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МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

до предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 – 33120000-7 – системи реєстрації медичної інформації та 
дослідне обладнання (48041 Система для вибіркового контроля фізіологічних показників, для 
домашнього використання - Портативний телемедичний діагностичний комплекс) 
Портативна медична діагностична система для збору інформації про фізіологічні параметри організму 
пацієнта (температура, спірометрія, АТ, пульсоксиметрія, ЕКГ), її зберігання та передачі до хмарного 
сервісу для аналізу та використання у тому числі у телемедичних консультаціях (Код згідно з УКТЗЕД 9018 
19 10 00) 

 
Загальні вимоги: 

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, 
встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним та/або міжнародним 
стандартам.  

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії технічної документації виробника товару, 
який є предметом закупівлі у вигляді паспорту, технічного опису або інструкції користувача українською або 
російською мовою.  

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у 
сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. 

На підтвердження Учасник повинен надати:   
а) копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або 

експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки 
відповідності згідно вимог технічного регламенту, або 

б) гарантійний лист про те, що на момент поставки товару буде надано копію декларації або копію 
документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного 
виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, 
або  

в) якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені 
до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування 
на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, 
дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати 
введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком 
відповідності, або 

г) у разі, якщо дія Технічного регламенту щодо медичних виробів не поширюється на обладнання, що 
пропонується, Учасник повинен надати письмове пояснення із зазначенням причин відсутності необхідності 
проходженню процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів. 

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не 
менше 18 місяців, з дня підписання акт введення в експлуатацію обладнання. Товар повинен бути новим та 
таким, що не був у використанні. Сервісне обслуговування, калібрування та повірка має бути включено у 
вартість.  
  На підтвердження Учасник повинен надати гарантійного листа в якому він повинен зазначити 
гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам 
зазначеним в даному пункті. 

4. Доставка, інсталяція, пуск обладнання, навчання спеціалістів та консультаційна підтримка протягом 
гарантійного періоду здійснюється за рахунок Учасника (Учасник надає оригінал гарантійного листа). 
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5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в 

терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. 
На підтвердження Учасник повинен надати гарантийного листа виробника (представництва, філії 

виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, 
дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість 
поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені 
цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.  

6. Якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 
 

Найменування предмету закупівлі Кількість 
комплектів 

Програмно-апаратний комплекс для телеметрії та телемедичного 
консультування:  
1. Портативний ЕКГ на 12 відведень. 
2. Вимірювач артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. 
3. Портативний пульсоксиметр. 
4. Спірометр з цифровим інтерфейсом 
5. Цифровий безконтактний інфрачервоний термометр 
6.           Аналізатор сечі з цифровим інтерфейсом (включно тестовими смужками 
540шт. у одному комплекті) 
7. Цифровий дерматоскоп. 
8. Цифрова оглядова камера (вбудована або зовнішня). 
9. Планшетний ПК (10”/ 3G/ Wi-Fi / Bluetooth) з передустановленим 
програмним забезпеченням для отримання, зберігання, передачі даних від 
діагностичних приладів комплексу. 
10.        Транспортна валіза призначена для багаторазового інтенсивного 
використання    
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МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
1. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації. 
2. Підключення обладнання до хмарного сервісу та доставка товару здійснюється за рахунок 

постачальника. 
3. Обладнання має виконувати такі функції: 

- Електрокардіографічне дослідження. 
- Вимірювання артеріального тиску. 
- Вимірювання частоти пульсу. 
- Вимірювання насиченості крові киснем. 
- Вимірювання температури. 
- Проведення аналізу сечі. 
- Спірометрія. 
- Дерматоскопія.  
- Загальний огляд пацієнта. 

4. Все обладнання повинно мати цифровий інтерфейс передачі отриманих даних обстеження пацієнта.  
5. Кожний комплект повинен мати багаторазову транспортувальну валізу. 
6. Предмет закупівлі повинен відповідати наступним медико-технічним характеристикам (надати 

інформацію за  наступною формою): 
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Медико-технічна характеристика 

Відповідність 
вимогам 
(ТАК/Ні) 

Значення 

Посилання на пункт (сторінку) 
інструкції з експлуатації або 

іншої офіційної технічної 
документації виробника 

товару. 

І. Загальні вимоги   
Програмно-апаратний комплекс  повинен 
забезпечувати діагностику функцій пацієнта 
(отримання, зберігання та передача інформації про 
фізіологічні параметри організму пацієнта) 

  

Програмно-апаратний комплекс (ПАК) – сукупність 
медичного обладнання та засобу комунікації 
(планшетного ПК – головного модуля ПАК), що 
містить спеціалізоване програмне забезпечення, 
призначене для отримання, зберігання, обробки та 
передачі даних про фізіологічні параметри організму 
пацієнта. 

  

ПАК повинен забезпечувати отримання та передачу 
діагностичної інформації для телемедичних 
консультацій 

  

ПАК повинен мати можливість використання як у 
лікувально-профілактичному закладі, так і вдома у 
пацієнта  

  

ПАК повинен забезпечувати повноцінну роботу в 
режимах з підключенням до мережі Інтернет та без 
підключення, з автоматичним завантаженням даних 
після відновлення підключення.  

  

Проведення обстежень може проводитися 
молодшим медичним персоналом, фельдшером, 
сімейним лікарем.  

  

Обладнання ПАК повинно мати автономні джерела 
живлення (акумулятори чи батареї) або живлення 
від USB порту. 

  

ІІ.  Головний  модуль ПАК   
Головний модуль ПАК забезпечує:   
- Отримання даних від діагностичних приладів: 

електрокардіограф, тонометр, пульсоксиметр, 
термометр, аналізатор сечі, спірометр, 
дерматоскоп, цифрова камера; наявність.  

  

- Підключення діагностичних приладів за 
допомогою інтерфейсу USB або Bluetooth або 
Wi-Fi (безконтактний інфрачервоний 
термометр, спірометр, аналізатор сечі, 
тонометр, електрокардіограф, пульсоксиметр), 
наявність 

  

- Відображення на екрані головного модуля ПАК 
(планшетного ПК)  всіх виміряних даних 
дослідження (ЕКГ, артеріальний тиск, 
насиченість крові киснем, частота пульсу, 
температура, аналіз сечі, функції дихання, фото), 
наявність. 

  

- ПАК повинен забезпечувати аналіз отриманих 
даних на місті з індикацією відхилення від 
норми: наприклад, частота пульсу, ЕКГ (аналіз 
ЕКГ на хмарному сервісі), можливість 
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- Підключення зовнішніх пристроїв для 

отримання зображень (цифрові фотокамери, 
скопічні системи, наприклад дерматоскопи) з 
відображенням зображень на екрані, наявність. 

  

- Фотозйомка пацієнта або необхідних ділянок 
тіла, наявність. 

  

- Аудіозапис, наявність   
- Наявність зовнішніх портів вводу-виводу 

інформації: аудіо, OTG та/або Type-C сумісні USB 
  

- Підключення зовнішніх носіїв інформації 
стандарту USB, мікро SD, можливість 

  

Режим роботи ПАК:  
• Автономний, від акумуляторної батареї, 

наявність 

  

Підключення планшетного ПК ПАК до мережі 
Інтернет за допомогою бездротових інтерфейсів Wi-
Fi та/або 3G та/або LTE, наявність 

  

Вимоги до планшетного ПК:   
Розмір дисплею, не менше 10 дюймів   
Кольоровий сенсорний РК-дисплей, наявність   
Об’єм оперативної пам’яті 2ГБ, не менше   
Об’єм постійної пам’яті 16ГБ, не менше   
Операційна система Android або Linux або Windows   
Підтримка Wi-Fi, Bluetooth, 3G, LTE, наявність   
ІІІ. Функції ПАК   

1. Запис ЕКГ   
Вимоги до запису та відображення ЕКГ:   
Реєстрація ЕКГ-сигналів за 12-ма відведеннями, 
наявність. 

  

Вимірювання напруги ЕКС, ЧСС, інтервалів часу, 
наявність 

  

Режим ручного запису ЕКГ з вибором тривалості, 
наявність. 

  

Реєстрація 12 каналів ЕКС  (I, II, III, aVR, aVL, aVF и V1, 
V2, V3, V4, V5, V6), відповідність 

  

Система відведень, стандартна 12-канальна   
Відображення ЕКГ на дисплеї планшетного ПК ПАК в 
реальному часі, наявність 

  

Одночасне відображенням каналів ЕКГ на екрані, не 
менше 12 відведень 

  

Діапазон вимірювання напруги ЕКС – від 0,1 до 4 мВ, 
не гірше 

  

Частотний діапазон – від 0,05 до 150 Гц, не гірше   
Частота дискретизації 400 Гц, не менше   
Розрядність перетворювача 24 біт, не менше   
Калібрувальний імпульс 1 мВ ±5%, наявність   
Вхідний опір >2 МОм, не менше   
Чутливість: 5, 10, 20 мм/мВ, не гірше    
Швидкість реєстрації, 12,5; 25; 50 мм/с, не гірше   
Перегляд ЕКГ перед записом, наявність   
Час запису ЕКГ, не менше 10 с, наявність   
Вибір часу запису ЕКГ, не менше 3 інтервалів, 
наявність 
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Діапазон вимірювання ЧСС, не гірше 30-300 
ударів/хв. 

  

Похибка вимірювання ЧСС: 
30 уд/хв ~100 уд/хв: ±1 уд/хв; не гірше 
 100 уд/хв ~300 уд/хв: ±1%, не гірше 

  

Розміри: 140мм (Д) × 85мм (Ш) × 40мм (В), не більше   
Вага: 1000г не більше   
Взаємодія з планшетним ПК  ПАК за допомогою 
дротового або бездротового інтерфейсу для 
передачі даних вимірювань, відповідність. 

  

2. Вимірювання 
артеріального тиску 

  

Метод вимірювання – осцилометричний, наявність   
Місце встановлення манжети – на верхню частину 
руки, відповідність 

  

Спосіб нагнітання та скидання тиску – автоматичний, 
відповідність 

  

Автоматичне вимірювання артеріального тиску, 
відповідність 

  

Автоматичне вимірювання частоти пульсу, 
відповідність 

  

Показники артеріального тиску: систолічний, 
діастолічний; наявність 

  

Діапазон вимірювання тиску: від 30 до 280 мм рт. ст, 
не гірше. 

  

Діапазон індикації частоти пульсу від 40 до 180 
ударів/хв., не гірше 

  

Границі абсолютної похибки при вимірюванні тиску, 
не більше ±3 мм рт. ст. 

  

Вимірювання АТ із відображенням та збереженням 
результатів вимірювання, проведення в пам’яті; 
наявність 

  

Перегляд результатів вимірювання на РК-моніторі 
вимірювача; наявність 

  

Індикатор заряду змінних елементів постійного 
струму; наявність 

  

Індикація у разі розряду змінних елементів 
постійного струму; наявність 

  

Взаємодія з планшетним ПК  ПАК за допомогою 
дротового або бездротового інтерфейсу або вручну 
для передачі даних вимірювань, відповідність. 

  

3. Неінвазивне вимірювання рівня насиченості 
киснем капілярної крові 

  

Вимірювання насиченості киснем капілярної крові, 
наявність 

  

Розташування датчику на пальці руки, відповідність   

Діапазон вимірювання насиченості киснем крові 35 ~ 
100 % не вужче 

  

Похибка, не більше: 70%~100%: ±2%   

Вимірювання частоти пульсу, не менш 30-250 уд.хв., 
відповідність 

  

Похибка у діапазоні 30 - 250 уд.хв., не більше: ±2 
уд.хв. 
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Розподільча здатність: 
- вимірювання насиченості киснем крові, не 

більше 1% 
- вимірювання частоти пульсу, не більше 1 уд.хв 

  

Тип дисплею, LCD або LED, відповідність.   
Використання - дорослі, діти, наявність.   

Розміри: 70мм (Д) × 35 мм (Ш) × 35 мм (В), не більше   

Вага:  55г (з двома елементами живлення типу 
"AAA"), не більше 

  

Взаємодія з планшетним ПК ПАК за допомогою 
інтерфейсу USB  або Bluetooth для передачі даних 
вимірювань, відповідність. 

  

4. Безконтактне вимірювання температури 
(термометр) 

  

Вимірювання температури тіла безконтактним 
методом, наявність.  

  

Режими вимірювання: температура 
тіла/температура об’єкту, наявність.  

  

Кольорова індикація нормальної (зелена підсвітка) 
та підвищеної (червона підсвітка) температури, 
наявність. 

  

Діапазон вимірювання, не гірше 34-42℃   
Розподільча здатність, не менше 0,1℃   
Похибка в інтервалі 35 - 42℃, не більше ±0,2℃   
Автовимкнення, наявність   
Взаємодія з планшетним ПАК для передачі даних 
вимірювань USB або Bluetooth або вручну, наявність 

  

5. Дослідження функцій зовнішнього дихання 
(спірометр) 

  

Вимоги до основних параметрів:   
Максимальний об’єм: не менше 10 л.   
Діапазон потоку: не менше 0 л/с ~ 14 л/с   
Точність об’єму: не гірше ± 3% або 0,05л (залежно від 
того, що більше) 

  

Точність потоку: не гірше  ± 5% або 0,2 л / с (залежно 
від того, що більше) 

  

Дисплей, наявність   
Досліджувані показники:   
Форсована життєва ємність легень ФЖЄЛ (FVC), 
наявність, л 

  

Пікова швидкість видиху ПШВ (PEF), л/с, наявність   
Об'єм форсованого видиху за 1 секунду ОФВ1 (FEV1), 
л, наявність 

  

ОФВ1% (FEV1%): співвідношення ОФВ1 (FEV1) і ФЖЄЛ 
(FVC), %, наявність 

  

МОШ25 (FEF75) - миттєва об'ємна швидкість після 
видиху 25% ФЖЄЛ, л/с, наявність 

  

МОШ75 ( FEF25) - миттєва об'ємна швидкість після 
видиху 75% ФЖЄЛ, наявність 

  

МОШ2575 (FEF2575) - середня об'ємна швидкість в 
інтервалі між 25% і 75% ФЖЕЛ, л/с, наявність 

  

Побудова графіків параметрів за результатами 
досліджень, наявність 
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Інші вимоги до приладу:   
Автоматичне вимкнення, не більше ніж 2 хвилини, 
якщо не відбувається ніяких дій 

  

Відображення графіків функцій, наявність   
Обробка даних: запам’ятовування, видалення, 
завантаження та перегляд, наявність. 

  

Взаємодія з планшетним ПАК для передачі даних 
вимірювань USB або Bluetooth, наявність 

  

Мундштук багаторазовий або одноразовий, 
наявність. 

  

Затискач носу, багаторазовий, наявність   
6. Проведення аналізу сечі   

Аналіз зразка сечі за 11 параметрами ( глюкоза, 
білірубін, питома вага, кислотність, кетонові тіла, 
еритроцити, білок, уробіліногени, нітрати, 
лейкоцити, аскорбінова кислота, мікроальбумін, 
креатинін, іони кальцію), не менше 

  

Проведення аналізу з використанням тест-смужки   
Метод аналізу – система триколірного вимірювання 
RGB (фотометрія), відповідність 

  

Режим вимірювання: одноетапний тест, наявність   
Повторюваність:  не гірше CV≤1%   
Стійкість: не гірше CV≤1%   
Функція пам’яті: не менше 500 груп даних   
Відображення результатів аналізу на дисплеї   
Вбудована акумуляторна батарея, наявність   
Автовимкнення, наявність   
Розміри: не більше 126 мм (довжина) × 73,5 мм 
(ширина) × 30 мм (висота) 

  

Вага: не більше 180 г   
Взаємодія з головним модулем ПАК для передачі 
даних вимірювань за допомогою дротового або 
бездротового інтерфейсів, наявність 

  

Тестові смужки в комплекті, наявність (не менше 540 
штук) 

  

7. Дослідження поверхні шкіри (дерматоскоп)   
Області застосування: дослідження шкіри лікарем 
дерматологом 

  

Роздільна здатність 2МП (1920 x 1080) при 
підключенні за допомогою USB 2.0, не менше  

  

Максимальне збільшення 200х, не менше.   
Зміна фокусної відстані у діапазоні 8-60 мм, не 
вужче. 

  

Кількість кадрів в секунду, не менше 15 кадрів/сек   
Формати зображення: MJPG або JPG, відповідність   
Світлодіодна підсвітка, наявність   
Регулювання яскравості, наявність   
Розміри: 150мм x 45мм (діаметр) не більше   
Вага 100 г, не більше   
Інтерфейс передачі даних до планшетного ПК ПАК 
або ПК - USB 2.0 або вище або Wi-Fi, наявність 

  

Передача зображень для телемедичних 
консультацій, відповідність 

  

Взаємодія з мобільними комплексами для   
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телемедицини, наявність 
Сумісність з операційними системами Android або 
iOS або Windows, наявність 

  

8. Загальна оглядова камера   
Загальний огляд пацієнта з можливістю отримання 
цифрових зображень(наприклад кінцівок, ділянок 
тіла тощо), відповідність. 

  

Камера, яка дає змогу бачити пацієнта і будь-які 
ознаки / симптоми захворювання в пацієнта 
(наприклад, ураження шкіри, висипання, рани тощо), 
наявність 

  

Фотозйомка з роздільною здатністю 2 МП, не менше   
Відеозйомка з роздільною здатністю 1,2 МП, не 
менше 

  

Автоматичний фокус, наявність   
Тип камери: вбудована або зовнішня з 
підключенням до головного модуля ПАК, 
відповідність 

  

Інтерфейс підключення - USB або Wi-Fi (для 
зовнішньої камери), можливість 

  

ІV. Вимоги до програмного забезпечення головного 
модуля ПАК  

  

Сумісність з операційними системами Android або 
Linux, відповідність. 

  

Підтримка протоколу взаємодії Bluetooth, 
відповідність.  

  

Створення запису обстеження пацієнта: 

• Обстеження кожного пацієнта має 
створюватись оператором ПАК  

• Введення оператором ПАК даних про 
пацієнта: 

- Ідентифікатор пацієнта;  
- Дата народження або кількість повних років 

або місяців, якщо рік пацієнта менше за 1 рік; 
- Зріст (у сантиметрах); 
- Вага (у кілограмах); 
- Стать; 
- Контактний номер телефону; 
- Контактний e-mail. 
• Оператор ПАК може обрати види 

вимірювань, які будуть проводитись 
пацієнту. Перелік видів вимірювань має 
відповідати переліку пристроїв, які входять 
до складу ПАК 

• Оператор ПАК може провести повторне 
вимірювання, при необхідності. ПЗ ПАК має 
зберігати дані останнього вимірювання за 
типом пристрою. 

• Після завершення вимірювань оператор ПАК 
ініціює зберігання їх результатів до 
локального сховища інформації ПЗ ПАК. 
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Надання попередження оператору ПАК про 
несправності або порушення в роботі ПАК, наявність. 

  

Збереження у локальному сховищі головного модуля 
інформації про обстеження: 

• номер або ідентифікатор обстеження; 
• дані про пацієнта (стать; дата народження 

або кількість повних років або місяців, якщо 
рік пацієнта менше за 1 рік; результати 
обстеження); 

• результати обстеження; 
 

За кожним обстеженням в локальному сховищі ПЗ 
ПАК має зберігатись інформація про вимірювання, 
які були зроблені в процесі обстеження. За кожним 
вимірюванням має бути вказана така інформація: 

- номер або ідентифікатор обстеження 
- Тип вимірювання (з переліку вимірювань, 

доступних для зберігання у хмарному 
сховищі) 

- Дата та час проведення вимірювання 
- Набір даних про вимірювання відповідно до 

типу вимірювання  

  

Відображення кількісті обстежень, які зберігаються у 
локальному сховищі головного модуля ПАК 

  

Збереження результатів обстежень та вимірювань у 
локальному сховищі головного модуля ПАК до 
моменту передачі їх до хмарного сховища. 

  

Авторизація ПАК у хмарному сховищі зберігання 
даних обстежень для подальшої взаємодії. 

  

Передача інформації з локального сховища 
інформації  з ПАК до хмарного сховища  

  

Передача інформації виконується після кожного 
збереження результатів обстеження до локального 
сховища головного модуля ПАК і або за командою 
оператора ПАК за умови наявності підключення ПАК 
до мережі Інтернет 

  

Можливість у разі успішного завантаження 
обстеження до хмарного сховища видаляти 
інформацію про обстеження з локального сховища 
головного модуля ПАК 

  

Формування друкованої форми за результатами 
обстеження з можливістю додавання заключення 
лікаря після друку форми 

  

Вимоги до передачі інформації про обстеження до 
сховища даних   
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Передача отриманих даних обстеження до хмарного 
сховища, наявність 

  

Усі результати обстеження (ЕКГ, артеріальний тиск, 
частота пульсу, насиченість крові киснем, 
температура, дані аналізу сечі, дані спірометрії, 
дерматоскопії, фото)  повинні передаватися в хмарне 
сховище автоматично за наявності підключення до 
ПАК мережі Internet 

  

Передача даних обстеження повинна відбуватися за 
допомогою бездротових інтерфейсів з 
використанням мережі Інтернет, наявність. 

  

ПАК повинен забезпечувати передачу даних (з 
зазначенням унікального номеру або ідентифікатору 
дослідження) до хмарного сховища тільки при 
підтверджені його авторизації від хмарного сховища.  

  

V. Наявність інформаційно технічного супроводу 
ПАК 

  

Забезпечення інструкцією з експлуатації обладнання 
українською мовою 

  

Оновлення програмного забезпечення он-лайн, 
можливість 

  

Інформаційно-технічна підтримка (гарантія) на 18 міс   

Навчання персоналу користування ПАК   

Вимоги до хмарного сховища:   

Прийом електронних повідомлень (запитів) від 
авторизованих ПАК  

  

Забезпечення авторизації ПАК    

Блокування передачі даних у сховище інформації у 
разі невдалої авторизації ПАК 

  

Надсилання відповіді про успішність завантаження 
даних, отриманих за запитом від ПАК 

  

Зберігання даних про обстеження та вимірювання, 
отримані від авторизованих ПАК. 

• Дата та час отримання обстеження 
• Дата проведення обстеження 
• Дата народження або кількість повних років 

або місяців, якщо рік пацієнта менше за 1 рік 
• Зріст (у сантиметрах) 
• Вага (у кілограмах) 
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*У випадку подачі Учасником тендерної пропозиції щодо еквіваленту товару, він повинен підтвердити 
це документально, по кожному пункту медико-технічних вимог. 
 
 

_________________________________       ___________         ______________ 
(посада керівника учасника   
або уповноваженої ним особи)                            (підпис)                                           (ініціали та прізвище) 
 

МП  

Зберігання даних у хмарному сховищі    

Можливість доступу до результатів обстежень та 
вимірювань лікарям та пацієнтам через браузер. 

  

Доступ  до результатів обстеження з наданням 
інформації: 

• Дата проведення обстеження 
• Види вимірювань, що були виконані під час 

обстеження 
• Показники, які були отримані під час 

вимірювання та їх значення 
• Графіки, якщо це передбачено результатами 

вимірювання 
 

  

Можливість друку або збереження даних 
обстеження 

  


