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         ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΘΔΜΑ: ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  1
ης

 ΦΑΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ  

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν.ΖΛΔΗΑ ΓΗΑ : 

• «ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΜΔ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΗ ΟΡΘΗΟ BUCKY» 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ, θαηφπηλ ησλ 

ππ.αξηζκ.:  

 

1. 8231/10-04-2019 Πξαθηηθνχ  πνπ ζπληάρζεθε απφ  ηελ Δπηηξνπή Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. 2
ε
/17-01-2019 Απφθαζε Γ..) γηα 

ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΜΔ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΟΡΘΗΟ BUCKY» 

γηα ηε  Ν.Μ. Πχξγνπ, θαη θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζ. 13
εο

/11-04-2019 Απφθαζεο Γ.. ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο,  θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα επηζθεθηεί ηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ ΔΖΓΖ ζηελ ηζηνζειίδα ησλ «Γηαβνπιεχζεσλ» θαη λα ζπκκεηάζρεη 

ζηελ 1ε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ.  Οη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο 

Πχξγνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο (www.nosokomeiopyrgoy.gr). Οη 

παξαηεξήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ππνβάιινληαη απεπζείαο ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Καηαρψξεζε ρνιίνπ». Ζ 

δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  17 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΖΓΖ, 

κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ζρνιίσλ ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  03-05-2019.   

 

Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο 

παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ελδέρεηαη λα 
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ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ε εξσηήκαηα 

θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

            To Nνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρηεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, 

εμαζθαιίδνληαο    φκσο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο. 

 

πλεκκέλα αθνινπζνχλ νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθνί φξνη. 

 

 

 

                                                                    Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ 

 

 

 

                                                               ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

πλεκκέλα: 

Πίλαθαο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΜΔ 

OΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΟΡΘΗΟ BUCKY 

 

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα είλαη θαηλνχξην (αρξεζηκνπνίεην) λενηάηνπ ηχπνπ, 

ζχγρξνλν, αζθαιέο, αλαβαζκίζηκν θαηάιιειν γηα  βαξηά Ννζνθνκεηαθή ρξήζε.  

Να πιεξνί ηνπο Δπξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο θαηαζθεπήο,  αζθαιείαο θαη 

αθηηλνπξνζηαζίαο (λα αλαθεξζνχλ θαη πηζηνπνηεζνχλ). Όια ηα πξνζθεξφκελα 

ζπζηήκαηα λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζήκαλζε CE MARK. 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

πνηφηεηαο ISO. 

Οη δεηνχκελεο επηδφζεηο, απνδφζεηο θαη δπλαηφηεηεο ησλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ ζα 

πξνζθεξζνχλ, ζα πξέπεη απαξαηηήησο, πέξαλ ηεο πιεξέζηαηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο 

ζηελ Διιεληθή, λα πηζηνπνηνχληαη κε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Δίλαη επηζπκεηφ ηα κέξε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο λα είλαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν γηα ιφγνπο νκνηνγέλεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν/εξγνζηάζην γηα ηελ πιήξε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ζε κειινληηθέο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είηε ζην πιηθφ είηε ζην ινγηζκηθφ ηνπ. 

 

ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 

Σν ζπγθξφηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα εμήο επηκέξνπο ηκήκαηα: 

1.  Γελλήηξηα αθηηλψλ Υ 

2.  Αθηηλνινγηθή ιπρλία κε αλάξηεζε νξνθήο  

3.  Οξηδφληηα εμεηαζηηθή ηξάπεδα κε  ςεθηαθφ αληρλεπηή 

4.  Όξζην bucky  κε ςεθηαθφ αληρλεπηή  

5.  Τπνινγηζηηθφ ζχζηεκα ιήςεο, απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ςεθηαθήο εηθφλαο. 

 

1.  ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΑΚΣΗΝΧΝ Υ 

1.Γελλήηξηα πνιπθνξπθψλ πςειήο ζπρλφηεηαο ειεγρφκελε απφ  κηθξνυπνινγηζηή κε 

κέγηζηε ηζρχ ηεο ηάμεο ησλ 80kW. Να αλαθεξζεί ην ξεχκα ζηα 100 KV. 

2. Μέγηζηε ηάζε 150 kV κε απηφκαηε ζηαζεξνπνίεζε. 

3.Μέγηζην ξεχκα 1000 mA.   

4. Ζ γελλήηξηα λα έρεη πξνεγκέλε δνκή θαη λα δηαζέηεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο δηαηάμεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζήκεξα ηα πςειήο πνηφηεηαο θαη δπλαηνηήησλ κεραλήκαηα ηνπ 

είδνπο. 
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5.Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε ην εχξνο mAs 

6.Απηνκαηηζκφ ξχζκηζεο ηεο ηάζεσο δηθηχνπ. 

7.Απηνκαηηζκφ ξχζκηζεο εθζέζεσο (νξηδφληηα ηξάπεδα θαη φξζην ΒUCKY). 

8.Γηάηαμε πίπηνληoο θνξηίνπ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ πιήξε 

εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ γελλήηξηαο / ιπρλίαο. 

9.Αλαηνκηθή ηερληθή κεγάινπ αξηζκνχ πξνγξακκάησλ αθηηλνγξαθίαο ξπζκηδφκελσλ 

απφ ην ρξήζηε. Να αλαιπζνχλ νη πξνγξακκαηηδφκελνη παξάκεηξνη. 

10.Αλεπηπγκέλν ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο  βιαβψλ θαη ςεθηαθέο ελδείμεηο  

     ησλ παξακέηξσλ αθηηλνγξαθίαο. 

 

11.Ο ρεηξηζκφο ηεο γελλήηξηαο λα είλαη δπλαηφο απφ ηελ θχξηα θνλζφια ρεηξηζκνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2.  ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ  ΛΤΥΝΗΑ ME AΝΑΡΣΖΖ ΟΡΟΦΖ 

1.Να δηαζέηεη ηειεζθνπηθή αλάξηεζε νξνθήο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηεο   

αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο κε δπλαηφηεηα κεγάιεο κεηαθίλεζεο θαηά κήθνο ηνπιάρηζηνλ 

3 m, θαζ χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,6 m θαη  εγθάξζην ηνπιάρηζηνλ 2 m ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεί αθηηλνγξαθίεο θαη εθηφο ηεο ηξαπέδεο, επί θνξείνπ.  

2.Αθηηλνινγηθή ιπρλία, πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ, ηαρχζηξνθε (άλσ ησλ 9.000 rpm), 

κε ηζρχ  αλάινγε ηεο γελλήηξηαο, κε πεξηζηξεθφκελα δηαθξάγκαηα. 

3.Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηεο ιπρλίαο γχξσ απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα 

ηνπιάρηζηνλ ± 110° θαη εχξνο ζην θάζεην άμνλα ηνπιάρηζηνλ 300°.  

4.Να είλαη δηπινεζηηαθήο ηερλνινγίαο κε κεγέζε εζηηψλ < 0.6mm ε κηθξή εζηία θαη 

<1.3 mm ε κεγάιε.  

5.Να δηαζέηεη κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ ηνπιάρηζηνλ 600 kHU, 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 2000 kHU θαη ξπζκφ 

ζεξκναπαγσγήο ηεο αλφδνπ αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο ηνπιάρηζηνλ 140 kHU / min γηα 

βαξηά Ννζνθνκεηαθή ρξήζε.  

6.Να δηαζέηεη επίζεο θαη απηφκαηα ελαιιαζζφκελα θίιηξα αλάινγα κε ηελ 

επηιεγείζα απφ ηα αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα εμέηαζε. 

7. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ιήςεσο αθηηλνγξαθηψλ εθηφο ηνπ αληρλεπηή π.ρ. ζε                                    

θνξείν κεηαθνξάο αζζελψλ.  

8. Να δηαζέηεη απηφκαηα δηαθξάγκαηα βάζνπο κε θσηεηλή επηθέληξσζε ή 

 δέζκε Laser. 

 

9.Να πεξηιακβάλεηαη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο δφζεο θαη λα 

 πεξηγξαθεί ν ηξφπνο κέηξεζεο θαη απεηθφληζεο.  
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3.  ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

1. Να πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα απηφκαηνο ζπγρξνληζκφο ηεο θαζ χςνο θίλεζεο 

ηνπ ηξαπεδηνχ κε απηήλ ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή 

ε εζηηαθή  

2. Να δηαζέηεη πιένπζα επηθάλεηα θαη ειεθηξνκαγλεηηθά θξέλα πνπ λα ρεηξίδνληαη 

κε πνδνδηαθφπηε εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ ελεξγνπνηήζεσλ 

απφ ηνλ εμεηαδφκελν. 

3. Σν χςνο ηεο πιένπζαο επηθάλεηαο λα ξπζκίδεηαη ειεθηξνθίλεηα θαη λα ρακειψλεη 

αξθεηά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ αζζελψλ. Ζ δηακήθεο θίλεζε 

ηεο εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30cm, ε θαζ χςνο θίλεζε 

ηνπιάρηζηνλ 30cm θαη ε πιεπξηθή θίλεζε ηνπιάρηζηνλ 10cm. Σν εχξνο ησλ 

θηλήζεσλ ζα βαξχλεη ζηελ βαζκνινγία  

4.   Σν κήθνο ηεο εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 cm x 70 cm γηα ηελ 

άλεηε ηνπνζέηεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ. Σν κέγεζνο ηεο ζα βαξχλεη ηδηαίηεξα ζηελ 

βαζκνινγία  

5.    Να ππάξρεη ζχζηεκα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηξαπεδηνχ απφ πηζαλέο    

θξνχζεηο. 

6.    Να δηαζέηεη κεγάιε αλνρή βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 200 θηιά ρσξίο πεξηνξηζκνχο 

θηλήζεσλ. 

7.    Να έρεη ζαιάκνπο ηνληζκνχ, γηα ηνλ απηνκαηηζκφ ξχζκηζεο έθζεζεο ζε 

αθηηλνβνιία. 

 

8.    Να δηαζέηεη αζχξκαην ςεθηαθφ αληρλεπηή ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (ε νπνία λα 

αλαθεξζεί) θαη πςειήο πνηφηεηαο δηαγλσζηηθψλ εηθφλσλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

i. Γηαζηάζεηο άλσ ησλ 35Υ42 cm θαη κήηξα ελεξγνχ πεδίνπ  κεγαιχηεξε 

απφ  2300Υ2300.  

ii. Μέγεζνο θφθθνπ (pixel) <150κm.  

iii. Τςειήο αλάιπζεο κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα  πεξίπνπ 3 Lp/mm (δεχγε 

γξακκψλ αλά ρηιηνζηφ). Λήςε δεδνκέλσλ άλσ ησλ 14 bit. 

iv. DQE λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50% ζε 1lp/mm.     

v. Να δηαηίζεηαη κε ζχζηεκα (on-line) πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ςεθηαθνχ 

αληρλεπηή. 
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4.  ΟΡΘΗΟ BUCKY  ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ 

 

1.Να δηαζέηεη κεγάιε ειεθηξνθίλεηε θαηαθφξπθε κεηαθίλεζε θαη ζηαζεξνπνίεζή 

ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Να δηαζέηεη επίζεο δπλαηφηεηα 

θιίζεο (+90˚/-15˚). Να είλαη πξνζβάζηκν απ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θαη εξγνλνκηθφ. 

2.Ζ αθηηλνινγηθή ιπρλία λα παξαθνινπζεί απηφκαηα ηελ θαζ χςνο θίλεζε ηνπ 

αληρλεπηή ζην φξζην Bucky γηα εμεηάζεηο  κε ζηαζεξή εζηηαθή απφζηαζε– 

πγρξνληζκφο κε ηελ αλάξηεζε νξνθήο. 

3.Καηάιιειν γηα ιήςεηο αθηηλνγξαθηψλ ζε φξζηα θαη θαζήκελε ζέζε. 

4.Ζ κνλάδα λα είλαη θαηάιιειε γηα βαξεία Ννζνθνκεηαθή ρξήζε αθηηλνγξαθηθνχ 

πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ ζψξαθα κε ρεηξνιαβέο ζηήξημεο θαη έθηαζεο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έθζεζε θαηά ηελ ιήςε αθηηλνγξαθίαο ζε face 

θαη profile. 

5.Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ςεθηαθφ αληρλεπηή ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (ε νπνία λα 

αλαθεξζεί) θαη πςειήο πνηφηεηαο δηαγλσζηηθψλ εηθφλσλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

i. Γηαζηάζεηο άλσ ησλ 35Υ42 cm θαη κήηξα  ελεξγνχ πεδίνπ κεγαιχηεξε 

απφ  2500Υ2500.  

ii. Μέγεζνο θφθθνπ (pixel) <150κm.  

iii. Τςειήο αλάιπζεο κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα  πεξίπνπ 3,5 Lp/mm 

(δεχγε γξακκψλ αλά ρηιηνζηφ). Λήςε δεδνκέλσλ άλσ ησλ 14 bit. 

vi. Να έρεη DQE ηνπιάρηζηνλ 35% ζε 1lp/mm.     

iv. Τςειήο αλάιπζεο απνζπψκελν αληηδηαρπηηθφ δηάθξαγκα. 

v. Να δηαηίζεηαη κε ζχζηεκα (on-line) πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ςεθηαθνχ 

αληρλεπηή. 

. 

 

5. ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ  

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 

 

Να δηαζέηεη ζηαζκφ εξγαζίαο κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
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1.Να είλαη PC based γηα ηελ εχθνιε αλαβάζκηζή ηνπ κε ιεηηνπξγηθφ παξαζπξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, επίπεδε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 19”,  

πιεθηξνιφγην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ αζζελνχο θαη mouse. Να δηαζέηεη ζθιεξφ 

δίζθν κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 9.000 εηθφλσλ. 

2.Ο ρεηξηζκφο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο (γελλήηξηα, ςεθηαθφ ζχζηεκα) λα γίλεηαη θαη 

απφ ηελ ίδηα θνλζφια ρεηξηζκνχ θαη λα δηαζέηεη πιήθηξν έλαξμεο ηεο αθηηλνγξαθίαο. 

3.Να έρεη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο φπσο, πεξηζηξνθή, επηινγή θίιηξσλ, 

απνζαθήληζεο νξίσλ,  απφξξηςε παξαζίησλ, κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζηελ εηθφλα, 

zoom, αλαγξαθή ζρνιίσλ,  θ.ιπ. 

4.Να έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο εηθφλσλ δηαθφξσλ κεγεζψλ γηα εθηχπσζε ζην ίδην 

θηικ. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε εθηππσηή θηικ 

5.Να δηαζέηεη πιήξεο πξσηφθνιιν DICOM 3.0 γηα ηηο ιεηηνπξγίεο :  Print - Sent – 

Storage - Modality Worklist. Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε PACS/RIS. 

6.Να δηαζέηεη κηα κνλάδα νπηηθνχ ή νπηηθφ-καγλεηηθνχ δίζθνπ (CD/DVD) γηα 

απνζήθεπζε εηθφλσλ θαη αζζελψλ.  

7.Σν Φεθηαθφ ζχζηεκα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνπιάρηζηνλ δχν ςεθηαθνχο 

αληρλεπηέο (π.ρ. ζηελ νξηδφληηα εμεηαζηηθή ηξάπεδα θαη ζην φξζην Bucky) 

8.Ο ρξφλνο ιήςεσο δηαδνρηθψλ αθηηλνγξαθηψλ λα είλαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο θαη λα 

αλαθεξζεί   

9. Να πεξηιακβάλνληαη λέεο εθαξκνγέο, φπσο ε βειηίσζε ηνπ contrast ζε ηζηφ   

θαη νζηά θ.ιπ. 

 

10.  Να έρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο κε εμειηγκέλε ηερληθή, γηα ηε βέιηηζηε  

απεηθφληζε εηθφλσλ νζηψλ θαη καιαθψλ ηζηψλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνο ηνλ 

αζζελή δφζε.  

11.Να δηαζέηεη ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή γηα δηελέξγεηα 

δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο   
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