeaketa. 
- Muntaketa-faseak eta -jarduerak. Kanporatu daitezkeen jarduerak. 
- Instalazioa osatzen duten espazio eta elementuak.  
- Sistemen leku-aldatzeen planifikazioa eta azken egoera. 
- Puntu instalaziorako kritikoak egiaztatzea. 
- Ekipo, erreminta eta materialen kudeaketa eta banaketa. 
- Muntaketa-planaren dokumentuak. Prozeduren eskuliburua. 
- Instalaziorako egokiak diren neurgailuak erabiltzea. 
- Babes-ekipoak aplikatzea eta erabiltzea. 
- Egindako jardueraren eta lortutako emaitzen txostena egitea. 

 

2. Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen muntaketa-prozesuak. 
- Elektromedikuntza-sistemak muntatzeko dokumentazioa: planoak, piezakatzeak, muntaketa-plana, hondakinak 

kudeatzeko plana, fabrikatzailearen eskuliburua. 
- Neurgailu-motak. 
- Muntaketako babes-ekipoen tipologia. 
- Instalazioaren segurtasun-neurriak eta funtzionamendua. 
- Instalazioaren muntaketako puntu kritikoak eta kontrol-puntuak. 

 

3. Elektromedikuntza-sistemen eta haiekin erlazionatutako instalazioen mantentze-lanak. 
- Lan-eremua ezarritako prozeduren arabera prestatzea. 
- Mantentze-lan prebentiboen protokoloak. 
- Mantentze-lanen protokoloetan ezarritako probak eta beharrezko doikuntzak. 
- Jarduera zuzentzailearen prozedura. 
- Hondakin-planari dagozkion eragiketak. 
- Ezarritako txosten edo lan-orriak betetzea. 
- Matxurak detektatzeko esku-hartze plana. 
- Elementu, osagai eta atal matxuratuak ordezkatzea.  

 

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
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- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1271_3 
Elektromedikuntza-sistemen 
eta haiekin erlazionatutako 
instalazioen instalazioaren 
planifikazioa eta kudeaketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo 
besteren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1272_3 
Elektromedikuntza-sistemen 
eta haiekin erlazionatutako 
instalazioen instalazioa 
gainbegiratzea eta egitea. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo 
besteren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

 

2 urte 

MF1273_3 
Elektromedikuntza-sistemen 
eta haiekin erlazionatutako 
instalazioen mantentze-lanen 
planifikazioa eta kudeaketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo 
besteren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1274_3 
Elektromedikuntza-sistemen 
eta haiekin erlazionatutako 
instalazioen mantentze-lanak 
gainbegiratzea eta egitea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo 
besteren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna 
edo beste baliokideren bat. 

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea.  
 
Salbuetsita daude: 
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Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 
Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-esperientzia 
izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Elektromedikuntzako lantegia 100 100 

Zaharkitzearen eta materialen 
biltegia 

50 50 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Elektromedikuntzako lantegia X X X X 

Zaharkitzearen eta materialen 
biltegia 

X X  X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Errotuladorez idazteko arbelak. 

- Ikus-entzunezko ekipoak. 

- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 

- Espezialitateko software espezifikoa.  

- Bulegotikako softwarea. 

- Ikasgelako materiala. 

- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Elektromedikuntzako lantegia 

- Soldadura-ekipoak.  

- Elektronikako lan-mahaia. 

- Doitzeko eta kalibratzeko erremintak dituzten ekipoak. 

- Mekanika-lanak egiteko erreminta-kutxa. 

- Elektronika-lanak egiteko erreminta-kutxa. 

- Elektrizitate-lanak egiteko erreminta-kutxa (behe-tentsioa). 

- Erreminta-armairua (erreminta bereziak). 

- Argazki-makina. 

- Ponpak, konpresoreak eta bakuometroak. 

- Osziloskopioak. Erregistradorea. 

- Polimetro digitalak. Fasemetroak. 

- Takometro optikoa. Isolamendu elektrikoaren neurgailua. 

- Amperemetro-matxardak. 



 
 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

64

- Infragorri bidezko termometroa.  

- Bibrazio-analizatzailea. 

- Instalazio-, isolamendu- eta lur-egiaztagailua. 

- Termometro digitala. 

- Airearen kalitatearen egiaztagailua. 

- Kalitate elektrikoaren analizatzailea. 

- Kamera termografikoa. 

- Desfibriladore-analizatzailea. 

- Inkubagailu-analizatzailea. 

- Infusio-ponpen analizatzailea 

- Presio-analizatzaile ez-inbaditzailea. 

- Paziente-simulagailua. 

- Presioa eta hutsa neurtzeko gailu digitala. 

- Pulsioximetria-simulagailu elektriko eta optikoa. 

- Hemodialisi-monitoreak. 

- Elektrokardiografoa. Parametro aniztun monitoreak. 

- Arnes integrala, eslinga eta sistema xurgatzailea dituena. 

- Antiazidoak. Kokospeko uhala duen segurtasun-kaskoa. 

- Eraso mekanikoen kontrako eskularruak. 

- Eskularru dielektrikoak. Aurpegiko pantaila. 

- Tentsiorik ez dagoela adierazten duten pertikak. 

- Mosketoiak. 

- Jumarra. 

- Eusteko blokeagailuak. 

- Zipriztinen aurkako betaurrekoak (medikuntzan erabiltzeko). 

- Gas organikoetarako iragazkia duen maskara. 

- Elektrizitatearekin erabiltzeko segurtasun-botak. 

- Oso tenperatura baxuetan dauden gasak manipulatzeko eskularruak. 

- Erabilera medikoko laneko arropa. 

- Belaunak babestekoa. 

- Faxa lunbarra. 
 

Zaharkitzearen eta materialen 
biltegia 

 

- Apalak. 

- Pisu-jasogailua. 

- Garraio-eskorgak. 

- Lan-mahaiak 
 

 

 
 
Elektromedikuntza-sistema hauek eta haiekin erlazionatutako instalazioak ezin dira zentroan egon, baizik eta praktikak 
egiten diren tokian (ospitale bat edo arreta espezializatua ematen duen osasun-zentro bat, nahitaez). 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
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Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
− Batxilergoko titulua izatea. 
− mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
− Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
− Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion 

probak gainditu izana. 
− 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
− Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 

 



 

 

 




