
 

 
 

 
Αξιότιμε/η κύριε/α, 
 
Στα πλαίσια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 46359/23-12-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του 
διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Αξονικού Τομογράφου 64 τομών». 
Προϋπολογισμός: 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας παραθέτουμε κάτωθι τις 
προτάσεις της εταιρείας μας αναφορικά με: 
 
13. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
13.1 Εγχυτής ΝΑΙ. Να περιλαμβάνεται στην βασική 

σύνθεση και να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
και παραγωγής, διπλού αυλού κατάλληλος 
για εγχύσεις σκιαγραφικού σε εξετάσεις 
αξονικής τομογραφίας 

 
Η εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ προτείνει την τροποποίηση των παραπάνω, στα πρότυπα των 
Τεχνικών Προδιαγραφών του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 
3/2018 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ που ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ειδικότερα της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ – 12. 
Παρελκόμενος Εξοπλισμός – Εγχυτής, ως κάτωθι: 
 
13.1 Εγχυτής Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για εγχύσεις σκιαγραφικού 

σε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας. Να έχει και δυνατότητα και για έγχυση 
ορού. Η κεφαλή του εγχυτή να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση με 
αντιστατικούς τροχούς. Να πραγματοποιεί έγχυση σκιαγραφικού σε 
φάσεις τουλάχιστον 1-6 επιπέδων. Να έχει μέγιστο όριο πίεσης 
τουλάχιστον 300 psi. Να δέχεται αναλώσιμο κιτ πλήρωσης συστήματος, 
πολλαπλών χρήσεων, εγκεκριμένο για συνεχή χρήση τουλάχιστον 12 
ωρών. Ο ρυθμός ροής να είναι από 0,1 έως 10 ml/sec. Να διαθέτει οθόνη 
αφής για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εγχύσεων από την 
αίθουσα ελέγχου. Να διαθέτει ενεργό θερμαντικό σύστημα του 
σκιαγραφικού μέσου στους 35ο C περίπου. Να διαθέτει λειτουργία 
ταυτόχρονης έγχυσης σκιαγραφικού και ορού σε ποσοστιαία αναλογία. 
Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης και επισκευής μέσω 
ασφαλούς σύνδεσης στο internet σε περίπτωση βλάβης. Να έχει τη 
δυνατότητα για λήψη της Modality Worklist και σύνδεση με PACS, για 
αποστολή των στοιχείων έγχυσης. Να έχει δυνατότητα συγχρονισμού με 
τον Αξονικό Τομογράφο. 

 
Επιπλέον, εισηγούμαστε τη περαιτέρω συμπλήρωσή τους ως ακολούθως: 

Προς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Θέμα 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 
ΤΟΜΩΝ» 



 

 
 
 Να δέχεται πιστοποιημένα συμβατά αναλώσιμα διαφόρων κατασκευαστών, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αναλώσιμα πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις που είναι 
αναγκαίες για την ομαλή, συνεχή και μακροπρόθεσμη λειτουργία του εν λόγω 
προσφερόμενου είδους, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συμπλήρωση.   
 
Με εκτίμηση  
Για τη Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
 
 
 
Νικόλαος Κουρεντζής  
Country Head Radiology   
GR/CY/IL/MT/RO/BG/MD                      

Dimitris Htenas 
OEM & Tender Key Account Specialist 
Radiology   
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