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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ YΠΔΡΗΥΟΤ  

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

1. Ο ππεξερνηνκνγξάθνο ζα πξέπεη λα είλαη έγρξσκνο, ηεο πιένλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ην πην 

πξόζθαην ζε θπθινθνξία κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, (κε ην έηνο ηεο πξώηεο 

εκπνξηθήο θπθινθνξίαο ηνπ κνληέινπ λα κελ είλαη πξνγελέζηεξν ησλ 3 εηώλ από ζήκεξα 

(έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο κεηά ηελ 01-01-2015)) ςεθηαθόο (digital), πςειήο επθξίλεηαο, 

θαηάιιεινο γηα ηελ εθηέιεζε δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ ζε επηθαλεηαθά θαη ελ ησ βάζε όξγαλα 

ελειίθσλ θαη παίδσλ. 

Β. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Να δηαζέηεη ζύγρξνλν ςεθηαθό δηακνξθσηή δέζκεο θαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε 

ηερλνινγία ηνπ. 

2. Να έρεη ελζσκαησκέλεο ηέζζεξηο (4) ελεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε ηεζζάξσλ 

ειεθηξνληθώλ ερνβόισλ θεθαιώλ απεηθόληζεο (2D / PW / CFM) κε δπλαηόηεηα επηινγήο 

ηνπο από ην ρεηξηζηήξην. 

 

3. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηα ινγηζκηθά πνζνηηθνπνίεζεο 

πνπ δεηνύληαη λα είλαη ελζσκαησκέλα ζηνλ ππεξερνηνκνγξάθν. Να είλαη εύθνια 

αλαβαζκίζηκνο ζε κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο. 

4. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ειεύζεξα κεηαθηλνύκελε έγρξσκε νζόλε, λέαο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο πγξώλ θξπζηάιισλ TFT, δηαγώληαο δηάζηαζεο άλσ ησλ 21" θαη πςειήο 

επθξίλεηαο. Σύγρξνλν, εξγνλνκηθό πιεθηξνιόγην ρεηξηζκνύ (controlpanel) θαη 

αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην. Δπίζεο ζα πξέπεη ζηε ζύλζεζε λα πεξηιακβάλεηαη νζόλε 

αθήο ηνπιάρηζηνλ 9” γηα εξγνλνκία θαη ηαρύηεηα ζηε ρξήζε. 

5. Να παξέρεη εηθόλεο κε δηάθνξεο ηερληθέο απεηθόληζεο. Οη ηερληθέο απηέο λα πεξηγξαθνύλ 

αλαιπηηθά θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκνύ ηνπο.  

6. Να δηαζέηεη ηερληθή απεηθόληζεο κε εληζρπηέο ερνγέλεηαο ππεξήρσλ, ε νπνία λα ιεηηνπξγεί 

ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ερνβόισλ θεθαιώλ (convex, linear, 3D) γηα πνιιαπιέο εθαξκνγέο. 

Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο θακπύισλ TIC ( time intensity curves). 

7. Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξνληθέο θεθαιέο Convex, Linear, PashedArray πνπ λα θαιύπηνπλ 

εύξνο ζπρλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ από 1 έσο 18 ΜΖΕ. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο 

απεηθόληζεο όισλ ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ θάζκαηνο εθπνκπήο εθάζηεο θεθαιήο ή ηζνδύλακε 

ηερληθή. Να δέρεηαη θεθαιέο 3D θαη 4D θαη λα αλαθεξζνύλ νη ηερληθέο απεηθόληζεο κε 

απηέο. 

8. Να ππνζηεξίδεη θαη λα δηαζέηεη ερνβόιεο θεθαιέο ησλ πιένλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ 

όπσο ερνβόιεο θεθαιέο linear πνιιαπιώλ ζπζηνηρηώλ θξπζηάιισλ ζε δηάηαμε πίλαθα 

(ηύπνπ matrix) θαη ερνβόιεο θεθαιέο convex θαη phased array ηερλνινγίαο κνλνύ 

θξύζηαιινπ (Single crystal) πνιιαπιώλ παλνκνηόηππσλ θξπζηάιισλ. Να αλαθεξζνύλ θαη 

λα πξνζθεξζνύλ απαξαίηεηα πξνο επηινγή όιεο νη δηαζέζηκεο θεθαιέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηηο αλσηέξσ ηερλνινγίεο. 

 

9. Ο ξπζκόο αλαλέσζεο ηεο εηθόλαο (εηθόλεο / δεπηεξόιεπην) λα είλαη 1000 εηθόλεο / 

δεπηεξόιεπην. 

 



10. Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο 36 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ, ζε αλαινγία κε ηηο εθάζηνηε 

ερνβόιεο θεθαιέο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο. Μεγαιύηεξν βάζνο 

ζάξσζεο ζα ζπλεθηηκεζεί θαηά ηελ αμηνιόγεζε. 

 

11. Να δηαζέηεη ηερληθή θηλνύκελεο δπλακηθήο αλαζύλζεζεο (Cineloop review). Να έρεη 

δπλαηόηεηα prospective capture ζε ςεθηαθό video αξρείν γηα ηνπιάρηζηνλ 6 ιεπηά 

εηδηθόηεξα ζε εμεηάζεηο κε ζθηαγξαθηθά.  

12. Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά  νη πξνζθεξόκελεο θεθαιέο, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

όπσο, πάηεκα θεθαιήο, αξηζκόο θξπζηάιισλ, όζν θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο, εύξνο 

ζπρλνηήησλ, επηινγή ζπρλνηήησλ, ηερληθέο ζάξσζεο θιπ.   

13. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ηερληθή Fusion γηα ηνλ ζπλδπαζκό ηεο ππεξερνγξαθηθήο 

απεηθόληζεο κε άιιεο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο όπσο CT, MRI, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ώζηε 

λα είλαη δπλαηή ε νγθνκεηξηθή πινήγεζε. Δπηπιένλ λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλδπαζκνύ 

έγρξσκνπ Doppler θαη ηερληθώλ ρξήζεο ζθηαγξαθηθώλ κέζσλ. Ζ ηερληθή Fusion λα 

ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο Convex, Linear, νη νπνίεο λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ βαζηθή 

ζύλζεζε ηνπ κεραλήκαηνο. Να πεξηγξαθεί ην ινγηζκηθό.   

14. Να δηαζέηεη κεγάιε ςεθηαθή κεγέζπλζε ηεο εηθόλαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ζε 

παγσκέλε εηθόλα γηα εηθόλεο αζπξόκαπξεο θαη έγρξσκεο ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο 

νζόλεο, κε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο x8 πεξίπνπ. Να δηαζέηεη 

επίζεο zoom εζηίαζεο ηεο δέζκεο ηεο θεθαιήο ζε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. 

15. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 256 δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ. 

16.  Να δηαζέηεη πςειό δπλακηθό εύξνο (Dynamic range) 250 db ηνπιάρηζηνλ, γηα εύθνιε 

αλίρλεπζε ηδηαίηεξα κηθξώλ θαη δπζδηάθξηησλ αιινηώζεσλ ζηνλ παξεγρπκαηηθό ηζηό όπσο 

ηζνερνγελώλ όδσλ, ηζηώλ κε ηελ ίδηα πθή θ.ι.π 

17. Να δηαζέηεη παθέην ππνινγηζκώλ θαη αλαιύζεσλ γηα ηηο πξνζθεξόκελεο εθαξκνγέο  νη 

νπνίεο λα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά. 

18. Να δηαζέηεη δηπιή απεηθόληζε ζηελ νζόλε κε ζπλδπαζκό ηερληθώλ γηα ηαπηόρξνλε 

αμηνιόγεζε ηεο εηθόλαο  ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε πιένλ αθξηβήο παξαηήξεζε ηόζν 

αλαηνκηθώλ δνκώλ όζν θαη ηεο αηκνδπλακηθήο ξνήο.  

19. Να δηαζέηεη ζύγρξνλε ηερληθή ιήςεο ώζηε λα κπνξεί λα απεηθνλίδεη κε ηελ κεγαιύηεξε 

δπλαηή επαηζζεζία ηελ κηθξν-θπθινθνξία. Να πεξηγξαθεί ε ηερληθή. 

20. Να δηαζέηεη ζύγρξνλν ζύζηεκα εζηίαζεο ηαπηόρξνλα ζε όιε ηελ ππεξερνγξαθηθή εηθόλα 

απαξαίηεηα γηα ζαθή θαη αθξηβή δηάθξηζε κεηαμύ κηθξώλ δνκώλ θαη αγγείσλ θαη λα 

πεξηγξαθεί πξνο αμηνιόγεζε. Να ιεηηνπξγεί ηόζν ζηελ αζπξόκαπξε όζν θαη ζηελ έγρξσκε 

απεηθόληζε. 

21. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο βειηηζηνπνίεζεο παξακέηξσλ ηεο ππεξερνγξαθηθήο 

εηθόλαο, γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

22. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζπλζεηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή θαηά ηελ εθπνκπή θαη θαηά 

ηελ ιήςε ηεο ππεξερνγξαθηθήο δέζκεο, γηα ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνύ επηπξόζζεησλ 

θιηληθώλ/δηαγλσζηηθώλ πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο θαη από 

δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο θαη ηελ απεηθόληζή ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (Real Time 

Compound Imaging). Να αλαιπζεί ε ηερλνινγία πνπ δηαηίζεηαη. Ζ ηερληθή απηή λα 

ιεηηνπξγεί ζε όιεο ηηο Κεθαιέο ηύπνπ linear, Convex, θαη ζηηο απεηθνλίζεηο 2D, θαη λα 

ελεξγνπνηείηαη θαηά βνύιεζε κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ.  



23. Να έρεη δπλαηόηεηα ζπζηήκαηνο θαζνδεγνύκελεο άζεπηεο βηνςίαο κε ηηο  δεηνύκελεο 

θεθαιέο. 

24. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζηε βαζηθή ζύλζεζε ζύγρξνλε ηερληθή ειαζηνγξαθίαο 

shearwave θαη strain γηα πνηθίιεο θιηληθέο εθαξκνγέο. 

 

25. Να δηαζέηεη δηπιέο ηαπηόρξνλεο απεηθνλίζεηο 2D & 2D + ειαζηνγξαθία κε ρξσκαηηθή 

θσδηθνπνίεζε ησλ ηζηώλ (θόθθηλν, κπιε, πξάζηλν, θιπ.) ζε Real Time (πξαγκαηηθό 

ρξόλν). Να πεξηγξαθεί ε ηερληθή κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη θαη λα δνζνύλ ζρεηηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηελ αύμεζε ηεο δηαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο (επαηζζεζία, 

εηδηθόηεηα θιπ.) ραξαθηεξηζκνύ ησλ κνξθσκάησλ. 

26. Οη ειαζηνγξαθηθέο εηθόλεο ζα πξέπεη λα παξάγνληαη κε κεγάιε επαλαιεςηκόηεηα θαη λα 

κελ εμαξηώληαη από ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ρεηξηζηή ή άιιεο παξακέηξνπο 

27. Ζ ειαζηνγξαθηθή εθηίκεζε κε shearwave ηερληθή, ζα πξέπεη λα παξάγεη κεηξήζηκεο 

παξακέηξνπο νη νπνίεο ζα βνεζνύλ ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο αιιαγήο ηεο ζθιεξόηεηαο 

ησλ επξεκάησλ ώζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη εθηίκεζε πηζαλήο εμέιημεο λόζνπ, αιιά θαη 

παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο. Να έρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο πξνβνιήο 

Βmode+shearwave 

28. Να δηαζέηεη ηερληθή απηόκαηεο κέηξεζεο ηνπ ελδνζειίνπ (Auto IMT). Ζ ηερληθή λα 

δνπιεύεη  θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηελ κειέηε θαη ηνλ δηαρσξηζκό ζθιεξώλ θαη 

καιαθώλ πιαθώλ. 

29. Να δηαζέηεη εμειηγκέλε ηερληθή αλίρλεπζεο αηκάησζεο ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξα ρακειώλ 

αηκνδπλακηθώλ ξνώλ ρσξίο color Doppler ή άιιε ηζνδύλακε ηερληθή αλίρλεπζεο ηδηαίηεξα 

ρακειώλ αηκνδπλακηθώλ ξνώλ κε Doppler ε νπνία λα πεξηγξαθεί. Να έρεη δπλαηόηεηα 

πξνβνιήο κε πνιιαπινύο δείθηεο ησλ αιιαγώλ θαηεύζπλζεο γηα ηελ κειέηε ζηξνβηινεηδώλ 

ξνώλ ε νπνία λα εμάγεη πιεξνθνξίεο  ηαρπηήησλ αιιά θαη ηεο πίεζεο πνπ αλαπηύζζεηαη  

ζηα ηνηρώκαηα ηνπ αγγείνπ. Ζ ηερληθή λα ιεηηνπξγεί ζε παγσκέλεο εηθόλεο γηα κειέηε 

δύζθνισλ πεξηζηαηηθώλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ αζζελνύο, εθόζνλ δηαηίζεηαη. Να δηαζέηεη 

εμεηδηθεπκέλα πξσηόθνιια εμέηαζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επαλαιεςηκόηεηα  θαη 

πηζηόηεηα ησλ εμεηάζεσλ. Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη απηνκαηηζκνί πνπ αθνξνύλ ηα 

εμεηδηθεπκέλα πξσηόθνιια πνπ δηαηίζεληαη. 

30. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο θιηληθώλ εηθόλσλ αζζελνύο ζε βάζε 

δεδνκέλσλ, γηα ηήξεζε πιήξνπο αξρείνπ εμεηάζεσλ. Ζ απνζήθεπζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ 

αζπξόκαπξσλ θαη έγρξσκσλ εηθόλσλ λα γίλεηαη ζηνλ ελζσκαησκέλν ζθιεξό δίζθν ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ζηνλ νδεγό DVD/CD-RW θαη ζην memory stick κε έμνδν USB, 

ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία λα γίλεηαη από ην πιεθηξνιόγην ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ θαη ην 

όιν ζύζηεκα λα είλαη ελζσκαησκέλν ζηε βαζηθή κνλάδα. Να έρεη δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο ηόζν αζπξόκαπξσλ όζν θαη εγρξώκσλ loops (ππό κνξθή AVI, JPEG θηι). 

Όιεο νη εηθόλεο (ζηαηηθέο θαη loops) λα κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ ζε πεξηβάιινλ Ζ/Υ. 

31. Να δηαζέηεη επηθνηλσλία κέζσ πξσηνθόιινπ DICOM 3.0 γηα απνζηνιή εηθόλσλ πξνο 

εθηύπσζε ζε format DICOM. Να θαιύπηνληαη ππνρξεσηηθά ηα πξσηόθνιια Print, Storage, 

Modality Worklist, Structured Reporting θιπ. ζε δίθηπν PACS. 

32. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ηόζν ζε επίπεδν software όζν θαη hardware. 

 

 



Γ. ΤΝΘΔΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ: 

Να πξνζθεξζνύλ ζε εληαία ηηκή πξνζθνξάο ν δεηνύκελνο ππεξερνηνκνγξάθνο πνπ λα θαιύπηεη ηα 

αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ αθόινπζε ζύλζεζε: 

i. Βαζηθή κνλάδα έγρξσκνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ κε ζύζηεκα Fusion(λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζύλζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο.  

ii. Ζρνβόινο θεθαιή Linear Array κε ηερλνινγία κεγάινπ εύξνπο ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 

2D ηνπιάρηζηνλ από 5.0 έσο 14.0 MHZ κε δπλαηόηεηα shearwave ειαζηνγξαθία θαη 

δπλαηόηεηα απεηθόληζεο κε εληζρπηέο  ερνγέλεηαο ππεξήρσλ. 

iii. Ζρνβόινο θεθαιή ConvexArray ηερλνινγίαο κνλνύ θξπζηάιινπ κεγάινπ εύξνπο ζπρλνηήησλ 

απεηθόληζεο ζην 2D ηνπιάρηζηνλ από 1.5 έσο 5.0 MHZ  κε δπλαηόηεηα shearwave 

ειαζηνγξαθίαο θαη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο κε εληζρπηέο  ερνγέλεηαο ππεξήρσλ. 

iv. Έγρξσκνο εθηππσηήο Α4 πςειήο αλάιπζεο  

v. Δπίζεκν εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. 

 Δπηπιένλ λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όιεο νη δηαζέζηκεο ερνβόιεο θεθαιέο. 

 Δπηπιένλ λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όιεο νη δηαζέζηκεο επεθηάζεηο. 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ. 

2. Να πιεξνύλ όινπο ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο γηα Ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό  ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE Mark, medicalgrade θιπ) θαζώο θαη Υγηεηλήο ζε ζέκαηα 

απνιύκαλζεο. Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνηπνηεηηθά. 

3. Να θαηαηεζνύλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο 

ησλ πξντόλησλ 93/42/EEC, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζώο θαη ε 

πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 9001:2008, ISO 13485/03, ISO 14001, ISO 18001,   

(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ), λα πιεξνί ηελ Υ.Α. 

ΓΥ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Π.Γ. 117/2004. 

4. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε  θαη 

απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ 

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο (κεραλήκαηνο, θ.ι.π.) γηα10 

έηε ηνπιάρηζηνλ. 

6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο γηα 

ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ρξόληα από ηελ παξαιαβή ηνπ.  

 


