
 

02) ΤΠΔΡΗΥΟ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο δεηνύκελνο έγρξσκνο ππεξερνηνκνγξάθνο ζα πξέπεη λα είλαη ηεο πιένλ 

ζύγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.Να αλαθεξζεί ην πξώην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ γηα 

αμηνιόγεζε.  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Να είλαη θαηάιιεινο γηα αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο, επηθαλεηαθώλ θαη ελ ησ βάζε 

νξγάλσλ θαη αγγείσλ ελειίθσλ, παίδσλ θαη λενγλώλ, γπλαηθνινγίαο, καηεπηηθήο, 

νπξνινγίαο, θαζώο γηα εμεηάζεηο, εζσηεξηθήο παζνινγίαο, πεξηθεξηθώλ αγγείσλ, 

θαξσηίδσλ, ελδνθξαληαθώλ αγγείσλ, εμεηάζεσλ άλσ θαη θάησ νξγάλσλ θνηιίαο, 

γεληθήο αθηηλνινγίαο θαη δηεγρεηξεηηθέο εμεηάζεηο, θαζώο επίζεο εμεηάζεηο 

θαξδηνινγίαο ελειίθσλ, παίδσλ, λενγλώλ , παζνινγίαο, παηδηαηξηθήο, 

ρεηξνπξγηθήο, θαη κπνζθειεηηθέο, όπσο επίζεο θαη γηα εμεηάζεηο ηεο ΜΔΘ θαη 

άιιεο. 

2. Να  δηαζέηεη πςειό ξπζκό ελαιιαγήο εηθόλαο ησλ 1000 πιαηζίσλ ην 

δεπηεξόιεπην ηνπιάρηζηνλ. 

3. Να δηαζέηεη ςεθηαθή κήηξα 512 Χ 512 Χ 8 bits ώζηε λα απεηθνλίδεη 256 

δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη ζηελ Β-Μode απεηθόληζε 

4. Να δηαζέηεη ςεθηαθό δηακνξθσηή λα αλαθεξζνύλ ηα θαλάιηα επεμεξγαζίαο θαη 

λα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηερλνινγίαο πξνο αμηνιόγεζε. 

5. Θα είλαη αλαβαζκίζηκνο ηόζν ζε επίπεδν Hardware όζν θαη Software. 

6. Να δηαζέηεη βάζνο απεηθόληζεο 30 cm ηνπιάρηζηνλ. 

7. Έγρξσκν κόληηνξ ηνπιάρηζηνλ 21”, πςειήο επθξίλεηαο. Να αλαθεξζνύλ ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζα βαζκνινγεζεί επηπιένλ ε ηπρόλ πςειόηεξε 

ηερλνινγία. Με δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο θαη θιίζεο, θαζώο θαη αλαδίπισζεο.  

8. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε λέαο ηερλνινγίαο touch screen γηα ηνλ άκεζν 

ρεηξηζκό ησλ εληνιώλ ιεηηνπξγίαο. Τν κέγεζνο ηεο νζόλεο λα είλαη 8” 

ηνπιάρηζηνλ 

9. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ελζσκαησκέλεο ελεξγέο ζύξεο γηα ηελ 

ηαπηόρξνλε ζύλδεζε  ερνβόισλ θεθαιώλ. 

10. Ο ππεξερνηνκνγξαθνο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ηερληθή αλίρλεπζεο θαη 

αλάιπζεο ηεο 2εο αξκνληθήο ζπρλόηεηαο ρσξίο ρξήζε ζθηαγξαθηθώλ . Όινη νη 

ηύπνη απεηθνληζηηθώλ θεθαιώλ λα δηαζέηνπλ ηελ ηερληθή ηεο 2ε αξκνληθήο 

ζπρλόηεηαο. 

11. Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθόληζεο : B-Mode, M-mode, παικηθνύ θαη πςειά 

παικηθνύ Doppler (PW, HiPRF), εγρξώκνπ Doppler (CFM), Power Doppler / 

Energy Doppler / Colour Angio, αξκνληθήο απεηθόληζεο ρσξίο ζθηαγξαθηθά 

(Tissue Harmonic) θαη Pulse Subtraction / Pulse Inversion / Phase Inversion, 

αξκνληθήο απεηθόληζεο κε ζθηαγξαθηθά (λα πξνζθεξζεί θαη’επηινγή) θαη 

έγρξσκν Doppler απεηθόληζεο ηεο θίλεζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ησλ ηζηώλ ηνπ 



 

κπνθαξδίνπ (Doppler Tissue Imaging / Tissue Velocity Imaging) (λα πξνζθεξζεί 

πξνο επηινγή).>> 

12. Όιεο νη θεθαιέο λα δηαζέηνπλ πνιιαπιέο ζπρλόηεηεο γηα ηελ απεηθόληζε δύν 

δηαζηάζεσλ (2D), αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ θαζώο λα αιιάδνπλ ζηελ απεηθόληζε 

εγρξώκνπ θαη θαζκαηηθνύ Doppler. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά νη δηαζέζηκεο 

ζπρλόηεηεο. 

13. Να δηαζέηεη εύξνο ερνβνισλ θεθαιώλ από 2 έσο 18 Mhz γηα ηελ θάιπςε όισλ 

δεηνύκελσλ θιηληθώλ  εθαξκνγώλ. 

14. Να δηαζέηεη πνιιαπιά δεύγε κεηξήζεσλ (calipers) ηνπιάρηζηνλ 8. 

15. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 7 ζεκεία εζηίαζεο (Focus points) ή ηνπιάρηζηνλ 3 δώλεο 

εζηίαζεο (Focal zones). 

16. Να δηαζέηεη πςειό δπλακηθό εύξνο (Dynamic range) ηνπιαρηζηνλ 250 db    . 

17. Να δηαζέηεη ζπλζεηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή εθπνκπήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ 

ππό δηαθνξεηηθέο γσλίεο ζάξσζεο θαη δπλαηόηεηα απεηθόληζήο ηνπο ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν (Real Time Compound Imaging). Η ηερληθή απηή λα ιεηηνπξγεί 

κε ην ζύλνιν ησλ ερνβόισλ θεθαιώλ ηεο δεηνύκελεο ζύλζεζεο θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ηερληθέο απεηθόληζεο B-mode, έγρξσκνπ θαη θαζκαηηθoύ 

Doppler θαη λα ελεξγνπνηείηαη θαηά βνύιεζε κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ. Να 

αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ γσληώλ ζάξσζεο 

18. Να δηαζέηεη ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθόλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ 

ζνξύβνπ θαη ηελ αύμεζε ηεο επθξίλεηαο ησλ απεηθνληδνκέλσλ ηζηώλ. Η ηερληθή 

απηή λα ιεηηνπξγεί κε ην ζύλνιν ησλ ερνβόισλ θεθαιώλ ηεο δεηνύκελεο 

ζύλζεζεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηερληθέο απεηθόληζεο B-mode, έγρξσκνπ θαη 

θαζκαηηθoύ Doppler θαη λα ελεξγνπνηείηαη θαηά βνύιεζε κε ην πάηεκα ελόο 

πιήθηξνπ. 

19. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε ηερληθή κειέηεο ηεο ειαζηηθόηεηαο ησλ ηζηώλ 

(Διαζηνγξαθία), κε δπλαηόηεηα εμαγσγήο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ. Η ηερληθή απηή 

λα δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε θεθαιέο απεηθόληζεο επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ   

,θαζώο θαη ζε θεθαιέο ελδνθνιπηθέο / δηνξζηθέο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηερληθή 

απεηθόληζεο B-mode θαη λα ελεξγνπνηείηαη θαηά βνύιεζε κε ην πάηεκα ελόο 

πιήθηξνπ. Να αλαθεξζνύλ νη ερνβόιεο θεθαιέο πξνο αμηνιόγεζε. 

20. Να δηαζέηεη ζύζηεκα κεγέζπλζεο ηεο εηθόλαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

21. Να δηαζέηεη  ελζσκαησκέλε ζηε βαζηθή κνλάδα ηερληθή ηξηζδηάζηαηεο (3D) 

απεηθόληζεο, ε νπνία λα ιεηηνπξγεί κε ηηο ίδηεο θεθαιέο ηεο δηζδηάζηαηεο 

απεηθόληζεο. Από ηελ 3D εηθόλα πξνθύπηεη εμαγσγή δηζδηάζηαησλ πξνβνιώλ 

(ηνκώλ) θαη ζηα ηξία επίπεδα. Να δέρεηαη πξνο επηινγή ηερληθή νγθνκεηξηθήο 

απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (4D)  κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ηξηζδηάζηαησλ ερνβνιέσλ. 

22. Να δηαζέηεη ηερληθή ηξαπεδνεηδνύο απεηθόληζεο (Trapezoid scan ) γηα ηελ 

εθαξκνγή κεγαιύηεξνπ πεδίνπ εηθόλαο θαηά ηελ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ.  

23. Να δηαζέηεη cine loop κε κεγάιν αξηζκό πιαηζίσλ ηόζν ζηελ έγρξσκε όζν θαη 

ζηελ αζπξόκαπξε απεηθόληζε θαζώο θαη κλήκε θπκαηνκνξθώλ M-Mode θαη 

Doppler 45 sec ηνπιάρηζηνλ. 

24. Να δηαζέηεη εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ όισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ (Γεληθήο Αθηηλνινγίαο, Αγγεηνινγίαο, Παηδηαηξηθήο, Οπξνινγίαο, 



 

Καξδηνινγίαο, Γπλαηθνινγίαο - Μαηεπηηθήο, Μπνζθειεηηθώλ εθαξκνγώλ, 

Δπηθαλεηαθώλ Οξγάλσλ, Γηελέξγεηαο Βηνςηώλ). Να δηαζέηεη παθέηα κεηξήζεσλ 

θαη ππνινγηζκώλ γηα όιεο ηηο αλσηέξσ εθαξκνγέο. 

25. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απεηθόληζεο, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, 

δεδνκέλσλ B-Mode, έγρξσκνπ Doppler θαη παικηθνύ Doppler (Triplex Mode)ζηηο 

θεθαιέο ηεο βαζηθήο ζπλζεζεο. 

26. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο δηπιήο θαη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 

απεηθόληζεο B-mode/B-mode + CFM γηα ηαπηόρξνλε αμηνιόγεζε ηεο εηθόλαο κε 

θαη ρσξίο έγρξσκν Doppler. 

27. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο θιηληθώλ εηθόλσλ αζζελνύο 

ζε βάζε δεδνκέλσλ, γηα ηήξεζε πιήξνπο αξρείνπ εμεηάζεσλ.  Γηα ην ζθνπό 

απηό λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλα ζηε βαζηθή κνλάδα, ζθιεξό δίζθν 

ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 GB, νδεγό DVD/CD - RW θαη USB Flash drive,  

ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία λα γίλεηαη από ην πιεθηξνιόγην ηνπ 

ππεξερνηνκνγξάθνπ. Να έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο loops ηόζν 

αζπξόκαπξσλ όζν θαη εγρξώκσλ εηθόλσλ. Όιεο νη εηθόλεο λα κπνξνύλ λα 

αλαπαξαρζνύλ ζε πεξηβάιινλ πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή ρσξίο ηελ αλάγθε 

εγθαηάζηαζεο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ.  

28. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πξσηόθνιιν FULL DICOM 3.0 γηα απνζηνιή, 

αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία δηζδηάζηαησλ θαη νγθνκεηξηθώλ εηθόλσλ κέζσ 

δηθηύνπ. Να θαιύπηνληαη ππνρξεσηηθά ηα πξσηόθνιια Print, Storage, Modality 

Worklist, Structured reporting, Performed Procedure Step. Να είλαη έηνηκό γηα 

ζύλδεζε κειινληηθά ζε  ζπζηήκαηα PACS θαη RIS . 

29. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο θαη ζπλερνύο βειηηζηνπνίεζεο ηεο εηθόλαο ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν (θσηεηλόηεηα , αληίζεζε , νκνηνκνξθία θ.ά παξακέηξσλ). 

30. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 220V/50Hz θαη λα πιεξεί ηηο Γηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 

31. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, λα αλαθεξζνύλ θαη λα ηεθκεξησζνύλ όιεο νη ινηπέο 

δπλαηόηεηεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο ή ησλ κεξώλ απηνύ, πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγεζνύλ. 

32. Να ζπληαρζεί πιήξεο θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα ηα πξνζθεξόκελα ζπζηήκαηα θαη 

όια ηα αλαγξαθόκελα λα απνδεηθλύνληαη από ηα επίζεκα μελόγισζζα θπιιάδηα 

( όρη θσηνηππίεο ) ή επίζεκεο βεβαηώζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ γηα όηη δελ 

αλαγξάθεηαη ζηα μελόγισζζα θπιιάδηα. 

33. Να επηζπλαθζεί (κε πνηλή απνθιεηζκνύ) αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ CE mark 

γηα ην πξνζθεξόκελν κεράλεκα πνπ λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά όιεο ηηο 

επεθηάζεηο θαη ηηο ερνβόιεο θεθαιέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

34. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο 

ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα (Καηά πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά 

ζήκαλζεο CE, δειώζεηο ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα 

ηεο Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηόηππα 

ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα από ηνλ Οξγαληζκό πνπ ηα εμέδσζε. 

ΤΝΘΔΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

Να πξνζθεξζεί ζε εληαία ηηκή πξνζθνξάο ν δεηνύκελνο ππεξερνηνκνγξάθνπ 

κε ηελ αθόινπζε ζύλζεζε: 



 

1. Βαζηθή δηαγλσζηηθή κνλάδα ε νπνία λα δηαζέηεη όια ηα πξνεγνύκελα 

απαηηνύκελα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

2. Ψεθηαθό αξρείν αζζελώλ  ,δηαρείξηζε θαθέισλ αζζελώλ ,επεμεξγαζία ,κειέηε , 

κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνύο 

3. Ηρνβόιν Linear ειεθηξνληθήο ζάξσζεο multifrequency γηα αγγεηνινγηθέο 

εμεηάζεηο θαζώο θαη κηθξώλ θαη επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ, ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο 

ζην εύξνο από 5.0 έσο 10.0 MHz. πεξίπνπ. 

4. Ηρνβόιν Linear ειεθηξνληθήο ζάξσζεο multifrequency γηα αγγεηνινγηθέο 

εμεηάζεηο θαζώο θαη κηθξώλ θαη επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ, καιαθώλ κνξίσλ θαη 

καζηνύ θεληξηθώλ ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο ζην εύξνο από 7.0 έσο 15.0 ΜHz 

πεξίπνπ κε δπλαηόηεηα ειαζηνγξαθίαο. 

5. Ηρνβόιν Convex ειεθηξνληθήο ζάξσζεο multifrequency γηα αθηηλνινγηθέο 

εμεηάζεηο, άλσ θάησ θνηιίαο καηεπηηθήο/γπλαηθνινγίαο θαζώο θαη νπξνινγηθέο, 

θεληξηθώλ ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο ζην εύξνο από 2.0 έσο 5.0 MHz πεξίπνπ. 

6. Έγρξσκνο εθηππσηήο Laser (εθηύπσζε Α4). 

7. Αζπξόκαπξν video printer 

8. On-line UPS.  

9. Ο ππεξερνηνκνγξάθνο λα ζπλνδεύνληαη απαξαίηεηα από ην operation manual 

ζηα Διιεληθά, ην service manual πιήξεο (κε ηα θπθιώκαηα θαη part list) θαη 

νπνησλδήπνηε θσδηθό πξόζβαζεο ζε όια ηα κελνύ. 

10. Δπηπιένλ λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όιεο νη ερνβόιεο θεθαιέο θαη όιεο νη 

δεηνύκελεο πξνο επηινγή επεθηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ θαη ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

Καζηνξηά 04- 05-2017 
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ΓΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 

3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 

 

 

ΣΔ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ -- ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 


