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  Δευτέρα 06 Απριλίου 2020 

 
ΠΡΟ:  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» 
 
 

ΘΕΜΑ: «Δθμόςια διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια  
ενόσ φορθτοφ Υπερθχοτομογράφου για χριςθ μαιευτικισ-γυναικολογίασ 

προχπολογιςμοφ 35.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 
ΑΠ: 10686/19.3.2020» 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΦΟΡΗΣΟΤ ΤΠΕΡΗΧΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΓΙΑ ΧΡΗΗ 
ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ - ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 
Κατόπιν μελζτθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςεβόμενοι το ζργο τθσ Επιτροπισ ςφνταξθσ αυτϊν, 
ςασ παρακζτουμε κατωτζρω τισ παρατθριςεισ τθσ εταιρείασ μασ οι οποίεσ αφοροφν ςτο προσ 
προμικεια μθχάνθμα. 
 
Με γνϊμονα τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που τζκθκαν από τθν Επιτροπι 
και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ ενόσ ςφγχρονου Γενικοφ Νοςοκομείου, προτείνουμε να 
τροποποιθκοφν οι κάτωκι τεχνικζσ προδιάγραφεσ, ζτςι ϊςτε το ςφςτθμα που κα προμθκευτεί το 
Νοςοκομείο ςασ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ καλφπτοντασ όλεσ τισ ανάγκεσ αλλά και επιτρζποντασ 
τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν εγνωςμζνθσ αξίασ: 

 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 
 
1) «Να είναι φορθτόσ, βάρουσ ίςου ι μικρότερου από (≤10 Κg) ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιείται ςε άμεςθ ανάγκθ εκτόσ τροχθλάτου, με δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ επί 
>60', με ενςωματωμζνθ μπαταρία, αλλά και με τάςθ δικτφου 220V/50Hz.» 

 
Δεδομζνου ότι ηθτείται ζνα φορθτό ςφςτθμα υπερθχοτομογραφίασ με ςκοπό τθν χριςθ του και 
εκτόσ τροχιλατθσ βάςθσ για περιπτϊςεισ άμεςθσ ανάγκθσ κεωροφμαι ότι το βάροσ των 10Kg είναι 
ιδιαίτερα μεγάλο για τθν εφκολθ και γριγορθ μεταφορά του υπερθχοτομογράφου από τον χριςθ. 
Επιπλζον, κεωροφμαι ότι θ δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ μζςω 
ενςωματωμζνθσ μπαταρίασ, εκτόσ τθσ τροφοδοςίασ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και πρζπει να 
διαρκεί για τουλάχιςτον δφο ϊρεσ. 
 
Συνεπϊσ βάςει των ανωτζρω προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ, για 
τθν δυνατότθτα προμικειασ εκ μζρουσ του Νοςοκομείου ενόσ ςυςτιματοσ τελευταίασ γενιάσ με τισ 
πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. 
 
Προτεινόμενθ Τροποποίθςθ προδιαγραφισ: 
 
«Να είναι φορθτόσ, βάρουσ ίςου ι μικρότερου από (≤7 Κg) ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
χρθςιμοποιείται ςε άμεςθ ανάγκθ εκτόσ τροχθλάτου, με δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ επί 
>120’, με ενςωματωμζνθ μπαταρία, αλλά και με τάςθ δικτφου 220V/50Hz.» 
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2) «Να ζχει χρόνο εκκίνθςθσ (Booting time) ίςου ι μικρότερου των 35 sec ϊςτε να μπορεί να 
αντιμετωπίςει οποιοδιποτε επείγον περιςτατικό» 

 
Δεδομζνου ότι ηθτείται ζνα φορθτό ςφςτθμα υπερθχοτομογραφίασ ικανό να αντιμετωπίςει 
οποιοδιποτε επείγον περιςτατικό το οποίο χρειάηεται ιδιαίτερα γριγορο χειριςμό, κεωροφμαι ότι ο 
χρόνοσ των 35sec είναι αρκετά μεγάλοσ. 
 
Συνεπϊσ βάςει των ανωτζρω προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ, για 
τθν δυνατότθτα προμικειασ εκ μζρουσ του Νοςοκομείου ενόσ ςυςτιματοσ τελευταίασ γενιάσ με τισ 
πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. 
 
Προτεινόμενθ Τροποποίθςθ προδιαγραφισ: 
 
«Να ζχει χρόνο εκκίνθςθσ (Booting time) ίςου ι μικρότερου των 25 sec ϊςτε να μπορεί να 
αντιμετωπίςει οποιοδιποτε επείγον περιςτατικό» 

 
 
3) «Να διακζτει μεγάλθσ λεπτομζρειασ τεχνικι (B-mode), με δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε υψθλό 

δυναμικό εφροσ (Dynamic range) ≥ 200 db.» 

 
Ζνα ιδιαίτερα κρίςιμο τεχνικό χαρακτθριςτικό για τθν ποιότθτα εικόνασ, ςτα ςφγχρονα ψθφιακά 
ςυςτιματα υπερθχοτομογραφίασ, αποτελεί  το δυναμικό εφροσ (dynamic range), κακϊσ αφορά τθν 
ζνταςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ εικόνασ τα οποία ανάλογα με το επίπεδο του δυναμικοφ 
εφρουσ δίνουν καλφτερθ διάκριςθ μεταξφ των ορίων εςωτερικϊν οργάνων, ειδικά ςε όργανα που 
ζχουν παραπλιςια θχογεννθτικι δομι.  

 
Συνεπϊσ βάςει των ανωτζρω προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ, για 
τθν δυνατότθτα προμικειασ εκ μζρουσ του Νοςοκομείου ενόσ ςυςτιματοσ τελευταίασ γενιάσ με τισ 
πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. 
 
Προτεινόμενθ Τροποποίθςθ προδιαγραφισ: 
 
«Να διακζτει μεγάλθσ λεπτομζρειασ τεχνικι (B-mode), με δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε υψθλό 
δυναμικό εφροσ (Dynamic range) ≥ 250 db.» 
 
 

4) «Να ζχει ανανζωςθ τθσ εικόνασ, με δυνατότθτα τουλάχιςτον 1000 εικόνεσ / δευτερόλεπτο.» 

 
Ο ρυκμόσ ανανζωςθσ τθσ εικόνασ ανά δευτερόλεπτο (frame rate per second - fps) είναι ζνα τεχνικό 
χαρακτθριςτικό που αντικατοπτρίηει τθν ταχφτθτα ψθφιακισ επεξεργαςίασ και αναπαραγωγισ τθσ 
εικόνασ ενόσ μθχανιματοσ υπεριχων. Όςο μεγαλφτερο αρικμό ανανζωςθσ εικόνασ διακζτει ζνα 
ςφςτθμα υπερθχοτομογραφίασ τόςο πιο εφκολθ και γριγορθ γίνεται θ κλινικι εξζταςθ με καλφτερθ 
χωρικι διακριτικι ικανότθτα.  
 

Συνεπϊσ βάςει των ανωτζρω προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ, για 
τθν δυνατότθτα προμικειασ εκ μζρουσ του Νοςοκομείου ενόσ ςυςτιματοσ τελευταίασ γενιάσ με τισ 
πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. 
 
Προτεινόμενθ Τροποποίθςθ προδιαγραφισ: 
 
«Να ζχει ανανζωςθ τθσ εικόνασ, με δυνατότθτα τουλάχιςτον 1400 εικόνεσ / δευτερόλεπτο.» 
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5) «Ηχοβόλο ενδοκοιλοτικι κεφαλι MicroConvex, ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων (3 - 11 ΜΗz), 
κατάλλθλθ για μαιευτικζσ γυναικολογικζσ ενδοκολπικζσ εξετάςεισ κ.λ.π.» 

 
Η ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι περιορίηει τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι των πλζον ςφγχρονων 
φορθτϊν υπερθχοτομογράφων τθσ Esaote αλλά και άλλων καταξιωμζνων εταιρειϊν του χϊρου, 
περιορίηοντασ ζτςι τθν διεφρυνςθ του ανταγωνιςμοφ. Θεωροφμαι ότι απόκλιςθ τθσ τάξεωσ του 
1MHz δεν περιορίηει το κλινικό όφελοσ και ωσ εκ τοφτου προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ. 
 
Επιπλζον, προτείνουμε τθν προςκικθ του αρικμοφ των μοιρϊν τθσ ενδοκοιλοτικισ κεφαλισ ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι. Όςο μεγαλφτερεσ είναι οι μοίρεσ τθσ ενδοκοιλοτικισ κεφαλισ τόςο 
ευρφτερο είναι το πεδίο απεικόνιςθσ του ιατροφ χωρίσ να χρειάηεται θ μετακίνθςθ τθσ κεφαλισ και 
επομζνωσ θ καταπόνθςθ τθσ αςκενοφσ 
 
Προτεινόμενθ Τροποποίθςθ προδιαγραφισ: 
 
«Ηχοβόλο ενδοκοιλοτικι κεφαλι MicroConvex, ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων (3 - 10 ΜΗz), 
γωνίασ ςάρωςθσ τουλάχιςτον 190

ο
, κατάλλθλθ για μαιευτικζσ γυναικολογικζσ ενδοκολπικζσ 

εξετάςεισ κ.λ.π.» 
 
 

6) Με γνϊμονα τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν δυνατότθτα 
προμικειασ εκ μζρουσ του Νοςοκομείου ενόσ φορθτοφ ςυςτιματοσ υπερθχοτομογραφίασ 
τελευταίασ γενιάσ με τισ πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, προτείνουμε τθν προςκικθ των εξισ 
προδιαγραφϊν τισ οποίεσ διακζτουν τα περιςςότερα μοντζλα ςφγχρονων φορθτϊν 
υπερθχοτομογράφων τθσ αγοράσ: 

 
«Να διακζτει ςφγχρονθ υπερθχοτομογραφικι τεχνολογία δθμιουργίασ εικόνασ με τθ ςυλλογι 
μεγάλου αρικμοφ διαγνωςτικϊν πλθροφοριϊν από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ ςάρωςθσ (Real 
Time Compound Imaging), για επίτευξθ εικόνων υψθλισ ανάλυςθσ (διακριτικισ ικανότθτασ).» 
 
 «Να διακζτει τεχνικι Επεξεργαςίασ εικόνασ ςε επίπεδο pixel για τθ μείωςθ του κορφβου και 
βελτίωςθ τθσ ορατότθτασ και τθσ υφισ ιςτικϊν μοτίβων και αφξθςθ τθσ ευκρίνειάσ τουσ.» 
 
«Τεχνικι αυτόματθσ  βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνασ  με το πάτθμα ενόσ μόνο πλικτρου.» 
 
«Το ςφςτθμα να ςτθρίηεται ςε λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10.» 
 

 
Οι ωσ άνω προτάςεισ τθσ εταιρείασ μασ ζχουν ωσ μοναδικό ςκοπό τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι τθσ 
εταιρείασ μασ ςτο διαγωνιςμό, τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
και φυςικά τθν προμικεια από το Νοςοκομείο ςασ ενόσ ςυςτιματοσ Υπερθχοτομογραφίασ τελευταίασ 
τεχνολογίασ, υψθλισ ποιότθτασ και υψθλοφ επιπζδου τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν.  
 
Ευελπιςτϊντασ ότι οι παρατθριςεισ μασ κα τφχουν κετικισ αντιμετϊπιςθσ. 
 
Είμαςτε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ.  
 
Μετά τιμισ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ Α.Ε. 
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