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SUB-DISCIPLINELE (GRUPELE) DISPOZITIVELOR MEDICALE PENTRU 

 ORGANISMELE DE INSPECȚII  

Nr. 
d/o 

Denumirea grupei Tipul dispozitivului medical 

1 Dispozitive de monitorizare 
și diagnosticare a funcțiilor 
vitale ale  pacientului 

1.1 Monitoare funcții vitale ale pacientului 
 

1.2 Electrocardiografe 
 

1.3 Pulsoximetre și pulsometre 
 

1.4 Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale neinvazive 
1.4.1 tensiometre digitale 
1.4.2 tensiometre mecanice 

1.5 Spirometre electronice și spirotahometre 
 

1.6 Electroencefalografe şi encefaloscoape 
 

2 Dispozitive de anestezie și 
respirație artificială 

2.1 Dispozitive de anestezie 
 

2.2 Dispozitive de respirație artificială și ventilatoare pulmonare 
 

3 Dispozitive de intervenție 3.1 Dispozitive de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență 
 

4 Dispozitive de resuscitare 4.1 Dispozitive de resuscitare prin defibrilare externă 
 

5 Dispozitive de infuzie  
 

5.1 Pompe de infuzie și pompe cu seringă 
 

6 Dispozitive de îngrijire 
pentru nou-născuți 

6.1 Incubatoare pentru nou-născuți, incubatoare mobile 
  

6.2 Mese de resuscitare pentru nou-născuți 
 

7 Dispozitive ultrasonografie 7.1 Dispozitive ultrasonografie diagnostică și cu efect Doppler, 
ecooftalmografe, osteodensitometre ultrasonice 

8 Dispozitive medicale de 
diagnostic în vitro 

8.1 Analizatoare (automate; semiautomate) biochimice și 
imunologice  

8.2 Analizatoare histologice 

8.3 8.3.1 Analizatoare hematologice (automate; semiautomate)/  
8.3.2 Hemoglobinometre 

8.4 Analizatoare (automate; semiautomate) pentru măsurarea 
echilibrului acido-bazic 

8.5 Analizatoare (automate; semiautomate) ale gazelor și 
electroliților în sânge și lichide biologice 

8.6 Cromatografe cu gaz sau lichid 

8.7 Analizatoare biochimice de urină/ Urometre 
 

8.8 Coagulometre (automate; semiautomate) 

8.9 pH-metre 

9 Dispozitive de sterilizare și 
termostatare 

9.1 Sterilizatoare cu aer uscat  
 

9.2 Sterilizatoare cu aburi (autoclave) 
 

9.3 Termostate 
 

10 Dispozitive de fizioterapie 
 

10.1 Dispozitive de fizioterapie 
 

11 Dispozitive de măsurare a 
temperaturii 

11.1 Termometre medicale digitale 
 

12 Dispozitive optice 12.1 Set de lentile de testare oftalmologică 
 

12.2 Refractometre oftalmologice 
 

12.3 Microscoape 

13 Dispozitive de laborator de 
centrifugare 

13.1 Centrifugi de laborator 
 

14 Dispozitive de laborator 
pentru pipetare  

14.1 Dozatoare mecanice și electronice de laborator 
(dispensere/pipete)  

15 Dispozitive de testare a 
protezelor auditive 

15.1 Sisteme de testare a protezelor auditive 
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