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                                                                                                 ΑΡ.ΠΡΧΣ.: 14706/18-07-2018 

 

 

ΣΕΥΝΘΚΕ  ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ  

ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΕΝΟ (1) ΦΗΦΘΑΚΟΤ ΑΚΣΘΝΟΛΟΓΘΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ  

 

 

Σα  πξνζθεξόκελα ζπζηήκαηα λα είλαη λεόηαηνπ ηύπνπ, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αζθαιή, θαηάιιειν γηα 

εμεηάζεηο ηεο θιαζζηθήο αθηηλνινγίαο ζε πεξηβάιινλ βαξηάο Ννζνθνκεηαθήο ρξήζεο. 

Να πιεξνύλ ηνπο Επξσπατθνύο θαη δηεζλείο θαλνληζκνύο θαηαζθεπήο αζθαιείαο, θαη αθηηλνπξνζηαζίαο θαη 

λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE MARK θαη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 

 

ΦΗΦΘΑΚΟ ΑΚΣΘΝΟΛΟΓΘΚΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ  

 

Να απνηειείηαη από ηα εμήο επηκέξνπο ηκήκαηα: 

1. Γελλήηξηα αθηηλώλ Υ  

2. Αλάξηεζε νξνθήο κε αθηηλνινγηθή ιπρλία   

3. Αθηηλνινγηθή ηξάπεδα κε ςεθηαθό αληρλεπηή 

4. Όξζην Bucky κε ςεθηαθό αληρλεπηή 

5.ηαζκόο ιήςεο, απνζήθεπζεο & επεμεξγαζίαο ςεθηαθώλ εηθόλσλ. 
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                                                       ΓΕΝΝΗΣΡΘΑ ΑΚΣΘΝΧΝ  Υ 

 

ΣΕΥΝΘΚΗ  ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ 

 

1.1   Σύπνο γελλήηξηαο / Πνιπθνξπθώλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, , πςειήο ζπρλόηεηαο, ε όπνηα λα αλαθεξζεί 

1.2   Θζρύο kW /≥80 KW 

1.3   Αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα/Να αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε 

1.4   Απηόκαηε ξύζκηζεο εθζέζεσο (AEC)/Ναη 

1.5   Εύξνο ηηκώλ πςειήο ηάζεο/ kVp 40-150 kvp 

1.6   Μέγηζηε ηηκή mA/ 800mA 

1.7   Εύξνο mAs  Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

1.8   Με ελζσκαησκέλε ηερληθή πίπηνληνο θνξηίνπ θαη ηερληθή αλεμάξηεησλ ξπζκίζεσλ ελόο, δύν θαη ηξηώλ 

ζεκείσλ(πξναηξεηηθα). 

1.9   Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο. 
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ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΑΚΣΘΝΟΛΟΓΘΚΗ ΛΤΥΝΘΑ 

 

ΣΕΥΝΘΚΗ  ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ 

 

2.1   Αλάξηεζε Οξνθήο Λπρλίαο  

        Δηακήθεο θίλεζε / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        Εγθάξζηα θίλεζε / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        Καζ’ ύςνο θίλεζε / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        πγρξνληζκέλε θίλεζε κε όξζην bucky(auto-tracking)  / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        πγρξνληζκέλε θίλεζε κε αθηηλνινγηθή ηξάπεδα(auto-tracking) / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        Κιίζε ιπρλίαο / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        Πεξηζηξνθή ιπρλίαο / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

2.2   Σύπνο ιπρλίαο / Πεξηζηξεθόκελεο αλόδνπ, ηαρύζηξνθε (>8.000 rpm) & δηπινεζηηαθή. 

2.3   Μέγεζνο εζηηώλ, mm / [κηθξή εζηία ] ≤0,6mm & [κεγάιε εζηία ] ≤ 1.3mm 

2.4   Δηαθξάγκαηα βάζνπο κε θσηεηλή επηθέληξσζε / Ναη ( απηόκαηα) 

2.5   Θζρύο κεγάιεο εζηίαο, kW Να θαιύπηεη ηελ ηζρύ ηεο γελλήηξηαο 

2.6   Θεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ ιπρλίαο, kHU /≥300KHU 

2.7   Θεξκνρσξεηηθόηεηα πεξηβιήκαηνο ιπρλίαο, kHU /Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 
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2.8   Ρπζκόο ζεξκναπαγσγήο ιπρλίαο, HU/min /Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

2.9   Ρπζκόο ζεξκναπαγσγήο πεξηβιήκαηνο, HU/min /Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

2.10 Δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ έθζεζεο από ρεηξηζηήξην ηεο ιπρλίαο /  ΝΑΙ (Να 

αλαθεξζεί) 

2.11 Επθνιία θηλήζεσλ-ηνπνζέηεζεο από ην ρεηξηζηήξην ηεο ιπρλίαο /ΝΑΙ Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

2.12   Να δηαζέηεη ςεθηαθή κέηξεζε(DAP Meter) θαη έλδεημε ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο ησλ εθζέζεσλ ζε δόζε 

ηνπ αζζελή /ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

2.13 Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο ηνπνζέηεζεο όισλ ησλ κεξώλ ηνπ κεραλήκαηνο αλάινγα κε ηηο 

παξακέηξνπο έθζεζεο θαη πξναηξεηηθα ηα αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα(auto-positioning)/ Ναη λα αλαθεξζεί 

αλαιπηηθά 

2.14 ύζηεκα απηόκαηνπ ειέγρνπ ηνπνζέηεζεο κε ειεθηξνληθό ηξόπν(ζεξβν-θηλεηήξεο) γηα αθξηβή 

ζπγρξνληζκό ιπρλίαο- bucky/ Ναη λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά 

2.15  Λνγηζκηθό κε δπλαηόηεηα ιήςεο νιόζσκεο αθηηλνγξαθίαο(full leg/full spine) / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 
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ΑΚΣΘΝΟΔΘΑΓΝΧΣΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

 

ΣΕΥΝΘΚΗ  ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ 

 

3.1   Δηαζηάζεηο επηθάλεηαο, cm > 80x200 

3.2   Μέγηζην βάξνο αζζελνύο, kg >=250Kg (ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζηηο θηλήζεηο) 

3.3   Κηλήζεηο επηθάλεηαο: 

         Δηακήθεο θίλεζε, cm / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        Εγθάξζηα θίλεζε, cm / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        Καζ’ ύςνο θίλεζε, cm / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

        Πνδνδηαθόπηεο ειέγρνπ / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

3.4   πγρξνληζκόο θίλεζεο κε ηελ ιπρλία(auto-tracking) / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

3.5   Να δηαζέηεη αληηδηαρπηηθά δηαθξάγκαηα/Ναη, λα αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε 

3.6   Αζύξκαηνο Αληρλεπηήο Σερλνινγία flat panel  /  ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

           Τιηθό επίζηξσζεο επηθάλεηαο κεηαηξνπήο /Ισδηνύρν Κέζην(CsI) 

           Δηάζηαζε >40x40 cm 

           Μέγεζνο pixel ≤200κm 

           DQE @ lp/mm ≥60% 

           Φεθηαθή κήηξα & βάζνο ιήςεο  /  ≥2.000x2.000, ≥14=bit  

           On line  πνηνηηθόο έιεγρνο  /  Θα αμηνινγεζεί 

3.7   Εμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνύο γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο & απηόκαηε ζπλέλσζε εηθόλσλ γηα επηκεθπκέλε 

θάιπςε/Ναη λα πεξηγξαθεί 
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ΟΡΘΘΟ BUCKY 

 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ 

 

4.1   Καζ’ ύςνο θίλεζε ζπγρξνληζκέλε κε αλάξηεζε νξνθήο / ΝΑΙ 

4.2   Κιίζε /90°/15° 

4.3   πγρξνληζκόο θίλεζεο κε ηελ ιπρλία(auto-tracking) / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

4.4   Δπλαηόηεηα ιήςεο αθηηλνγξαθηώλ ζε αλαπεξηθό ακαμίδην / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί) 

4.5   πλεξγαζία κε ηξνρήιαηε ηξάπεδα / ΝΑΙ 

4.6   Να δηαζέηεη αληηδηαρπηηθά δηαθξάγκαηα/Ναη, λα αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε 

4.7   Αληρλεπηήο Σερλνινγία flat panel / ΝΑΙ  (Να αλαθεξζεί ιεπηνκεξώο) 

        Τιηθό επίζηξσζεο επηθάλεηαο κεηαηξνπήο /Ισδηνύρν Κέζην(CsI) 

        Δηάζηαζε 40x40 cm 

        Μέγεζνο pixel ≤200κm 

        DQE @ lp/mm ≥60% 

         Φεθηαθή κήηξα & βάζνο ιήςεο / ≥2.000x2.000, ≥14bit 

         On line πνηνηηθόο έιεγρνο / Θα αμηνινγεζεί 

4.8   Εμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνύο γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο & απηόκαηε ζπλέλσζε εηθόλσλ γηα επηκεθπκέλε 

θάιπςε/Ναη λα πεξηγξαθεί 
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ΣΑΘΜΟ ΛΗΦΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΦΗΦΘΑΚΧΝ ΕΘΚΟΝΧΝ 

 

ΣΕΥΝΘΚΗ  ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ 

 

5.1   Monitor απεηθόληζεο ςεθηαθώλ αθηηλνγξαθηώλ / ΝΑΙ (πςειήο επθξίλεηαο, κε νζόλε αθήο), ≥21’’ 

5.2   Τπνινγηζηηθό ύζηεκα γηα επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ςεθηαθώλ αθηηλνγξαθηώλ / ΝΑΙ  (Να 

πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 

5.3  Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο & κεηξήζεσλ: Edge Contrast enhancement, Latitude reduction, Noise reduction, 

Dynamic   Windowing/Leveling, Collimation, Flip image V-H,Rotate images, ROI operations, Pan –Zoom, 

Μεηξήζεηο απνζηάζεσλ, Παξαηεξήζεηο, Δπηινγή εηθόλσλ κε θξηηήξηα, Ταμηλόκεζε εηθόλσλ κε θξηηήξηα, 

Δθηύπσζε πνιιαπιώλ εμεηάζεσλ ζε έλα θηικ, Πξνεπηζθόπεζε(preview) ηεο εηθόλαο, Full Screen Mode, 

Πιήξσο ειιεληθή επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εηζαγσγή ζηνηρείσλ, Γπλαηόηεηα εγγξαθήο εμεηάζεσλ ζε 

απνζεθεπηηθά κέζα(CD/DVD), Δηδηθό ινγηζκηθό ζπλέλσζεο εηθόλσλ(Full Leg/Full Spine) 

5.4   θιεξόο δίζθνο γηα απνζήθεπζε εηθόλσλ / ≥1GB 

5.5   Μλήκε RAM/  ≥8GB  

5.6   ύζηεκα εγγξαθήο ςεθηαθώλ αθηηλνγξαθηώλ ζε καγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο / ΝΑΙ(CD ε DVD) 

5.7   Ελζσκαησκέλε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε εθηππσηή films / ΝΑΙ 

5.8   Ελζσκαησκέλε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε PACS / RIS / ΝΑΙ 

5.9   DICOM 3.0 / ΝΑΙ  Όιεο νη ππεξεζίεο 

5.10   DICOM CONFORMANCE STATEMENT (Να επηζπλαθζεί) 

5.11  Ειιεληθό πεξηβάιινλ Εξγαζίαο / ΝΑΙ 

5.12  Απεηθόληζε Fullscreen / NAI 

5.13   Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε βιαβώλ κε αζθαιή ηξόπν / NAI Να αλαθεξζεί’ 

5.14  Να ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθό κε δπλαηόηεηα νιόζσκσλ αθηηλνγξαθηώλ θαη απηόκαηε ζπλέλσζε 

εηθόλσλ(auto-stitching) θαη ζε νξηδόληην θαη ζε θάζεηε ηνπνζέηεζε (FLFS) / NAI 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ 

 

 

 Τα κεραλήκαηα θαιύπηνληαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ηελ νπνία 

επίζεο εγγπάηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία, γηα δύν έηε, κε πιήξε 

απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο εγγύεζεο ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα 

θαη κε θάιπςε όισλ ησλ δαπαλώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο 

ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο ηπρόλ αλαβαζκίζεηο ηνπ κεραλήκαηνο ζε πιηθό ή ινγηζκηθό πνπ ζα 

εθδώζεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαη ζα αθνξνύλ ηελ θαιύηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζα πξνζθεξζνύλ θαη ζα πινπνηεζνύλ 

δσξεάλ 

 

 Παξάιιεια καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα 

πξνζθεξζεί εηήζηα ζύκβαζε ζπληήξεζεο γηα κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο κε θαη ρσξίο 

αληαιιαθηηθά. Θα αμηνινγεζεί ην θόζηνο ηεο εηήζηαο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο.  

 

 Βεβαίσζε από ηνλ πξνκεζεπηή όηη δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ηελ 

αλάινγε ηερλνγλσζία θαη δπλαηόηεηεο ζπληήξεζεο-απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

εμνπιηζκνύ θαη λα είλαη επίζεκα εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ δηαλνκή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ.  
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 Να πεξηιακβάλεηαη θαηάιιεινο δηθηπαθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ αζθαιή απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζσ απιήο ADSL, από εμεηδηθεπκέλε νκάδα ππνζηήξημεο γηα ηνλ πξνιεπηηθό θαη 

επηδηνξζσηηθό έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Η εηαηξεία λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηεο θιήζεο. 

 

 Η εηαηξεία λα δηαζέηεη πύιε (portal) αλαγγειίαο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο βιάβεο από εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 


