
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz 
 
2. Να διαθέτει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας Convex array, Phased array 

sectors,Linear array σε ονομαστικές συχνότητες από 2 MHz  και άνω μέχρι και 18 MHz τουλάχιστον. 
 

 
3. Να διαθέτει ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση 3 ηλεκτρονικών ηχοβόλων  κεφαλών 

(2D, PW/CW  και CFM απεικόνισης ) και μια θύρα για pencil. 
 
4. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD τεχνολογίας  υγρών κρυστάλλων υψηλής διακριτικής ικανότητας , 

διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 17’’με δυνατότητα κίνησης δεξιά- αριστερά,. Πρέπει επίσης να διαθέτει 
σύγχρονο  πλήρες πληκτρολόγιο χειρισμού σε ενσωματωμένη οθόνη αφής  (touch screen) τουλάχιστον 10’’  
για ευκολία στη χρήση. 

 
5. Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική λήψης των παραγόμενων από τους  ιστούς 

αρμονικών συχνοτήτων χωρίς χρήση σκιαγραφικών  υλικών  και να λειτουργεί  στη δισδιάστατη απεικόνιση 
(2D- Mode). 

 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Να είναι κατάλληλος  για εξετάσεις  σε όλες τις εφαρμογές Καρδιολογίας και της  Αγγειολογία. 
  
2. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης  δύο διαστάσεων (B-Mode), κίνησης /χρόνου (Μ-Mode), έγχρωμου 

Doppler (CFM), παλμικού Doppler (PW-HiPRF), συνεχές  και κατευθυνόμενο (steerable) Doppler (CW) και 
Doppler  ισχύος (Power Doppler) TDI, COLOR TDI. 

 
3. Να διαθέτει προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο  pixel για την μείωση του θορύβου 

(Speckle noise) και βελτίωση της ορατότητας και της υφής  σιτικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας. Η 
τεχνική αυτή να λειτουργεί σε όλες τις ηχοβόλες  κεφαλές και στις δισδιάστατες   απεικονίσεις  καθώς και σε 
συνδυασμό με τεχνικέςTissue Harmonic. Να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

 
4. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πραγματικού χρόνου , εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler , 

και έγχρωμου Doppler (real time triplex), σε όλες τις σαρώσεις  και όλες τις ηχόβολες κεφαλές  ώστε να 
επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής  από τον γιατρό  κατά την διάρκεια της 
εξέτασης για βέλτιστη κλινική απόδοση. 

 
5. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγματικού χρόνου απεικόνισης B-Mode/B-

Mode+CMF για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας με και χωρίς έγχρωμο Doppler ώστε να επιτυγχάνεται 
παράλληλη εκτίμηση του αυλού του αγγείου και της αιμοδυναμικής του ροής. 

 
6. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχόβολες κεφαλές  convex array, linear array, 

phased array sector φάσματος συχνοτήτων από 2.0 MHz  και άνω και όχι μικρότερο των 18.0 MHz. Το 
εύρος συχνοτήτων να αναφερθεί προς αξιολόγηση.  

 
 
7. Να διαθέτει πολλαπλά σημεία εστίασης (focus points) τόσο στην ασπρόμαυρη όσο και στην έγχρωμη 

απεικόνιση  για σαφή και ακριβή διάκριση μεταξύ μικρών δομών και αγγείων . Να αναφερθούν προς 
αξιολόγηση  όλες οι νεότερες τεχνολογίες  στον τομέα αυτό. 

 
 



 
8. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 30 εκατοστά τουλάχιστον , σε αναλογία  με τις εκάστοτε  

ηχοβόλες κεφαλές  και τις αντίστοιχες  συχνότητες λειτουργίας . Δυνατότητα μεγαλύτερου  βάθους σάρωσης 
να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 

 
9. Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης zoom πραγματικού χρόνου ,οποιουδήποτε  τμήματος της 

οθόνης με δυνατότητα μετακίνησης  της περιοχής ενδιαφέροντος ,με πλήρη διακριτική ικανότητα της 
εικόνας. Η μεγέθυνση (Zoom) να είναι δυνατή  σε ζωντανές καθώς και σε «παγωμένες» εικόνες για όλες τις 
διαθέσιμες  εφαρμογές. Οι περαιτέρω δυνατότητες και η ανάλυση  της μεγέθυνσης θα αξιολογηθούν. 

 
10. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη τουλάχιστον 19.000 ασπρόμαυρων  εικόνων 

καθώς και μνήμη κυματομορφών τουλάχιστον 300 seconds.  M-MODE και Doppler επί ανεξάρτητης 
προσωρινής κινηματογραφικής μνήμης χωρίς να καταλαμβάνει  χώρο από την μνήμη  του σκληρού δίσκου 
του συστήματος. 

 
11. Να διαθέτει στο B-MODE πολλαπλούς χάρτες  της κλίμακας του γκρί για διάφορες κλινικές χρήσεις. 

Να αναφερθεί ο αριθμός προς αξιολόγηση. Επίσης να διαθέτει στο CFM DOPPLER πολλαπλούς 
χρωματικούς χάρτες , για διάφορες κλινικές χρήσεις . Να αναφερθεί ο αριθμός και οι αντίστοιχες εφαρμογές 
(όπως ταχύτητα, στροβιλώδης ροή, κλπ) προς αξιολόγηση. 

 
12. Να διαθέτει σύγχρονα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών (advanced packages) για όλα τα είδη 

απεικονίσεων στις κλινικές εφαρμογές  της καρδιολογίας , τα οποία να αναφερθούν προς αξιολόγηση. Στις 
καρδιολογικές  εφαρμογές να περιλαμβάνεται πλήρες λογισμικό μετρήσεων  και αναλύσεων  δεικτών. Η 
δυνατότητα απεικόνισης στο Doppler αυτόματων μετρήσεων,  θα εκτιμηθεί θετικά. Για κάθε ένα από τα 
παραπάνω να εξάγεται Report από το σύστημα. Στις Αγγειολογικές  εφαρμογές να μπορεί να αναβαθμιστεί 
με  λογισμικό μετρήσεων  και αναλύσεων  δεικτών FMD,PWVβ. 

 
13. Το έγχρωμο Doppler  να κωδικοποιεί  την ροή  του αίματος με αποχρώσεις μπλέ και κόκκινου 

χρώματος. Να υπάρχει διαφορετικό χρώμα κωδικοποιήσεως της στροβιλώδους ροής (Variance). 
 
14. Στο φασματικό Doppler  να διαθέτει οπωσδήποτε σύγχρονη τεχνική αυτόματης πλανημέτρησης  

του φάσματος και υπολογισμό των αιμοδυναμικών  παραμέτρων ταχύτητας πίεσης κλπ σε πραγματικό 
χρόνο (εικόνα real time ) κατά την διάρκεια της εξέτασης τα χαρακτηριστικά της οποίας  να αναφερθούν 
προς αξιολόγηση. Η τεχνική να λειτουργεί σε όλες τις απαιτούμενες κλινικές εφαρμογές. 

 
15. Να διαθέτει και να προσφερθεί στην βασική σύνθεση , ενσωματωμένος σταθμός εργασίας για 

αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων. Να αποθηκεύει πολλαπλές εξετάσεις σε κινηματογραφική 
μορφή (υπό μορφή AVI) με δυνατότητα παράλληλης απεικόνισης  ταυτόχρονα για συγκριτική αξιολόγηση.. 
Η αποθήκευση  των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων (υπό μορφή JPEG) να γίνεται απαραίτητα και με  
δυνατότητα επιλογής του χειριστή σε ενσωματωμένο στη βασική μονάδα σκληρό δίσκο. Η λειτουργία να 
γίνεται από το πληκτρολόγιο  του υπερηχοτομογράφου και το όλο σύστημα να είναι ενσωματωμένο στη 
βασική μονάδα . Όλες οι εικόνες να μπορούν να αναπαραχθούν σε περιβάλλον H/Y,συμβατό με τον 
εγκαταστημένο εξοπλισμό του Νοσοκομείου μας.  

 
16. Να έχει τη δυνατότητα  για τεχνική COMPOUND SCAN. H τεχνική αυτή να δουλεύει σε CONVEX 

και LINEAR  κεφαλές. 
 

17. Να διαθέτει στη βασική μονάδα πρόγραμμα ελευθέρου άξονα για μετρήσεις στο M-MODE σε παγωμένη και 
κινούμενη εικόνα, παραπάνω από δυο άξονες θα εκτιμηθούν θετικά. 

 
18. Να έχει τη δυνατότητα  ταυτόχρονης απεικόνισης ιχνών  δυο Doppler για λήψη δυο διαφορετικών 

φασμάτων στην ίδια εικόνα στον ίδιο κύκλο. 
 

19. Να έχει δυνατότητα  για εξετάσεις stress echo .Να μπορεί το πρόγραμμα να αποθηκεύει στη μνήμη 
την εξέταση και να μπορεί ο χρήστης να την επεξεργαστεί πάλι. Να έχει τη δυνατότητα το πρόγραμμα να 
κάνει χρήση σκιαγραφικών κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 



 
 
20. Να έχει δυνατότητα   σε πρόγραμμα για εξετάσεις speckle tracking GLS. 
 
21. Να διαθέτει στη βασική μονάδα πρόγραμμα αξιολόγησης των στεφανιαίων αγίων και εξαγωγή 

στεφανιαίας εφεδρείας. 
 
22. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με σταθμό εργασίας για να γίνονται αναλύσεις σε δεύτερο 

χρόνο. 
 

23. Να έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί με ειδικό πρόγραμμα FMD για εξετάσεις στη βραχίονια 
αρτηρία. 

 
24. Να έχει τη δυνατότητα να χωρίζει στα δυο την εικόνα με color Doppler και να εχει μια εικονα real 

time και μια σε αργή κίνηση ταχύτητας που επιλεγεί ο χριστής για να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση στης 
διαφυγές. 

 
 
 

25. Να έχει δυνατότητα    επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων προς εκτύπωση  καθώς και 
για μελλοντική σύνδεση με PACS . 

 
26. Να έχει δυνατότητα    διεξαγωγής εξετάσεων με σκιαγραφικά CONTRAST . 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. 
 

Να προσφερθεί σε ενιαία τιμή προσφοράς ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη σύνθεση : 
 
1. Βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά .Να έχει stress echo. 
 
 
2. Ηχοβόλος κεφαλή phased array με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο 2D από 2.0 

έως 3.6 MHz τουλάχιστον για  καρδιολογικές  εξετάσεις. 
 
3. Ηχοβόλος κεφαλή LINEAR με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας στο 2D από 5.0 έως 

13.00 MHz τουλάχιστον για   εξετάσεις αγγείων. 
 

4. Σταθμός εργασίας για να γίνονται αναλύσεις σε δεύτερο χρόνο με pc. 
 

5. Laser  printer.  
 
 
Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά  της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους 

σύμφωνα με τις  ισχύουσες  κοινοτικές οδηγίες για τα  ιατροτεχνολόγικά προϊόντα (κατά περίπτωση όπως 
απαιτείται πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 
Αρμόδιας Αρχής κ.λ.π.).  

 
 

http://www.google.gr/search?tbo=d&spell=1&q=speckle+tracking&sa=X&ei=iwMVUYmaKJKa1AWukICQDQ&ved=0CC8QvwUoAA

