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Αρ. πρωτ. 12624/10-06-2019 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΜΕ 

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY 

 

Σο προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι καινοφριο (αχρθςιμοποίθτο) νεοτάτου τφπου, 

ςφγχρονο, αςφαλζσ, αναβακμίςιμο κατάλλθλο για βαριά Νοςοκομειακι χριςθ.  

Να πλθροί τουσ Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ καταςκευισ, αςφαλείασ και 

ακτινοπροςταςίασ (να αναφερκοφν και πιςτοποιθκοφν). Όλα τα προςφερόμενα 

ςυςτιματα να ζχουν αποδεδειγμζνα ςιμανςθ CE MARK.  

Ο προμθκευτισ και το εργοςτάςιο καταςκευισ να διακζτουν πιςτοποιθτικό 

ποιότθτασ ISO. 

Οι ηθτοφμενεσ επιδόςεισ, αποδόςεισ και δυνατότθτεσ των ςυγκροτθμάτων που κα 

προςφερκοφν, κα πρζπει απαραιτιτωσ, πζραν τθσ πλθρζςτατθσ τεχνικισ 

περιγραφισ ςτθν Ελλθνικι, να πιςτοποιοφνται με φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ 

οίκου. 

Είναι επικυμθτό τα μζρθ του ςυγκροτιματοσ να είναι από τον ίδιο καταςκευαςτικό 

οίκο για λόγουσ ομοιογζνειασ. ε αντίκετθ περίπτωςθ να κατατεκεί πιςτοποιθτικό 

από τον καταςκευαςτικό οίκο/ εργοςτάςιο για τθν πλιρθ ςυνεργαςία όλων των 

τμθμάτων του ςυγκροτιματοσ. Να ζχει τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ςε μελλοντικζσ 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ είτε ςτο υλικό είτε ςτο λογιςμικό του.  

 

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 

Σο ςυγκρότθμα πρζπει να αποτελείται από τα εξισ επιμζρουσ τμιματα: 

1. Γεννιτρια ακτινϊν Χ 

2. Ακτινολογικι λυχνία με ανάρτθςθ οροφισ 

3. Οριηόντια εξεταςτικι τράπεηα με ψθφιακό ανιχνευτι 

4. Όρκιο bucky με ψθφιακό ανιχνευτι 

5. Τπολογιςτικό ςφςτθμα λιψθσ, αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ ψθφιακισ 

εικόνασ.  

Για τθ ςυμμόρφωςθ των ςυμμετεχόντων με τθν ελλθνικι νομοκεςία, είναι 

απαραίτθτο να παρζχεται τεκμθρίωςθ περί ςυςτιματοσ ι ςυνόλου ςυνδυαηόμενων 

προϊόντων για τα προαναφερόμενα μζρθ (93/42/ΕΟΚ) 

 

1. ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ Χ 
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1. Γεννιτρια πολυκορυφϊν υψθλισ ςυχνότθτασ ελεγχόμενθ από 

μικροχπολογιςτι με μζγιςτθ ιςχφ τθσ τάξθσ των 80kW. Να αναφερκεί το 

ρεφμα ςτα 100 KV.  

2. Μζγιςτθ τάςθ 150 kV  με αυτόματθ ςτακεροποίθςθ.  

3. Μζγιςτο ρεφμα 800 mA 

4. Η γεννιτρια να ζχει προθγμζνθ δομι και να διακζτει όλεσ τισ ςφγχρονεσ 

διατάξεισ που χαρακτθρίηουν ςιμερα τα υψθλισ ποιότθτασ και δυνατοτιτων 

μθχανιματα του είδουσ.  

5. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ το εφροσ mAs 

6. Αυτοματιςμό ρφκμιςθσ τθσ τάςεωσ δικτφου 

7. Αυτοματιςμό ρφκμιςθσ εκκζςεωσ (οριηόντια τράπεηα και όρκιο BUCKY). 

8. Διάταξθ πίπτοντοσ φορτίου για τθ ρφκμιςθ του φορτίου και τθν πλιρθ 

εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων γεννιτριασ /λυχνίασ.  

9. Ανατομικι τεχνικι μεγάλου αρικμοφ προγραμμάτων ακτινογραφίασ 

ρυκμιηόμενων από το χριςτθ. Να αναλυκοφν οι προγραμματιηόμενοι 

παράμετροι.  

10. Ανεπτυγμζνο ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και ψθφιακζσ ενδείξεισ των 

παραμζτρων ακτινογραφίασ.  

11. Ο χειριςμόσ τθσ γεννιτριασ να είναι δυνατόσ από τθν κφρια κονςόλα 

χειριςμοφ του ςυςτιματοσ.  

 

 

2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΧΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΟΦΗ 

1. Να διακζτει τθλεςκοπικι ανάρτθςθ οροφισ για τθν ςυγκράτθςθ τθσ 

ακτινολογικισ λυχνίασ με δυνατότθτα μεγάλθσ μετακίνθςθσ κατά μικοσ 

τουλάχιςτον 3,4 m, κακ’ φψοσ τουλάχιςτον 1,5 m και εγκάρςιο τουλάχιςτον 

2,8 m, ϊςτε να πραγματοποιεί ακτινογραφίεσ και εκτόσ τθσ τραπζηθσ, επί 

φορείου.  

2. Ακτινολογικι λυχνία, περιςτρεφόμενθσ ανόδου, ταχφςτροφθ (άνω των 9.000 

rpm), με ιςχφ ανάλογθ τθσ γεννιτριασ, με περιςτρεφόμενα διαφράγματα.  

3. Να διακζτει δυνατότθτα περιςτροφισ τθσ λυχνίασ γφρω από τον οριηόντιο 

άξονα τουλάχιςτον ±110Ο  και εφροσ ςτο κάκετο άξονα τουλάχιςτον 300Ο. 

4. Να είναι διπλοεςτιακισ τεχνολογίασ με μεγζκθ εςτιϊν ≤0.6mm θ μικρι εςτία 

και ≤ 1.3mm θ μεγάλθ.  

5. Να διακζτει μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα ανόδου τουλάχιςτον 600 kHU, 

κερμοχωρθτικότθτα του περιβλιματοσ τουλάχιςτον 2000 KHU και ρυκμό 

κερμοαπαγωγισ τθσ ανόδου ακτινολογικισ λυχνίασ τουλάχιςτον 140 kHU/ 

min για βαριά Νοςοκομειακι χριςθ.  

6. Να διακζτει επίςθσ και αυτόματα εναλλαςςόμενα φίλτρα ανάλογα με τθν 

επιλεγείςα από τα ανατομικά προγράμματα εξζταςθ.  
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7. Να ζχει τθ δυνατότθτα λιψεωσ ακτινογραφιϊν εκτόσ του ανιχνευτι π.χ. ςε 

φορείο μεταφοράσ αςκενϊν.  

8. Να διακζτει αυτόματθ τοποκζτθςθ όλων των μερϊν ανάλογα με τα 

ανατομικά προγράμματα.  

9. Να διακζτει αυτόματα διαφράγματα βάκουσ με φωτεινι επικζντρωςθ ι 

δζςμθ Laser.  

10. Να περιλαμβάνεται ενςωματωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ δόςθσ και να 

περιγραφεί ο τρόποσ μζτρθςθσ και απεικόνιςθσ. 

 

3. ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

1. Να πραγματοποιείται ταυτόχρονα αυτόματοσ ςυγχρονιςμόσ τθσ κακ’ φψοσ 

κίνθςθσ του τραπεηιοφ με αυτιν τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ, ϊςτε να 

διατθρείται ςτακερι θ εςτιακι απόςταςθ.  

2. Να διακζτει πλζουςα επιφάνεια και θλεκτρομαγνθτικά φρζνα που να 

χειρίηονται με ποδοδιακόπτθ ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αποφυγι άςκοπων 

ενεργοποιιςεων από τον εξεταηόμενο.  

3. Σο φψοσ τθσ πλζουςασ επιφάνειασ να ρυκμίηεται θλεκτροκίνθτα και να 

χαμθλϊνει αρκετά για τθν διευκόλυνςθ τθσ τοποκζτθςθσ των αςκενϊν. Η 

διαμικθσ κίνθςθ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ να είναι τουλάχιςτον ±22cm, θ 

κακ φψοσ κίνθςθ τουλάχιςτον ±28cm και θ πλευρικι κίνθςθ τουλάχιςτον 

±10cm. Σο εφροσ των κινιςεων κα βαρφνει τθ βακμολογία.  

4. Σο μικοσ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ να είναι τουλάχιςτον 200cm x70 cm για 

τθν άνετθ τοποκζτθςθ των εξεταηομζνων. Σο μζγεκοσ τθσ κα βαρφνει 

ιδιαίτερα ςτθ βακμολογία.  

5. Να υπάρχει ςφςτθμα αςφαλείασ για τθν προςταςία του τραπεηιοφ από 

πικανζσ κροφςεισ.  

6. Να διακζτει μεγάλθ ανοχι βάρουσ τουλάχιςτον 200 κιλά χωρίσ 

περιοριςμοφσ κινιςεων .  

7. Να ζχει καλάμουσ ιονιςμοφ, για τον αυτοματιςμό ρφκμιςθσ ζκκεςθσ ςε 

ακτινοβολία.  

8. Να διακζτει αςφρματο ψθφιακό ανιχνευτι τελευταίασ τεχνολογία (θ οποία 

να αναφερκεί) και υψθλισ ποιότθτασ διαγνωςτικϊν εικόνων με τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

i. Διαςτάςεισ άνω των 34Χ42cm και μιτρα ενεργοφ  πεδίου μεγαλφτερθ 

από 2300Χ2300. 

ii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) μικρότερο ι ίςο του 150 μm. 

iii. Τψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι ικανότθτα περίπου 3 Lp/mm (ηεφγθ 

γραμμϊν ανά χιλιοςτό). Λιψθ δεδομζνων άνω των 14 bit. 

iv. DQE να είναι τουλάχιςτον 50% ςε 1 lp/mm. 
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v. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on-line) ποιοτικοφ ελζγχου του ψθφιακοφ 

ανιχνευτι.  

 

 

 

4. ΟΡΘΙΟ BUCKY ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ 

 

1. Να διακζτει μεγάλθ θλεκτροκίνθτθ κατακόρυφθ μετακίνθςθ και 

ςτακεροποίθςι του ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ του. Να διακζτει 

επίςθσ δυνατότθτα κλίςθσ (±90ο/-15ο ). Να είναι προςβάςιμο από όλεσ τισ 

πλευρζσ του και εργονομικό.  

2. Η ακτινολογικι λυχνία να παρακολουκεί αυτόματα τθν κακ’ φψοσ κίνθςθ 

του ανιχνευτι ςτο όρκιο Bucky για εξετάςεισ με ςτακερι εςτιακι απόςταςθ- 

υγχρονιςμόσ με τθν ανάρτθςθ οροφισ.  

3. Κατάλλθλο για λιψεισ ακτινογραφιϊν ςε όρκια και κακιμενθ κζςθ.  

4. Η μονάδα να είναι κατάλλθλθ για βαριά Νοςοκομειακι χριςθ 

ακτινογραφικοφ πλθκυςμιακοφ ελζγχου  κϊρακα με χειρολαβζσ ςτιριξθσ 

και ζκταςθσ του εξεταηόμενου ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζκκεςθ κατά τθ 

λιψθ ακτινογραφίασ ςε face και profile.  

5. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψθφιακό ανιχνευτι τελευταίασ τεχνολογίασ (θ 

οποία να αναφερκεί) και υψθλισ ποιότθτασ διαγνωςτικϊν εικόνων με τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά:  

i. Διαςτάςεισ άνω των 35Χ42cm και μιτρα ενεργοφ πεδίου μεγαλφτερθ 

από 2500Χ2500. 

ii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) μικρότερο ι ίςο του 150μm. 

iii. Τψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι ικανότθτα περίπου 3 Lp/mm (ηεφγθ 

γραμμϊν ανά χιλιοςτό). Λιψθ δεδομζνων άνω των 14 bit. 

iv. Να ζχει DQE τουλάχιςτον 50% ςε 1 lp/mm. 

v. Τψθλισ ανάλυςθσ αποςπϊμενο αντιδιαχυτικό διάφραγμα.  

vi. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on –line) ποιοτικοφ ελζγχου του 

ψθφιακοφ ανιχνευτι.  

 

5. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Να διακζτει ςτακμό εργαςίασ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 

1. Να είναι PC based για τθν εφκολθ αναβάκμιςι του με λειτουργικό 

παρακυρικό περιβάλλον τθσ τελευταίασ τεχνολογίασ, επίπεδθ οκόνθ 

τουλάχιςτον 19’’, πλθκτρολόγιο για τθν ειςαγωγι ςτοιχείων αςκενοφσ 
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και mouse. Να διακζτει ςκλθρό δίςκο μεγάλθσ χωρθτικότθτασ 

τουλάχιςτον 9.000 εικόνων.  

2. Ο χειριςμόσ όλου του ςυςτιματοσ (γεννιτρια, ψθφιακό ςφςτθμα) να 

γίνεται και από τθν ίδια κονςόλα χειριςμοφ και να διακζτει πλικτρο 

ζναρξθσ τθσ ακτινογραφίασ.  

3. Να ζχει δυνατότθτα επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ όπωσ περιςτροφι, 

επιλογι φίλτρων, αποςαφινιςθσ ορίων, απόρριψθ παραςίτων, μείωςθ 

του κορφβου ςτθν εικόνα, zoom, αναγραφι ςχολίων, κ.λπ. 

4. Να ζχει δυνατότθτα επιλογισ εικόνων διαφόρων μεγεκϊν για εκτφπωςθ 

ςτο ίδιο φιλμ. Να διακζτει δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκτυπωτι φιλμ.  

5. Να διακζτει πλιρεσ πρωτόκολλο DICOM 3.0  για τισ λειτουργίεσ:  Print-

Sent-Storage- Modality Worklist. Να διακζτει τθ δυνατότθτα 

επικοινωνίασ με PACS/RIS. 

6. Να διακζτει μια μονάδα οπτικοφ ι οπτικό-μαγνθτικοφ δίςκου (CD-DVD) 

για αποκικευςθ εικόνων και αςκενϊν.  

7. Σο Ψθφιακό ςφςτθμα να μπορεί να υποςτθρίξει τουλάχιςτον τρεισ 

ψθφιακοφσ ανιχνευτζσ (π.χ. ςτθ οριηόντια εξεταςτικι τράπεηα, 

ελεφκερεσ λιψεισ και ςτο όρκιο Bucky). 

8. Ο χρόνοσ λιψεωσ διαδοχικϊν ακτινογραφιϊν να είναι ο μικρότεροσ 

δυνατόσ και να αναφερκεί.  

9. Να περιλαμβάνονται νζεσ εφαρμογζσ, όπωσ θ βελτίωςθ του contrast ςε 

ιςτό και οςτά κ.λπ.  

10. Να ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ με εξελιγμζνθ τεχνικι, για τθ βζλτιςτθ 

απεικόνιςθ εικόνων οςτϊν και μαλακϊν ιςτϊν με τθν ελάχιςτθ δυνατι 

προσ τον αςκενι δόςθ.  

11. Να διακζτει ςφςτθμα επικοινωνίασ με απομακρυςμζνο υπολογιςτι για 

διενζργεια διαγνωςτικϊν ελζγχων του ςυςτιματοσ.  

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ 

ΣΑΝΣΟΤΛΑ ΖΑΦΕΙΡΩ, Επιμελθτισ Βϋ Ακτινολογίασ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ, Επιμελθτισ ΒϋΑκτινολογίασ 

ΘΕΟΔΩΡΑΣΟ ΠΑΤΛΟ, Προϊςτάμενοσ Βιοϊατρικοφ Σμιματοσ 
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