
TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  «ΤΠΕΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΦΟΡΗΣΟ» 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 30.000,00€ 

 

ΓΕΝΙΚΑ- ΤΝΘΕΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

φςτθμα υπερθχοτομογραφίασ, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, μικροφ όγκου και 

βάρουσ, ευζλικτο για εφκολθ  μετακίνθςθ ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, αποτελοφμενο 

από : 

1. Βαςικι μονάδα, (όπωσ αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 

2. Ηχοβόλο κεφαλι Convex, ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων (1,5 -5,0 MHz), κατάλλθλθ 

για εξετάςεισ άνω-κάτω κοιλίασ, μαιευτικζσ, γυναικολογικζσ. 

3. Ενδοκοιλοτικι κεφαλι micro Convex , ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων (4,0  -9,0 

MHz), κατάλλθλθ για εξετάςεισ  ενδοκολπικζσ  – γυναικολογικζσ. 

4. Ζγχρωμο laser printer εκτφπωςθσ ςε χαρτί Α4. 

ΨΗΦΙΑΚΟ    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΜΗ  

Ψθφιακόσ  διαμορφωτισ  δζςμθσ (Digital 

beam former) 

Να περιγραφεί αναλυτικά θ τεχνολογία 

ΚΛΙΝΙΚΕ    ΕΦΑΡΜΟΓΕ  

Εφαρμογζσ για τθν κάλυψθ των 

ειδικοτιτων τθσ   Ιατρικισ  

Ακτινολογία,   Πακολογία,   Αγγειολογία,  Ουρολογία,  

Γυναικολογία,  Μαιευτικι,  Καρδιολογία,   

Χειρουργικι,   Παιδιατρικι,  Ορκοπεδικι  

(Μυοςκελετικό), κ.λπ. 

ΣΤΠΟΙ  ΗΧΟΒΟΛΩΝ  ΚΕΦΑΛΩΝ  

Ηχοβόλεσ κεφαλζσ ευρζωσ φάςματοσ 

ςυχνοτιτων,  με μεγάλο ςυνολικά εφροσ  

ΝΑΙ, από ≤ 2 MHz  ζωσ ≥ 12 MHz  

Να προςφερκοφν  προσ επιλογι αναλυτικά όλεσ οι 

διακζςιμεσ κεφαλζσ ανά κατθγορία. 

Δυνατότθτα  επιλογισ  διαφορετικϊν 

ςυχνοτιτων ι περιοχϊν ςυχνοτιτων ανά 

θχοβολζα 

ΝΑΙ, ≥ 3 

Ηχοβόλεσ κεφαλζσ   Sector Phased Array ΝΑΙ, από ≤  1 MHz ζωσ ≥  4 MHz 

Ηχοβόλεσ κεφαλζσ   Linear  Array ΝΑΙ, από ≤   4 MHz ζωσ  ≥  12 MHz 

Ηχοβόλεσ κεφαλζσ   Convex ΝΑΙ, από  ≤  1,5 MHz ζωσ  ≥ 6 MHz 



Ηχοβόλεσ κεφαλζσ 4D Convex ΝΑΙ,  από ≤ 1,5 MHz ζωσ ≥  7 MHz 

Ενδοκοιλοτικζσ  θχοβόλεσ κεφαλζσ   4D 

Micro Convex  

ΝΑΙ,  από   ≤ 3 MHz  ζωσ   ≥  9  MHz 

Άλλεσ θχοβόλεσ κεφαλζσ  Να αναφερκοφν  και να  προςφερκοφν προσ επιλογι 

τυχόν επιπλζον θχοβόλεσ κεφαλζσ. Να περιγραφεί θ 

τεχνολογία τουσ προσ αξιολόγθςθ. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΗΗ  

Β-Mode  ΝΑΙ     (Να περιγραφεί  αναλυτικά) 

Μ-Mode   ΝΑΙ     ( Να περιγραφεί  αναλυτικά) 

Color   Doppler  (CFM)  ΝΑΙ     (Να  περιγραφεί αναλυτικά) 

Power  Doppler/Energy  Doppler/ Color  

Angio  

ΝΑΙ     (Να περιγραφεί  αναλυτικά) 

υχνότθτα /ταχφτθτα  του  Doppler Να  ρυκμίηεται  & να απεικονίηεται ςτθν οκόνθ 

Παλμικό  (PW) και υψθλά παλμικό  

(HPRF φαςματικό Doppler 

ΝΑΙ    (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

υνεχζσ   (CW) και κατευκυνόμενο 

φαςματικό  Doppler 

ΝΑΙ     (Να  προςφερκεί  προσ  επιλογι) 

Σεχνικι τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ  

πραγματικοφ  χρόνου  (3D/4D).   Η 

τεχνικι να λειτουργεί με εξειδικευμζνεσ  

3D  θχοβόλεσ  κεφαλζσ.  Ο ρυκμόσ  

εναλλαγισ  των  τριςδιάςτατων  

ογκομετρικϊν απεικονίςεων να είναι  

τουλάχιςτον   28  volumes/sec.   

 

 

ΝΑΙ      (Να  προςφερκεί  προσ  επιλογι) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ  (ςυνζχεια)  

Triplex   Mode  (ταυτόχρονθ απεικόνιςθ, 

ςε πραγματικό χρόνο,   εικόνασ  B-

MODE,  παλμικοφ Doppler  και  

ζγχρωμου  Doppler) 

ΝΑΙ    (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Σραπεηοειδισ   Απεικόνιςθ  ( Trapezoid  

scan) 

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Απεικόνιςθ  2θσ  αρμονικισ ςυχνότθτασ ΝΑΙ    (Να αναφερκοφν οι  κεφαλζσ &  οι τεχνικζσ  



από τουσ ιςτοφσ  (Tissue  Harmonic  

Imaging)  

απεικόνιςθσ  με  τισ  οποίεσ  λειτουργεί  και  πωσ  

ενεργοποιείται θ τεχνικι) 

Πανοραμικι Απεικόνιςθ  (Panoramic  

View) 

ΝΑΙ    (Να προςφερκεί προσ επιλογι) 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

φγχρονθ    υπερθχοτομογραφικι  

τεχνολογία  δθμιουργίασ  εικόνασ  με  τθ  

ςυλλογι  μεγάλου  αρικμοφ  

διαγνωςτικϊν  πλθροφοριϊν από  

διαφορετικζσ  οπτικζσ  γωνίεσ  ςάρωςθσ,  

για επίτευξθ  εικόνων υψθλισ  ανάλυςθσ  

(διακριτικισ    ικανότθτασ ) 

 

 

ΝΑΙ  ( Να αναφερκοφν οι κεφαλζσ & οι τεχνικζσ 

απεικόνιςθσ   με τισ οποίεσ  λειτουργεί  και πωσ  

ενεργοποιείται θ τεχνικι) 

Σεχνικι επεξεργαςίασ  εικόνασ  ςε 

επίπεδο pixel  για τθ μείωςθ του 

κορφβου και βελτίωςθ   τθσ   ορατότθτασ  

και  τθσ   υφισ ιςτικϊν  μοτίβων και  

αφξθςθ τθσ ευκρίνειάσ τουσ 

ΝΑΙ   (Να αναφερκοφν οι κεφαλζσ  &  οι  τεχνικζσ  

απεικόνιςθσ  με  τισ  οποίεσ  λειτουργεί  και  πωσ  

ενεργοποιείται θ τεχνικι) 

Σεχνικι  DTI (Doppler  Tissue  Imaging) ΝΑΙ  (Να   προςφερκεί  προσ επιλογι) 

Επεξεργαςία  εικόνων μετά τθν λιψθ  

(post  processing) 

ΝΑΙ   (περιγραφοφν αναλυτικά  οι  δυνατότθτεσ  προσ  

αξιολόγθςθ) 

Ενςωματωμζνθ  κινθματογραφικι  

μνιμθ  αςπρόμαυρων  &  ζγχρωμων  

εικόνων  

ΝΑΙ    ( Να   περιγραφεί  αναλυτικά) 

θμεία  ι ηϊνεσ  εςτίαςθσ  (focus points 

or  focal  zones) 

≥  7  focus  points  ι  ≥  3  focal  zones 

Τψθλό   Δυναμικό  Εφροσ   (Dynamic  

Range) 

≥ 190  db 

Ρυκμόσ  ανανζωςθσ εικόνασ (frame  

Rate) 

≥  450  f/sec 

Ενεργζσ  κφρεσ  για  ταυτόχρονθ  

ςφνδεςθ  κεφαλϊν  

≥  3 

Βάκοσ  ςάρωςθσ  ≥  30 cm 



φγχρονο ςφςτθμα  μεγζκυνςθσ  ΝΑΙ     ( Να   περιγραφεί αναλυτικά) 

Πολλαπλοί  χρωματικοί  χάρτεσ  τισ  

κλίμακασ  του  γκρι 

ΝΑΙ    (Να αναφερκοφν) 

Ψθφιακι μιτρα  απεικόνιςθσ  Να  περιγραφεί  θ  τεχνολογία  προσ  αξιολόγθςθ  

 

Ζγχρωμθ  TFT Οκόνθ  ≥  20’’ 

φγχρονα  πακζτα  μετριςεων  για όλα  

τα  είδθ  απεικόνιςθσ  

ΝΑΙ  (Να περιγραφοφν  αναλυτικά) 

Αναβακμιςιμότθτα  ςε  hardware  &  

software 

ΝΑΙ  (Nα περιγραφοφν  αναλυτικά) 

Δυνατότθτα  διαχωριςμοφ  τθσ  οκόνθσ  Δυνατότθτα  απεικόνιςθσ μονισ  &  διπλισ  οκόνθσ  με  

τουσ  ςυνδυαςμοφσ:   Β Mode+B Mode,  B Mode+ Β 

mode/CFM ι  Power Doppler . 

Πολλαπλά ηεφγθ  μετριςεων  (calipers) ≥ 8 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΗΗ  ΕΙΚΟΝΩΝ  

Λογιςμικό  διαχείριςθσ  εικόνων  ΝΑΙ  (Να περιγραφεί  αναλυτικά) 

Μονάδα  ςκλθροφ  δίςκου ΝΑΙ,  ενςωματωμζνοσ  (Να  περιγραφεί  αναλυτικά) 

Οδθγόσ DVD/CD ΝΑΙ, ενςωματωμζνοσ  (Να  περιγραφεί  αναλυτικά) 

USB/Flash drive ΝΑΙ  (Να  περιγραφεί αναλυτικά) 

ΤΣΗΜΑΣΑ  ΕΚΣΤΠΩΗ & ΒΙΟΨΙΑ  

Ζγχρωμοσ  εκτυπωτισ  Laser  (εκτφπωςθ 

Α4) 

 ΝΑΙ  (Να  περιγραφεί αναλυτικά) 

Αςπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ   (Να προςφερκεί προσ επιλογι) 

Ζγχρωμο  καταγραφικό ΝΑΙ   (Να προςφερκεί προσ επιλογι) 

Kit  βιοψίασ  θχοβόλων κεφαλϊν ΝΑΙ  (Να  προςφερκοφν  προσ επιλογι όλα τα 

διακζςιμα kits  βιοψίασ) 

  

  



ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Πακζτο Γυναικολογικϊν  εφαρμογϊν ΝΑΙ  (Βαςικό-Να  περιγραφεί  αναλυτικά) 

Πακζτο Μαιευτικϊν  εφαρμογϊν ΝΑΙ  (Βαςικό-Να  περιγραφεί  αναλυτικά) 

Πακζτο  Καρδιολογικϊν εφαρμογϊν ΝΑΙ   (Να προςφερκεί προσ  επιλογι) 

Άλλα πακζτα  εφαρμογϊν ΝΑΙ   (Να  περιγραφοφν  αναλυτικά  προσ αξιολόγθςθ 

& επιλογι) 

Άλλεσ εφαρμογζσ  &  ςφγχρονεσ  

τεχνολογίεσ 

ΝΑΙ   (Να  περιγραφοφν  αναλυτικά  προσ αξιολόγθςθ 

& επιλογι) 

ΔΙΑΤΝΔΕΙΜΟΣΗΣΑ   ΤΣΗΜΑΣΟ  

φςτθμα επικοινωνίασ  DICOM, 

υπθρεςίεσ  

Full DICOM 

Θφρα LAN ΝΑΙ 

Θφρα  DVI-D/-I για εξωτερικι οκόνθ ΝΑΙ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ  ΕΞΟΠΛΙΜΟ  ΠΡΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Online UPS ΝΑΙ 

 


