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ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ  

ΠΤΡΓΟΤ 

   ΠΤΡΓΟ    30  ΜΑΨΟΤ  2018  

 Αξ. Πξση.:   10943 

 

 

 

 

Γηεύζπλζε 

Σκήκα 

Πιεξνθνξίεο 

  

Σειέθσλν 

ΦΑΞ 

E-mail 

: 

: 

: 

  

: 

  

: 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                     

Πνπιηάζεο Α. 

 

2621082784 

2621082378 

promithiesgnpyr@gmail.co

m 

 

 

 

         ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΘΔΜΑ: ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  1
εο

 ΦΑΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ  

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

 

1. ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

2. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΗ ΔΞΗ ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΑ MONITORS ΣΖ 

ΜΔΘ ΣΖ Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 

3. ΔΝΑ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

4. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΔΡΖΥΟ 

ρεη: 1.ην ππ.αξηζκ.10222/21-05-2018  Πξαθηηθό πνπ ζπληάρζεθε από  ηελ 

Δπηηξνπή Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ςεθηαθνύ 

καζηνγξάθνπ γηα ηε  Ν.Μ. Πύξγνπ 

          2.ην ππ.αξηζκ.7957/19-04-2018  Πξαθηηθό  πνπ ζπληάρζεθε από  ηελ Δπηηξνπή 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα θεληξηθνύ ζηαζκνύ θαη έμη 

παξαθιίλησλ monitors γηα ηε  ΜΔΘ ηεο Ν.Μ. Πύξγνπ 

          3. ην ππ.αξηζκ.10299/21-05-2018 Πξαθηηθό πνπ ζπληάρζεθε από  ηελ Δπηηξνπή 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο ςεθηαθνύ αθηηλνινγηθνύ 

κεραλήκαηνο γηα ηε  Ν.Μ. Πύξγνπ 

          4. ην ππ.αξηζκ.10298/21-05-2018 Πξαθηηθό  πνπ ζπληάρζεθε από  ηελ 

Δπηηξνπή Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο αθηηλνινγηθνύ 

ππεξήρνπ γηα ηε  Ν.Μ. Πύξγνπ 

 

 ην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη  ζηελ 

παξνύζα Πξόζθιεζε γηα 1
ε
 Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε  ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ 

επηζπλάπηνληαη παξαθάησ. 

 

mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
mailto:promithiesgnpyr@gmail.com


2 
 

1. Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε 1
ε 

Φάζε  Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο , ε Τπεξεζία καο 

θαηαζέηεη ηηο ζπλεκκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο όπσο ζπληάρζεθαλ από ηηο 

αληίζηνηρεο  Δπηηξνπέο ύληαμεο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζύκθσλα κε ηα ππ.αξηζκ. 

10222/21-05-2018, 7957/19-04-2018,  10299/21-05-2018  &  10298/21-05-2018  

Πξαθηηθά ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηε δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηε 

ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ-ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην 

ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ 

πξνκεζεπηώλ. 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε  (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 

ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(www.nosokomeiopyrgoy.gr), ήηνη από ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ  30-05-2018 έσο θαη ηελ 

ΠΔΜΠΣΖ  14-06-2018 . 

3. Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη 

λα επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 

ηνλ δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ε εξσηήκαηα θαηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν από ηελ δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ  λα απνζηείινπλ ηηο εκπξόζεζκεο απόςεηο θαη εηζεγήζεηο 

ηνπο θαζώο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο θαη ζηελ  ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : 

promithiesgnpyr@gmail.com 

5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο απνηέιεζκα 

ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα 

επηπιένλ επηά (7) εκέξεο. 

6. To Nνζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα 

επηηεπρηεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ , εμαζθαιίδνληαο    όκσο 

ηαπηόρξνλα ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο 

7. Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππόςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ 

πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. πλεκκέλα αθνινπζνύλ νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

εηδηθνί όξνη. 

 

 

 

                                                                    Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ 

 

 

 

                                                               ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

πλεκκέλα: 

Πίλαθεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΗ ΔΞΗ 

ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΑ MONITORS 

ΣΖΝ ΜΔΘ ΣΖ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ 

 

Α. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 

ΓΔΝΗΚΑ: Να απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ηκήκαηα: 

α. Τπνινγηζηηθή κνλάδα 

β. Οζόλεο 

γ. Πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία 

 

 ΓΔΝΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1. Να είλαη θαηλνύξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο(λα αλαθέξεηαη ην πξώην 

έηνο θπθινθνξίαο). 

2. Να ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε δηθηύνπ πόιεο 220-240 V/50 Hz θαη λα δηαζέηεη εμσηεξηθό UPS 

απηνλνκίαο 15 ιεπηώλ ηνπιάρηζηνλ. Να αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία θαη θιάζε ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο. 

3. Να έρεη εγθαηεζηεκέλε ηελ δπλαηόηεηα ςεθηαθήο ηειεκεηξίαο θαη απεηθόληζεο αζζελώλ 

πνπ   παξαθνινπζνύληαη ηειεκεηξηθά. 

4. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα παξαθιίληα monitors ελζύξκαηα αιιά θαη αζύξκαηα. 

 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

1. Να απνηειείηαη από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηειεπηαίαο γεληάο, κε ιεηηνπξγηθό 

πεξηβάιινλ θηιηθό πξνο ην ρξήζηε, κε ειιεληθό menu. Να αλαθέξεηαη ν επεμεξγαζηήο θαη ε 

κλήκε. 

2.  Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαηάιιειν ινγηζκηθό θαη άδεηεο ρξήζεο γηα ζύλδεζε κε 

ζπζηήκαηα LIS, RIS-PACS, ζπζηήκαηα θαξδηνινγηθώλ θαη θιηληθώλ δεδνκέλσλ. 

 

ΟΘΟΝΔ 

1.Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 1(κία) νζόλε. 

2. Να είλαη έγρξσκε, επίπεδε, TFT,  ηαηξηθνύ ηύπνπ, αθήο, πςειήο επθξίλεηαο. 

3. Να έρεη κέγεζνο  ηνπιάρηζηνλ 21 ηληζώλ. 

4. Να έρεη δπλαηόηεηα  απεηθόληζεο ησλ παξακέηξσλ κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα.  

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1.Να δηαζέηεη αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

αζζελώλ ή θαη άιισλ παξακέηξσλ. 

2. Να δηαζέηεη εμσηεξηθό ερείν ζπλαγεξκώλ. 

3. Να ζπλνδεύεηαη από networked laser printer,(κε ιεηηνπξγίεο Print, Copy, Scan) γηα ηελ 

εθηύπσζε αλαθνξώλ, trends, θπκαηνκνξθώλ  ΖΚΓ/θήκαηνο 12 απαγσγώλ, θιπ, από 

νπνηνδήπνηε παξαθιίλην monitor ηνπ δηθηύνπ. Να δηαζέηεη ζπλδεζηκόηεηα Ethernet θαη USB, 

απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο, κέγηζηε ηαρύηεηα εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 40 ζειίδεο ην 

ιεπηό, απηόκαηνο ηξνθνδόηεο ραξηηνύ ηνπιάρηζηνλ 250 θύιισλ. 

4. Να δηαζέηεη ζεξκηθό θαηαγξαθηθό 4 θαλαιηώλ, κε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ αζζελνύο, ηεο εκεξνκελίαο, ησλ θπκαηνκνξθώλ θιπ, ην νπνίν λα ελεξγνπνηείηαη ηόζν 

θαη’ επίθιεζε ηνπ ρεηξηζηή, όζν θαη κεηά από ζπλαγεξκό θαη λα δηαζέηεη 5 ηνπιάρηζηνλ 

δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο θαηαγξαθήο. 

 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

1. Να παξαθνινπζεί ηαπηόρξνλα ηνπιάρηζηνλ έμη αζζελείο θαη λα έρεη δπλαηόηεηα επέθηαζεο 

ηνπιάρηζηνλ ζε δέθα. Να αλαθεξζεί ην θόζηνο αλαβάζκηζεο(ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά) 

πξνο αμηνιόγεζε. 
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  2. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα πιήξνπο ρεηξηζκνύ ησλ παξαθιίλησλ monitors από ηνλ θεληξηθό 

ζηαζκό, όπσο αιιαγή νξίσλ ζπλαγεξκνύ, θαζνξηζκόο θιίκαθαο αηκαηεξώλ πηέζεσλ, 

δηακόξθσζε απεηθνληδόκελσλ θπκαηνκνξθώλ. 

3. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηώλ θαη δηαζηήκαηνο ST. Να είλαη δπλαηή ε 

δηεμαγσγή κεηξήζεσλ επί ησλ θπκαηνκνξθώλ κε ηε ρξήζε θεξζόξσλ. 

 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΤΛΛΟΓΖ/ΔΞΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

1. Να έρεη δπλαηόηεηα αξρεηνζέηεζεο θαη αλαζθόπεζεο όισλ ησλ ζπλαγεξκώλ, θαζώο επίζεο 

θαη όισλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ παξαθνινπζνύκελσλ παξακέηξσλ ππό κνξθή πηλάθσλ(trends), 

γηα ηνπιάρηζηνλ 6 εκέξεο(ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα κλήκεο trend) θαη 

δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ επέθηαζεο, θαζώο θαη ηεο εκεξνκελίαο, ηεο ώξαο θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ αζζελνύο. 

2. Να έρεη δπλαηόηεηα αξρεηνζέηεζεο ζην ζθιεξό δίζθν όισλ ησλ θπκαηνκνξθώλ(full 

disclosure 12 ηνπιάρηζηνλ θπκαηνκνξθώλ ΖΚΓ, αλαπλνήο, SpO2, αηκαηεξώλ πηέζεσλ, θιπ) ) 

αλά αζζελή θαη γηα όινπο ηνπο παξαθνινπζνύκελνπο αζζελείο ζπγρξόλσο, γηα ηνπιάρηζηνλ 6 

εκέξεο θαη δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ επέθηαζεο (ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ν κεγαιύηεξνο ρξόλνο 

θαηαγξαθήο).  

3. Να έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνύο κεηά ην εμηηήξηό ηνπ, κε 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο αλαθνξάο, ζε κνξθή pdf, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβάλησλ 

πνπ απνζεθεύζεθαλ γηα απεξηόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα. 

4. Να έρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο όισλ ησλ θπκαηνκνξθώλ θαη ησλ κεηξήζεσλ από θάπνην 

επηιεγκέλν από ηνλ ρεηξηζηή παξαθιίλην monitor, ρσξίο λα ζηακαηά ή λα αιινηώλεηαη ε 

παξαθνινύζεζε ησλ ππνινίπσλ αζζελώλ . 

5. Να απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα γηα θάζε αζζελή ηνπιάρηζηνλ δύν θπκαηνκνξθέο θαη 

αξηζκεηηθά όιεο ηηο άιιεο παξαθνινπζνύκελεο παξακέηξνπο θαζώο θαη ηνλ αξηζκό θιίλεο 

ηνπ αζζελνύο. Απηό λα γίλεηαη γηα όινπο ηνπο αζζελείο ζπγρξόλσο. 

6. Να έρεη ακθίδξνκε, κέζσ ςεθηαθνύ δηθηύνπ Ethernet, επηθνηλσλία  κε ηα monitors θαη λα 

ππάξρεη    δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο γηα ζύλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα(πρ. LIS, 

RIS-PACS), γηα ηελ απηόκαηε εηζαγσγή εξγαζηεξηαθώλ, δεκνγξαθηθώλ θαη ινηπώλ 

δεδνκέλσλ ζηα παξαθιίληα monitors θαζώο θαη εμαγσγή θιηληθώλ δεδνκέλσλ από απηά. 

7. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ζύζηεκα δηαρείξεζεο θαξδηνινγηθώλ ή άιισλ 

δεδνκέλσλ, όπνπ ζα απνζηέιινληαη θαη ζα απνζεθεύνληαη ηα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα 12 

απαγσγώλ από ηα παξαθιίληα monitors, νη εμεηάζεηο από άιιεο ζπζθεπέο ηεο 

θιηληθήο(αλαπλεπζηήξεο,θιπ) γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαθέινπ ηνπ αζζελνύο. Σν 

όιν ζύζηεκα λα ζπλδέεηαη θαη κε ζύζηεκα δηαρείξεζεο δεδνκέλσλ(Clinical Information 

System)  γηα ηε δεκηνπξγία πιήξνπο ειεθηξνληθνύ θαθέινπ. 

 

 

Β.ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΟ MONITOR 

    

 ΓΔΝΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

  1.Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ακεηαρείξηζηα(λα αλαθεξζεί ην πξώην έηνο 

θπθινθνξίαο) 

  2.Να ηξνθνδνηείηαη  κε ηάζε δηθηύνπ πόιεο 220-240 V /50 Hz κέζσ ελζσκαησκέλνπ 

ηξνθνδνηηθνύ 

  3.Να έρεη αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη δπλαηόηεηα παζεηηθήο ςύμεο ρσξίο ρξήζε αλεκηζηήξα   

   

 

 MONITOR 

1.Να έρεη εληζρπηηθέο βαζκίδεο : 

 

 Α.  Ζιεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο(ECG) – Αλαπλνήο(Resp) 

 Β.  Αηκαηεξήο πίεζεο(IBP) 

 Γ.  Αλαίκαθηεο πίεζεο(NIBP) 

 Γ.  Παικηθήο Ομπκεηξίαο(SpO2) 
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 Δ.  Θεξκνθξαζίαο(Temp) 

Σ. Καπλνγξαθίαο(EtCO2) 

  

2. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία, επαλαθνξηηδόκελε. 

3. Nα είλαη εύθνιν ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ, λα δηαζέηεη ινγηζκηθό θαη menu ιεηηνπξγίαο ζηελ 

Διιεληθή γιώζζα θαη service manual ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. 

4. Να επηθνηλσλεί κέζσ ζύλδεζεο ζε θνηλό ςεθηαθό δίθηπν Ethernet, ηόζν κε ηνλ Κεληξηθό 

ζηαζκό, όζν θαη κε ηα άιια παξαθιίληα monitors(bed to bed), ρσξίο ηελ αλάγθε παξέκβαζεο 

νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπζθεπήο. Καηά ηελ επηθνηλσλία bed to bed θάζε παξαθιίλην monitor 

πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο απνκαθξπζκέλνπ monitor θαη απεηθόληζεο ησλ 

θαηαγξαθόκελσλ παξακέηξσλ ηνπ,(ηνπιάρηζηνλ 4 θπκαηνκνξθέο) ελώ ζπλερίδεη ηελ 

θαηαγξαθή θαη απεηθόληζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζύζηνηρνπ αζζελνύο.   

5. Να είλαη πιήξσο βπζκαηνύκελνπ ηύπνπ(modular), κε πνιππαξακεηξηθνύο ή μερσξηζηνύο 

εληζρπηέο, κε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο αλάκεζα ζηα monitor, γηα επειημία ζρεκαηηζκνύ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ζπλζέζεσλ θαη αληηκεηώπηζεο βιαβώλ. 

6. Να θέξεη έγρξσκε νζόλε αθήο, ηερλνινγίαο TFT, ηνπιάρηζηνλ 19 ηληζώλ, πςειήο 

αλάιπζεο (ηνπιάρηζηνλ1280 × 768) θαη αληίζεζεο(λα δνζνύλ αλαιπηηθά ηα ηερληθά ζηνηρεία 

ηεο νζόλεο).  

7. Να δηαζέηεη θαλάιηα γηα ηνπιάρηζηνλ 10 θπκαηνκνξθέο, κε ηαρύηεηεο ζάξσζεο 6,25 – 

12,5 – 25 – 50 mm/sec ηνπιάρηζηνλ, δπλαηόηεηα παγώκαηνο θπκαηνκνξθώλ θαη πξόγξακκα 

αλάιπζεο κε ρξήζε θέξζνξα. 

8. Να είλαη νπσζδήπνηε αλεμάξηεηε από ηελ ππόινηπε κνλάδα ηνπ monitor θαη λα κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη(δεμηά, αξηζηεξά, πάλσ, θάησ). Να δύλαηαη λα ηνπνζεηεζεί θαη ζε 

πεξηζηξεθόκελν ηύπν βξαρίνλα ηνίρνπ ή νξνθήο. Ζ αλάξηεζε θάζε monitor ζα γίλεη κε 

επζύλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. 

9. Να έρεη δπλαηόηεηα νπηηθναθνπζηηθήο δηάηαμεο ζπλαγεξκνύ, άλσ θαη θάησ νξίσλ, γηα όια 

ηα θαηλόκελα θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο, θαζώο θαη ζπλαγεξκό γηα ηερληθό πξόβιεκα. Να 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 3(ηξία) δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπλαγεξκνύ αλάινγα κε ηελ θξηζηκόηεηά 

ηνπ θαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα αξρεηνζέηεζεο ζπκβάλησλ ζπλαγεξκνύ κε δπλαηόηεηα 

αλάθιεζεο(μερσξηζηά από ηνλ θεληξηθό ζηαζκό). Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο, 

άκεζεο ξύζκηζεο ησλ νξίσλ ζπλαγεξκνύ γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο ηαπηόρξνλα. 

10.Σα όξηα ησλ ζπλαγεξκώλ ησλ παξαθιίλησλ monitors γηα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο λα 

ξπζκίδνληαη εύθνια από ηνλ ρεηξηζηή, ηόζν από ην monitor, όζν θαη από ηνλ Κεληξηθό 

ζηαζκό θαη λα απεηθνλίδνληαη ζπλερώο ζηελ νζόλε. 

11. Να δηαζέηεη κλήκε trend ηνπιάρηζηνλ 48 σξώλ, όισλ ησλ παξακέηξσλ, ζε ηζηνγξάκκαηα 

θαη πίλαθεο, κε πςειό ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο, ηνπιάρηζηνλ 30 sec. Σα ηζηνγξάκκαηα λα 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηαπηόρξνλα κε ηηο άιιεο θπκαηνκνξθέο θαη κεηξήζεηο πξαγκαηηθνύ 

ρξόλνπ, ώζηε λα κελ αιινηώλεηαη ε παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο. 

12. Να έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο επεηζνδίσλ, ζπλαγεξκώλ θαη αξξπζκηώλ όισλ ησλ 

ηύπσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο. 

13. Να ζπλδέεηαη κε θαηαγξαθηθό.( Να αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ θαλαιίσλ). 

14. Να δηαζέηεη πξόγξακκα αηκνδπλακηθώλ ππνινγηζκώλ θαη δνζνινγίαο θαξκάθσλ. 

15. Να ζπλνδεύεηαη από εηδηθό monitor κεηαθνξάο,  ην νπνίν λα δέρεηαη ηηο ίδηεο 

βπζκαηνύκελεο κνλάδεο ηνπ monitor ώζηε θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ αζζελνύο λα κελ 

απαηηείηαη απνζύλδεζή ηνπ από ηα θαιώδηα θαη ηνπο κνξθνκεηαηξνπείο ιήςεο ησλ δσηηθώλ 

ζεκείσλ(ECG/Resp, SpO2, NIBP, IBP, Temp, EtCO2, θιπ) θαη λα κελ ππάξρεη απώιεηα 

δεδνκέλσλ ζηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο, ηερλνινγίαο 

TFT, 10(δέθα) ηνπιάρηζηνλ ηληζώλ θαη 4(ηεζζάξσλ) ηνπιάρηζηνλ θαλαιηώλ θαζώο θαη 

κπαηαξίεο γηα αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία 4(ηεζζάξσλ) ηνπιάρηζηνλ σξώλ.  

16. Να θέξεη απαξαίηεηα ηνπο αλάινγνπο εληζρπηέο – δπλαηόηεηεο, πξνγξάκκαηα, 

ειεθηξόδηα, θαιώδηα, θιπ. θαη γεληθόηεξα εμαξηήκαηα γηα ιεηηνπξγία θαη πιήξε ρξήζε ηνπ 

ζηελ ΜΔΘ, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

17. Να θέξεη θίιηξα παξαζίησλ δηθηύνπ, πξνζηαζίαο από ξεύκαηα απηλίδσζεο, δηαζεξκίαο 

θαη αλαπλεπζηηθνύ ζνξύβνπ. Να έρεη δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο παικώλ βεκαηνδόηεζεο. 
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ΒΑΘΜΗΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΖΜΑΣΟ(ECG) – ΑΝΑΠΝΟΖ(Resp) 

1. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ιήςεο θαη απεηθόληζεο πιήξνπο ECG(θαη ηηο 12 απαγσγέο)  κέζσ 

εύθακπηνπ, αλζεθηηθνύ πξνο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, δεθαπνιηθνύ θαισδίνπ. Ζ ιήςε κε 

ηελ δπλαηόηεηα απηή λα είλαη ηδηαίηεξα αθξηβήο θαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη κεηξήζεηο επί ηνπ 

ιακβαλόκελνπ ECG(αλάιπζε R-R δηαζηήκαηνο, κέηξεζε δηαζηήκαηνο PR, δηάξθεηα QRS, 

θιάζκα QT/QTc. Να είλαη δπλαηή ε απηόκαηε ή ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζώο 

επίζεο θαη ζε πεξηπηώζεηο ζπλαγεξκώλ, εθηύπσζε πιήξνπο ECG 12 απαγσγώλ.  

2. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαθήο ζύλδεζεο ή ειεθηξηθήο δηαθνπήο θάζε 

θαισδίνπ θαη λα κεηαπίπηεη απηόκαηα ζε δηαζέζηκε απαγσγή θαη εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. 

 3. Nα δηαζέηεη εύξνο κέηξεζεο θαξδηαθνύ ξπζκνύ 15 – 300 bpm  θαη δηαγλσζηηθή 

ζπρλόηεηα ΖΚΓ 0.05 – 150 Hz. Να απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκό ζθύμεσλ αθόκα θαη ζε 

πεξηπηώζεηο θαθήο ζύλδεζεο ή δηαθνπήο ηνπ θαισδίνπ ζύλδεζεο ηνπ ECG, από ηελ παικηθή 

νμπκεηξία ή ηελ αηκαηεξή πίεζε. 

4. Να αληρλεύεη ηνπιάρηζηνλ 20 αξξπζκίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνιπηθήο 

καξκαξπγήο . 

5. Να έρεη δπλαηόηεηα εθηίκεζεο αξξπζκηώλ από ηαπηόρξνλε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ δύν 

απαγσγώλ ECG θαη  λα απνζεθεύεη ηα επεηζόδηα ζηελ κλήκε ηνπ. 

6. Να έρεη δπλαηόηεηα αλάιπζεο δηαζηήκαηνο ST δώδεθα απαγσγώλ θαη λα δίλεη ηελ 

αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηελ νζόλε θαη γηα ηηο 12 απαγσγέο ζπγρξόλσο. Να δύλαηαη λα 

απεηθνλίδεη ζηελ νζόλε ηνπ γηα 3(ηξεηο) ηνπιάρηζηνλ απαγσγέο ηαπηόρξνλα ην αξρηθό θαη 

ηξέρνλ ζύκπιεγκα QRS, ηνπνζεηεκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν, γηα άκεζε παξαθνινύζεζε 

ηπρόλ ηζραηκηθώλ αιινηώζεσλ. Να δύλαηαη επίζεο λα απεηθνλίδεη ηα trends (γξαθηθή 

παξάζηαζε κεηαβνιήο ηνπ ST ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν) γηα 3(ηξεηο) απαγσγέο ζπγρξόλσο 

παξάιιεια κε ηηο θπκαηνκνξθέο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο 

ησλ ζεκείσλ J ρεηξνθίλεηα. 

7. Να εκθαλίδεη ηελ ηηκή(εύξνο 0 – 150 αλαπλνέο αλά ιεπηό)  θαη λα απεηθνλίδεη ηελ 

θπκαηνκνξθή ηεο αλαπλνήο από ην ίδην κε ην ECG θαιώδην, ε επαηζζεζία ηεο νπνίαο λα 

ξπζκίδεηαη ηόζν ρεηξνθίλεηα όζν θαη απηόκαηα. 

8. Να γίλεηαη θαη’επηινγή ξύζκηζε ηνπ ρξόλνπ άπλνηαο από 10 – 30 sec κε alarm. 

 

ΒΑΘΜΗΓΑ ΑΗΜΑΣΖΡΩΝ ΠΗΔΔΩΝ (IBP) 

1. Να γίλεηαη ιήςε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ κνξθνκεηαηξνπέσλ πνιιαπιήο ή κηαο ρξήζεο.  

2. Να δηαζέηεη εληζρπηή  ηνπιάρηζηνλ 4  πηέζεσλ πνπ λα απεηθνλίδεη ηηο θπκαηνκνξθέο θαη λα 

εκθαλίδεη ηαπηόρξνλα ηηο ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο. Να έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ησλ θπκαηνκνξθώλ ζε ππέξζεζε(over lapping κε θνηλό 0) 

3.  Να δηαζέηεη εηδηθό πξόγξακκα κέηξεζεο ηεο πίεζεο ελζθήλσζεο πξνο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο(Wedge pressure). 

4. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο απόθιηζεο δείθηε παικνύ – Pulse Pressure 

Variation(PPV), γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ζεξαπείαο κε πγξά. 

5. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ππνινγηζκνύ ηεο πίεζεο άξδεπζεο εγθεθάινπ(CPP). 

 

 

ΒΑΘΜΗΓΑ ΑΝΑΗΜΑΚΣΖ ΠΗΔΖ(NIBP) 

1.Να κεηξά ηελ αλαίκαθηε πίεζε κε πεξηρεηξίδα ζύκθσλα κε ηελ ηαιαλησζηκεηξηθή κέζνδν. 

2. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ππνδνρήο γηα δηαθνξεηηθά κεγέζε πεξηρεηξίδσλ 

3. Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο. 

4. Ζ κέηξεζε λα γίλεηαη  κε ρεηξνθίλεην θαη απηόκαην ηξόπν, κε ξπζκηδόκελα από ηνλ 

ρξήζηε, ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηηο ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, 

δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο. 

ΒΑΘΜΗΓΑ ΠΑΛΜΗΚΖ ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ 

1. Να δέρεηαη αηζζεηήξα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ δαθηύινπ, ηύπνπ γαληηνύ θαη αηζζεηήξεο κηαο 

ρξήζεο. 

2. Να απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή(θύκα πεξηθεξεηαθνύ παικνύ) θαη λα εκθαλίδεη ηελ ηηκή 

ηνπ θνξεζκνύ Ο2 (SpO2)(εύξνο θνξεζκνύ 0%-100%). 

3. Δύξνο κέηξεζεο παικνύ:15–300 παικνί αλά ιεπηό. 
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4. Να δηαζέηεη πςειή αθξίβεηα κεηξήζεσλ ζε ζπλζήθεο ρακειήο αηκάησζεο θαη ζπλερνύο 

θίλεζεο κε εηδηθό ζύζηεκα απόξξηςεο παξαζίησλ(ε παξερόκελε αθξίβεηα ζε ζπλζήθεο 

ζπλερνύο θίλεζεο ζην εύξνο 70% – 100% λα είλαη<3,5%). 

5. Να κεηξάεη κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ δείθηε PVI(Pleth Variability Index). 

6. Nα κεηξάεη κε αλαίκαθηε κέζνδν ηελ αηκνζθαηξίλε(SpHb), κε γξάθεκα ηεο ηάζεο ηεο. Να 

αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ν ηξόπνο ζύλδεζεο ηεο κνλάδαο κέηξεζεο αηκνζθαηξίλεο, ε 

επθνιία κεηαθνξάο ηεο κεηαμύ ησλ παξαθιίλησλ monitors θαζώο νη δεηνύκελεο βαζκίδεο 

είλαη δύν. 

 

ΒΑΘΜΗΓΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

1.Να έρεη ηελ  δπλαηόηεηα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ζε δύν αλεμάξηεηα θαλάιηα(Σ1 θαη Σ2) 

θαη λα εκθαλίδεη ηελ ηηκή ηνπο θαη ηελ δηαθνξά. 

2. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ππξήλα ηνπ αζζελνύο κε 

επεκβαηηθά(κέζσ αηζζεηήξα δέξκαηνο κε πςειή αθξίβεηα) 

 

ΒΑΘΜΗΓΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΗΑ  

1. Καπλνγξαθία, κε κέζνδν θύξηαο θαη πεξηθεξηθήο ξνήο, γηα ρξήζε ζε δηαζσιελσλέλνπο θαη 

κε αζζελείο. Να ζπλνδεύεηαη από set παξειθνκέλσλ γηα δηαζσιελσκέλνπο θαη κε αζζελείο 

(αηζζεηήξαο καδί κε 1(κία) ηνπιάρηζηνλ θπβέηηα κέηξεζεο) .  

2. Να απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ ηεινεθπλεπζηηθνύ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα(EtCO2). 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΩΝ 

Να έρεη δπλαηόηεηα ππνδνρήο αλεμάξηεησλ, βπζκαηνύκελσλ  εληζρπηώλ γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: 

   1. Καξδηαθήο παξνρήο κε αηκαηεξό ηξόπν(ζεξκναξαίσζε) θαη ζπλερνύο θαξδηαθήο 

παξνρήο κε αλαίκαθην ηξόπν.  

2. Κνξεζκόο Ομπγόλνπ κεηθηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο(SvO2) θαη θιεβηθνύ αίκαηνο(ScVO2) 

3. Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο(EEG), 4(ηεζζάξσλ) θαλαιίσλ.  

4. Βάζνπο θαηαζηνιήο κέζσ δηαθαζηθνύ δείθηε(BIS), κε ρξήζε αηζζεηήξσλ 

ακθνηεξόπιεπξεο παξαθνινύζεζεο εγθεθάινπ 

 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΩΝ 

1. Να αλαθεξζνύλ πξνο επηινγή δπλαηόηεηεο θαηαγξαθήο επηπιένλ παξακέηξσλ, λα 

δηεπθξηληζζεί ν ηξόπνο κέηξεζήο ηνπο θαη ν απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο. Να αλαθεξζνύλ νη 

ηηκέο ησλ αλσηέξσ βαζκίδσλ. 

2. Σα monitors ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ζύζηεκα θιηληθώλ δεδνκέλσλ(Clinical 

Information System), ην νπνίν λα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ(Hospital Information System), ην Radiology System(PACS), ηα ηαηξηθά 

εξγαζηήξηα(Laboratory Information System) θαη λα ελζσκαηώλεη όια ηα ζηνηρεία ησλ 

παξαθιηλίσλ monitors, ησλ αλαπλεπζηήξσλ, ησλ αληιηώλ έγρπζεο θαξκάθσλ, θιπ. Να 

θαηαηεζεί θαηάινγνο κε ηα ζπκβαηά κεραλήκαηα θαη κνληέια. 

3. Να έρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ζηελ ίδηα νζόλε δεδνκέλσλ, όπσο αθηηλνγξαθίεο, 

εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αζζελνύο, εηθόλεο ππεξήρσλ θιπ., από 

ηα θιηληθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ην 

απαηηνύκελν ινγηζκηθό θαη/ή εμνπιηζκόο. 

 

 

ΒΑΗΚΖ ΚΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Να πξνζθεξζνύλ ζε εληαία ηηκή: 

1.Έλαο θεληξηθόο ζηαζκόο, θαηάιιεινο γηα παξαθνινύζεζε 6 παξαθιίλησλ monitors , 24 

θπκαηνκνξθώλ ηνπιάρηζηνλ, απνηεινύκελνο από ππνινγηζηή, ηνπιάρηζηνλ 1(κία) νζόλε 

TFT 21 ηνπιάρηζηνλ ηληζώλ, εθηππσηή Laser, πιεθηξνιόγην, πνληίθη, UPS, ζεξκηθό 

θαηαγξαθηθό 2 ηνπιάρηζηνλ θαλαιηώλ, δίθηπν επηθνηλσλίαο Ethernet. 

2.Έμη παξαθιίληα monitors, ηνπιάρηζηνλ 19 ηληζώλ, κε ηνπο παξαθάησ εληζρπηέο ην θαζέλα:                                           
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   α)ΖΚΓ(ECG) 

   β)Αλαπλνή(Resp) 

   γ)Σέζζεξηο αηκαηεξέο πηέζεηο(IBP) 

   δ)Αλαίκαθηε πίεζε(NIBP) 

   ε)Κνξεζκό νμπαηκνζθαηξίλεο(SpO2) 

  ζη)Καπλνγξαθίαο(EtCO2) 

   δ)Γύν ζεξκνθξαζίεο(Temp) 

   ε)Αλάιπζε αξξπζκηώλ θαη ST 

    

Σν θάζε monitor λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη εμαξηήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ: 

  α)Γεθαπνιηθό θαιώδην ΖΚΓ 

  β)Σξεηο πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ, δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ 

  γ)Έλα ηνπιάρηζηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ππξήλα 

  δ)  Βάζεηο ζηήξημεο γηα επηηνίρηα ξάγα 

 

3.Έμη βπζκαηνύκελεο κνλάδεο-monitors κεηαθνξάο γηα ηελ ιήςε θαη παξαθνινύζεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ: 

   α)ECG/Καξδηαθνύ ξπζκνύ/Αλαπλνήο 

   β)Κνξεζκνύ αηκνζθαηξίλεο ζε Ομπγόλν(SpO2)[πέληε εθ ησλ νπνίσλ λα κεηξάλε πξόζζεηα 

PVI,  θαη κία πξόζζεηα κέηξεζε νιηθήο αηκνζθαηξίλεο(SpHb), κε επεκβαηηθά, αλαίκαθηα 

   γ)Αλαίκαθηεο πίεζεο(NIBP) 

   δ)Αηκαηεξώλ πηέζεσλ(IBP), ηνπιάρηζηνλ 2(δύν) 

   ε)Θεξκνθξαζίαο(Temp) 

4.Έμη αηζζεηήξεο δαθηύινπ SpO2 ελειίθσλ, ηύπνπ γαληηνύ(SpO2, PVI) 

5. Έλαο εληζρπηήο κέηξεζεο ηεο νιηθήο αηκνζθαηξίλεο(SpHb) , κε επεκβαηηθά, αλαίκαθηα  

6.Έλαο αηζζεηήξαο δαθηύινπ γηα κέηξεζε αηκνζθαηξίλεο(SpHb), κε αληίζηνηρα απηνθόιιεηα 

εθαξκνγήο, κηαο ρξήζεο 

7.Έλαο εληζρπηήο θαπλνγξαθίαο κέζσ αηζζεηήξα θύξηαο ξνήο(mainstream) γηα ηα 

παξαθιίληα monitors 

8.Έλαο εληζρπηήο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο(EEG),  γηα ηα παξαθιίληα monitors 

9. Γύν εληζρπηέο ζπλερνύο θαξδηαθήο παξνρήο κε αλαίκαθην ηξόπν γηα ηα παξαθιίληα 

monitors 

  10. Γύν εληζρπηέο κέηξεζεο θαξδηαθήο παξνρήο, κε αηκαηεξό ηξόπν 

 11.Έλαο εληζρπηήο κέηξεζεο βάζνπο αλαηζζεζίαο  

 12.ην θύιιν ζπκκόξθσζεο ζα πξέπεη λα απαληεζεί κε ζαθήλεηα ε ζπκθσλία ή όρη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, παξαπέκπνληαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ζηα ζπλεκκέλα ζηελ πξνζθνξά 

prospectus ή άιια θπιιάδηα ηνπ νίθνπ, κε ηελ ίδηα αξίζκεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

  13.Να δίλεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 2(δύν) έηε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην 

ζύλνιν ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηπρόλ επηζθεπέο θαη νη απαηηνύκελνη πεξηνδηθνί έιεγρνη 

αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θαη επάξθεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα 10(δέθα) έηε. 

  14. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη πξνζθνξά πιήξνπο ηερληθήο 

θάιπςεο ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαθιίλησλ monitors θαη ησλ εληζρπηηθώλ βαζκίδσλ (modules), 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε θύζεο αληαιιαθηηθώλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο 

ζπληήξεζεο θαζώο θαη ησλ ηαθηηθώλ ξπζκίζεσλ-ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. Σν ζρεηηθό εηήζην ηίκεκα ζα παξακέλεη ακεηάβιεην ηνπιάρηζηνλ έσο 

ηε ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηώλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, κε 

επηδερόκελν αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ηηκαξηζκηθήο. 

  15.Ζ απάληεζε ηνπ θύιινπ ζπκκόξθσζεο λα γίλεη αλαιπηηθά κε παξαπνκπέο ζηα 

πξσηόηππα prospectus, κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 

  16. Ο δηαγσληδόκελνο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιεη κε πνηλή απνθιεηζκνύ νπσζδήπνηε 

κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ: 

 Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο 

εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 
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ζπγθξνηήκαηνο ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά (ζηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο  πξνζθνξάο) 

κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.  

 Πιήξεο εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ 

Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνύλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην 

Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. 

 Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο: δνκή θαη πιεξόηεηα εθπαίδεπζεο, πξνζθεξόκελα 

βνεζήκαηα, πξνηεηλόκελε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο θαη αξηζκόο αηόκσλ πνπ πξνηείλεηαη λα 

εθπαηδεπηνύλ, πηζαλή πξόηαζε γηα πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο εθπαηδεύζεηο ζε πξνζσπηθό 

(ρξήζηεο) ηνπ Ννζνθνκείνπ εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ ιήμε ηεο 

πξνηεηλόκελεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 

δέθα εηώλ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ηεο Βηνταηξηθήο 

ηερλνινγίαο  όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ κεραλεκάησλ. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εγγύεζεο αιιά θαη εληόο ηεο δεθαεηίαο ζα παξάζρεη επηπιένλ κία αλάινγε εθπαίδεπζε 

ύζηεξα από αίηεκα ηνπ θνξέα ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξόζζεηεο ακνηβήο γηα ηπρόλ επαλάιεςε 

ηεο εθπαίδεπζεο κεηαγελέζηεξα πξνο εθπαίδεπζε λένπ πξνζσπηθνύ. Μεηά ην πέξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζα δνζεί θαη ην θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθό από πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηή ή από 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 

17. Γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα, ζύκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, πηζηνπνηεηηθά. 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ  

 

 

Σα  πξνζθεξόκελα ζπζηήκαηα λα είλαη λεόηαηνπ ηύπνπ, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, 

αζθαιή, θαηάιιειν γηα εμεηάζεηο ηεο θιαζζηθήο αθηηλνινγίαο ζε πεξηβάιινλ βαξηάο 

Ννζνθνκεηαθήο ρξήζεο. 

Να πιεξνύλ ηνπο Δπξσπατθνύο θαη δηεζλείο θαλνληζκνύο θαηαζθεπήο αζθαιείαο, θαη 

αθηηλνπξνζηαζίαο θαη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE MARK θαη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο 

ISO 

 

ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ  

 

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. 

 

 

1 

                                                       ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΑΚΣΗΝΧΝ  Υ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

1.1   Σύπνο γελλήηξηαο / Πνιπθνξπθώλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, , πςειήο ζπρλόηεηαο, ε 

όπνηα λα αλαθεξζεί 

1.2   Ηζρύο kW /≥80 KW 

1.3   Αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα/Να αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε 
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1.4   Απηόκαηε ξύζκηζεο εθζέζεσο (AEC)/Ναη 

1.5   Δύξνο ηηκώλ πςειήο ηάζεο/ kVp 40-150 kvp 

1.6   Μέγηζηε ηηκή mA/ 800mA 

1.7   Δύξνο mAs  Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

1.8   Με ελζσκαησκέλε ηερληθή πίπηνληνο θνξηίνπ θαη ηερληθή αλεμάξηεησλ ξπζκίζεσλ 

ελόο, δύν θαη ηξηώλ ζεκείσλ/Ναη 

1.9   Γηαδνρηθέο ιήςεηο & απηόκαηε ζπλέλσζε εηθόλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε/Ναη 

  

2 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΟΡΟΦΖ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

2.1   Αλάξηεζε Οξνθήο Λπρλίαο  

        Γηακήθεο θίλεζε / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

        Δγθάξζηα θίλεζε / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

        Καζ’ ύςνο θίλεζε / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

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

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

αλαθεξζεί) 

        Κιίζε ιπρλίαο / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

        Πεξηζηξνθή ιπρλίαο / ΝΑΗ  (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   Γηαθξάγκαηα βάζνπο κε θσηεηλή επηθέληξσζε / Ναη ( απηόκαηα) 

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

2.6   Θεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ ιπρλίαο, kHU /≥600KHU 

2.7   Θεξκνρσξεηηθόηεηα πεξηβιήκαηνο ιπρλίαο, kHU /Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

2.8   Ρπζκόο ζεξκναπαγσγήο ιπρλίαο, HU/min /Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

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

2.10 Γπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ έθζεζεο από ρεηξηζηήξην ηεο 

ιπρλίαο θαη πξνεπηζθόπεζε εηθόλαο/  ΝΑΗ (Να αλαθεξζεί) 

2.11 Δπθνιία θηλήζεσλ-ηνπνζέηεζεο από ην ρεηξηζηήξην ηεο ιπρλίαο /ΝΑΗ Να αλαθεξζεί 

πξνο αμηνιόγεζε 

2.12   Να δηαζέηεη ςεθηαθή κέηξεζε(DAP Meter) θαη έλδεημε ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο 

ησλ εθζέζεσλ ζε δόζε ηνπ αζζελή /ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

2.13 Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο ηνπνζέηεζεο όισλ ησλ κεξώλ ηνπ κεραλήκαηνο 

αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο έθζεζεο θαη 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) / ΝΑΗ  

(Να αλαθεξζεί) 

 

3 

ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

3.1   Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο, cm > 80x200 

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

3.3   Κηλήζεηο επηθάλεηαο: 

         Γηακήθεο θίλεζε, cm / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

        Δγθάξζηα θίλεζε, cm / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

        Καζ’ ύςνο θίλεζε, cm / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 
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        Πνδνδηαθόπηεο ειέγρνπ / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

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

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

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

           Τιηθό επίζηξσζεο επηθάλεηαο κεηαηξνπήο /Ησδηνύρν Κέζην(CsI) 

           Γηάζηαζε >42x42 cm 

           Μέγεζνο pixel ≤150κm 

           DQE @ lp/mm ≥60% 

           Φεθηαθή κήηξα & βάζνο ιήςεο  /  ≥2.500x2.500, ≥16bit  

           On line  πνηνηηθόο έιεγρνο  /  Θα αμηνινγεζεί 

3.7   Δμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνύο γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο & απηόκαηε ζπλέλσζε 

εηθόλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε/Ναη λα πεξηγξαθεί 

 

                                                               4 

ΟΡΘΗΟ BUCKY 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

4.1   Καζ’ ύςνο θίλεζε ζπγρξνληζκέλε κε αλάξηεζε νξνθήο / ΝΑΗ 

4.2   Κιίζε /90°/15° 

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

4.4   Γπλαηόηεηα ιήςεο αθηηλνγξαθηώλ ζε αλαπεξηθό ακαμίδην / ΝΑΗ  (Να αλαθεξζεί) 

4.5   πλεξγαζία κε ηξνρήιαηε ηξάπεδα / ΝΑΗ 

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

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

        Τιηθό επίζηξσζεο επηθάλεηαο κεηαηξνπήο /Ησδηνύρν Κέζην(CsI) 

        Γηάζηαζε 42x42 cm 

        Μέγεζνο pixel ≤150κm 

        DQE @ lp/mm ≥60% 

         Φεθηαθή κήηξα & βάζνο ιήςεο / ≥2.500x2.500, ≥16bit 

         On line πνηνηηθόο έιεγρνο / Θα αμηνινγεζεί 

4.8   Δμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνύο γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο & απηόκαηε ζπλέλσζε 

εηθόλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε/Ναη λα πεξηγξαθεί 

 

 

                                                             5 

ΣΑΘΜΟ ΛΖΦΖ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ 

ΔΗΚΟΝΧΝ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

5.1   Monitor απεηθόληζεο ςεθηαθώλ αθηηλνγξαθηώλ / ΝΑΗ (πςειήο επθξίλεηαο, κε νζόλε 

αθήο), ≥21’’ 

5.2   Τπνινγηζηηθό ύζηεκα γηα επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ςεθηαθώλ 

αθηηλνγξαθηώλ / ΝΑΗ  (Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 

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

Noise reduction, Dynamic   Windowing/Leveling, Applying Densitometries, Collimation, 

Flip image V-H,Rotate images, ROI operations, Pan –Zoom, Μεηξήζεηο απνζηάζεσλ, 

Παξαηεξήζεηο, Δπηινγή εηθόλσλ κε θξηηήξηα, Σαμηλόκεζε 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  
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5.6   ύζηεκα εγγξαθήο ςεθηαθώλ αθηηλνγξαθηώλ ζε καγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο / 

ΝΑΗ(CD ε DVD) 

5.7   Δλζσκαησκέλε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε εθηππσηή films / ΝΑΗ 

5.8   Δλζσκαησκέλε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε PACS / RIS / ΝΑΗ 

5.9   DICOM 3.0 / ΝΑΗ  Όιεο νη ππεξεζίεο 

5.10   DICOM CONFORMANCE STATEMENT (Να επηζπλαθζεί) 

5.11  Διιεληθό πεξηβάιινλ Δξγαζίαο / ΝΑΗ 

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 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 

 Σα 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.  

 

 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. 

 

 Ζ εηαηξεία λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηεο θιήζεο. 

 

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

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΤΠΔΡΖΥΟΤ  

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

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. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

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. ύγρξνλν, εξγνλνκηθό πιεθηξνιόγην ρεηξηζκνύ (controlpanel) θαη αιθαξηζκεηηθό 

πιεθηξνιόγην. Δπίζεο ζα πξέπεη ζηε ζύλζεζε λα πεξηιακβάλεηαη νζόλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 

12” 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 20 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. 
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10. Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο 40 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 
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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 πξνβνιεο 

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. 

 

30. 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. 

 

31. 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/Τ. 

 

32. 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. 

 

33. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ηόζν ζε επίπεδν software όζν θαη hardware. 
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Γ. ΤΝΘΔΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ: 
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 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 ειαζηνγξαθίαο 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. 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ 

 

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 Τγηεηλήο 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 Τ.Α. 

ΓΤ8δ/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.  

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

Σν ζύζηεκα λα είλαη ην πιένλ ζύγρξνλν κνληέιν ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή, κε δπλαηόηεηα 

κειινληηθήο αλαβάζκηζεο κε ηηο λεώηεξεο ηερληθέο ιήςεο όπσο ηνπιάρηζηνλ απηέο ηεο 

ηνκνζύλζεζεο, ηεο καζηνγξαθίαο κε ζθηαγξαθηθά, θιπ. 

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν θαη πηζηνπνηεκέλν από Δπξσπατθό Οξγαληζκό γηα 

ηελ πνηόηεηα ηεο καζηνγξαθηθήο απεηθόληζεο θαη ηελ ρακειή δόζε (ή λα θέξεη αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθό Γηεζλνύο Αλαγλσξηζκέλνπ Φνξέα- Οξγαληζκνύ) από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη 

βεβαησκέλα ή ζρεηηθή δπλαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηόζν γηα πςειήο πνηόηεηαο πξνιεπηηθή 

καζηνγξαθία όζν θαη γηα δηαγλσζηηθέο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο καζηνύ κε ηελ ρακειόηεξε 

δπλαηή δόζε αθηηλνβνιίαο.  

Να απνηειείηαη από ηα θάησζη ηκήκαηα: 
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 Γελλήηξηα αθηίλσλ Υ 

 Υεηξηζηήξην θαη ζηαζκό ιήςεο  

 Αθηηλνινγηθή ιπρλία 

 Βξαρίνλα κε ςεθηαθό αληρλεπηή 

 Αλεμάξηεην ζηαζκό ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη δηάγλσζεο 

 ύζηεκα ζηεξενηαθηηθήο βηνςίαο (πξνο επηινγή). 

 

Α. ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΑΚΣΗΝΧΝ Υ 

1. Οη απνδόζεηο ηεο γελλήηξηαο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο, ηνπιάρηζηνλ 7 KW, ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο νη ζύρξνλεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο.  

2. λα είλαη πςειήο ζπρλόηεηαο, πιήξσο ειεγρόκελε από κηθξνεπεμεξγαζηή.  

3. Σν θάζκα επηινγήο ησλ KV θαη MAS λα είλαη επαξθέο γηα θάζε κέζνδν εθαξκνγήο θαη 

θαη’ ειάρηζηνλ γηα ηα KV (20-35KV) κε βήκαηα ηνπ ελόο (1) KV θαη γηα ηα MAS (3-

500MAS) ηνπιάρηζηνλ. 

4. Να δηαζέηεη ζύζηεκα AEC (Automatic- Exposure Control) κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο θαη 

ρεηξνθίλεηεο επηινγήο πεξηζζόηεξσλ από πέληε ζέζεσλ ηνπ AEC αηζζεηήξα. Να αλαθεξζνύλ 

αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο AEC πξνο αμηνιόγεζε.  

5. Να δηαζέηεη ειεύζεξε, εκηαπηόκαηε θαη απηνκαηνπνηεκέλε επηινγή KV θαη MAS. 

 

Β. ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ- ΣΑΘΜΟ ΛΖΦΖ. 

1. Να ζπλνδεύνληαη από κνιπβδύαιν αθηηλνπξνζηαζίαο νη δηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ λα 

αλαθεξζνύλ.  

2. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ςεθηαθέο ελδείμεηο ησλ ζηνηρείσλ γηα όιεο ηηο 

παξακέηξνπο θαη επηινγέο θαζώο επίζεο ελδείμεηο γηα ηπρόλ ιάζε ρεηξηζκνύ θαη βιαβώλ.  

3. Να δηαζέηεη νζόλε πςειήο αλάιπζεο, 2 MP flat panel, 20΄΄ ηνπιάρηζηνλ, θαηεγνξίαο 

medical grade. 

4. Να δηαζέηεη αλάινγν ππνινγηζηηθό ζύζηεκα, ηνπιάρηζηνλ 5GB  κλήκε RAM θαη 

ηνπιάρηζηνλ 1TB HD. 

5. Να δηαζέηεη κλήκε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 8.000 εηθόλσλ.  

6. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο εηθόλσλ ζε ελζσκαησκέλν CD-RW drive. 

7. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο απνζήθεπζεο εηθόλσλ, απνζηνιήο ηνπο ζην ζηαζκό 

παξαηήξεζεο αιιά θαη επηιεθηηθήο δηαγξαθήο ηνπο.  

8. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο, π.ρ. zoom, αληηζηξνθή, πεξηζηξνθή, 

ξύζκηζε contrast- brightness, θιπ 

9. Να δηαζέηεη πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο DICOM 3.0 ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν storage, 

query/retrieve, print, worklist, θιπ. Να αλαθεξζνύλ νη παξερόκελεο ππεξεζίεο.  

10. Σν ρεηξηζηήξην λα είλαη ξπζκηδόκελνπ ύςνπο ώζηε λα εμαζθαιίδεη εξγνλνκηθή ιεηηνπξγία 

ζηνπο ηερλνιόγνπο- ηαηξνύο.  

11. Να αλαθεξζνύλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, εθαξκνγέο θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ ζηαζκνύ 

ιήςεο πξνο αμηνιόγεζε.  

 

Γ. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ,  

1. Ζ αθηηλνινγηθή ιπρλία λα είλαη πεξηζηξεθόκελεο αλόδνπ, ηαρύζηξνθε, ηαρύηεηαο άλσ ησλ 

9.000 rpm πςειήο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο θαη ζεξκναπαγσγήο.  

2. Να ζπλνδεύεηαη από δύν θίιηξα, ηα νπνία λα είλαη απηόκαηα θαη ρεηξνθίλεηα επηιεγόκελα 

αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα ησλ καζηώλ.  

3. Να δηαζέηεη θαηάιιειν ζύζηεκα πνπ λα επηηπγράλεη πςειή δηεηζδπηηθόηεηα θαη ρακειή 

δόζε αθόκα θαη ζηνπο κεγάινπο θαη ππθλνύο καζηνύο θαη λα επεμεγεζεί πξνο αμηνιόγεζε.  

4. Να δηαζέηεη δύν ζεκεηαθέο εζηίεο κηθξνύ κεγέζνπο (0,1mm) πεξίπνπ γηα κεγεζπληηθέο 

ιήςεηο θαη κεγάινπ κεγέζνπο (0,3mm) πεξίπνπ γηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο. Θα εθηηκεζεί ε 

ύπαξμε δηαθνξεηηθήο γσλίαο ησλ δύν εζηηώλ σο πξνο ηελ θαηαθόξπθν (bi-angular) 

5. Ζ επηινγή ηεο εζηίαο θαη ησλ θίιηξσλ είηε από ην ρεηξηζηήξην ρεηξνθίλεηα είηε απηόκαηα 

αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ καζηνύ.  
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6. Να δηαζέηεη απηόκαηα δηαθξάγκαηα κε θσηεηλή επηθέληξσζε πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

αθηηλνβνινύκελε δόζε ζην κέγεζνο ηνπ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνύκελνπ θηικ. Να αλαθεξζνύλ 

ηα επηηπγραλόκελα εύξε ηνπ πεδίνπ πξνο αμηνιόγεζε. 

  

Γ. ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ. 

1. Να δηαζέηεη βξαρίνλα κε ειεθηξνθίλεηε πεξηζηξνθή ηνπιάρηζηνλ +190
ν
 /-150

ν
  θαη 

ειεθηξνθίλεηε θαζ’ ύςνο κεηαθίλεζε ηνπιάρηζηνλ 75- 140 cm.  

2. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο ηνπιάρηζηνλ ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

Θέζε ηνπ AEC sensor. 

Δμαζθνύκελε πίεζε θαηά ηε ζπκπίεζε ηνπ καζηνύ.  

Γσλία ηνπ βξαρίνλα. 

Πάρνο ηνπ καζηνύ ζε mm. 

 

3. Σν ζύζηεκα ζπκπίεζεο λα ειέγρεηαη απηόκαηα θαη ρεηξνθίλεηα κε επηινγή ησλ ηηκώλ 

πίεζεο. Οη αλσηέξσ ελέξγεηεο λα εθηεινύληαη θαη από πνδνδηαθόπηεο ειεπζεξώλνληαο έηζη 

ηα ρέξηα ηνπ εθάζηνηε ρεηξηζηή.  

4. Ζ απνζπκπίεζε λα είλαη επίζεο απηόκαηε θαη ρεηξνθίλεηε κεηά ην ηέινο ηεο έθζεζεο ζε 

αθηηλνβνιία.  

5. Ζ όιε δηάηαμε ζπκπίεζεο –απνζπκπίεζεο λα είλαη επαίζζεηε ζηε ρξήζε θαη λα 

ζπλνδεύεηαη από ζεηξά αθηηλνδηαπεξαηώλ πηέζηξσλ δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο, 

έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε εθαξκνγή. Σα πίεζηξα λα δηαζέηνπλ δπλαηόηεηα 

θιίζεο γηα νκνηόκνξθε ζπκπίεζε ζε όιν ην εύξνο ηνπ καζηνύ.  

6. Να έρεη ζύζηεκα δύν κεγεζπληηθώλ ιήςεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1.8 θαη 1.5 ηνπιάρηζηνλ.  

7. Ζ απόζηαζε εζηίαο –film λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 65cm.  

8. Να δηαζέηεη αθηηλνπξνζηαηεπηηθό πέηαζκα πξνζώπνπ ηνπ εμεηαδόκελνπ.  

9. Να δηαζέηεη grid θαηά πξνηίκεζε θπςεινεηδέο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη πεξαηηέξσ κείσζε 

ηεο ζθεδαδόκελεο αθηηλνβνιίαο θαζώο θαη αύμεζε ηεο δηεηζδπηηθόηεηαο. Να αλαθεξζνύλ ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

10. Γηα ζπληνκόηεξνπο ρξόλνπο εμέηαζεο θαη εμαζθάιηζε εξγνλνκίαο θαη άλεζεο ζηελ 

εμεηαδόκελε ην grid πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη απηόκαηα θαη όρη ρεηξνθίλεηα ηόζν ζηηο 

κεγεζπληηθέο ιήςεηο όζν θαη ζηηο κειινληηθέο ιήςεηο ηνκνζύλζεζεο.  

11. Θα εθηηκεζνύλ ηδηαίηεξα ηπρόλ πξόζζεηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηεο εμεηαδόκελεο κε αλεπηζύκεηε δόζε αθηηλνβνιίαο θαζώο θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο απεηθόληζεο.  

 

Δ. ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ 

1. Να δηαζέηεη επίπεδν ςεθηαθό αληρλεπηή flat panel aSe  κε εύξνο πεδίνπ 24Υ29cm γηα 

θάιπςε όισλ ησλ καζηώλ.  

2. Ο αληρλεπηήο λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, από άκνξθν ζειήλην γηα άκεζε 

ςεθηνπνίεζε θαη λα επεμεγεζεί πξνο αμηνιόγεζε ν ηξόπνο δεκηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνύ 

ζήκαηνο.  

3. Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ην κέγεζνο pixel. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ζα εθηηκεζεί ην 

κηθξόηεξν κέγεζνο.  

4. To resolution ηεο απνθηεζείζαο εηθόλαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7lp/mm ζηελ 

ζπκβαηηθή καζηνγξαθία θαη ηνπιάρηζηνλ 3 lp/mm ζηηο εηθόλεο ηνκνζύλζεζεο.  

5. Να δηαζέηεη πςειό παξάγνληα DQE (ηνπιάρηζηνλ 70% ζε 0lp/mm) ν νπνίνο λα 

επηηπγράλεηαη ζε δόζε εηζόδνπ αληρλεπηή <=9mR θαη λα αλαθεξζεί ε επηηπγραλόκελε ηηκή 

ζε 0 θαη 5 lp/mm 

6. Να δηαζέηεη πςειό παξάγνληα MTF (ηνπιάρηζηνλ 90% ζε 2 lp/mm) ν νπνίνο λα 

επηηπγράλεηαη ζε δόζε αληρλεπηή <9mR θαη λα αλαθεξζεί ε επηηπγραλόκελε ηηκή ζε 2 θαη 5 

lp/mm 

7. Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ην επίπεδν δόζεσλ ηόζν ζηελ 2D όζν θαη ζηελ 3D 

εμέηαζε κεηξεκέλν ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξσηόθνιια πνηνηηθνύ ειέγρνπ.  

8. Να αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνύ αληρλεπηή 

(αξηζκόο pixels, βάζνο ρξώκαηνο –bit, δπλακηθό εύξνο, θιπ) 
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9. Ο ρξόλνο ιήςεο 2D εηθόλαο (image preview time) λα είλαη έσο 10 sec. 

 

Ε. ΣΑΘΜΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΧΖ 

1. Να δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν ζηαζκό εξγαζίαο γηα καζηνγξαθίεο κε μερσξηζηό ππνινγηζηηθό 

ζύζηεκα πςειήο ηερλνινγίαο ηθαλό λα δηαρεηξηζηεί κεγάιν όγθν καζηνγξαθηώλ.  

2. Να εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο εηθόλσλ θαη από άιια ζπζηήκαηα όπσο MRI, 

ππέξερνη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ε ελ ιόγσ δπλαηόηεηα.  

3. Να απνηειείηαη από ππνινγηζηηθό ζηαζκό κε ζύγρξνλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Να 

αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε: γεληά- ηαρύηεηα επεμεξγαζηή, κλήκε RAM, κέγεζνο HDD, 

πεξηθεξεηαθά κέζα εγγξαθήο, θιπ.  

4. Να δηαζέηεη δύν monitors ηνπιάρηζηνλ 21΄΄, ππεξπςειήο αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 5MP γηα 

απεηθόληζε ησλ ςεθηαθώλ εμεηάζεσλ ζε πιήξε αλάιπζε.  

5. Να αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ αθηηλνινγηθώλ εηθόλσλ πνπ απνζεθεύνληαη ζηνλ ζθιεξό 

δίζθν πξνο αμηνιόγεζε.  

6. Να δηαζέηεη εξγνλνκηθό ρεηξηζηήξην κε πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο εηθόλαο, 

όπσο κεγεζπληηθό θαθό, windowing, zoom, pan-roaming, ξύζκηζε contrast, κεηξήζεηο, θιπ. 

Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε.  

7. Να κπνξεί απαξαίηεηα λα δερζεί ζύζηεκα CAD. Να αλαθεξζνύλ νη δπλαηόηεηεο ηνπ θαη 

λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζύζηεκα CAD   γηα ηηο 2D θαη γηα ηηο 3D ιήςεηο.  

Να ζπληαρζεί πιήξεο θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα ηα αλσηέξσ κε παξαπνκπέο ζε θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ.  

Όια ηα πξνζθεξόκελα λα δηαζέηνπλ CE MARK, FDA θαη λα δηαηίζεληαη από αληηπξόζσπν 

πνπ έρεη ISO 9001 ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο Δ3/833/99 (δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 

πξντόλησλ). 

Να ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθό Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο κε ην νπνίν λα βεβαηώλεηαη όηη ν 

ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό πξνκεζεπηήο ππάγεηαη ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

A.H.H.E. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ 82 Α) θαη Π.Γ. 15/2006 (ΦΔΚ 12 Α) ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2003 /108. 

 
 


