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Να προσφερθούν: 

Α. Ένα ακτινοσκοπικό συγκρότημα C Arm ακτινολογικής χρήσης 
Β. Ένα ακτινοσκοπικό συγκρότημα C Arm ορθοπεδικής χρήσης 

 
Αξιό,τιμοι Κύριοι, 

 
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί σε ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, θα 
θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. 
 

Α. Ένα ακτινοσκοπικό συγκρότηµα C Arm ακτινολογικής χρήσης 
 
Α Γεννήτρια Ακτίνων -Χ 

1. Στην τεχνική προδιαγραφή 1  ζητείται παρ. « Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής συχνότητας 

ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή και υψηλής ισχύος, τουλάχιστον 25 KW. » 

 

Όλα τα τροχήλατα ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα τύπου C-arm της GE Healthcare 

διαθέτουν γεννήτρια ισχύος 15 kW και όχι 25 kW όπως ζητούν οι προδιαγραφές. Οι αποδόσεις της 

γεννήτριας είναι ικανές να καλύψουν όλες τις κλινικές εφαρμογές για τις οποίες προορίζεται το 

σύστημα. Επιπλέον χρειάζεται να αναφερθεί ό,τι τα ακτινοσκοπικά συστήματα της GE με  τεχνολογία 

αιχμής φέρουν ειδική διαμόρφωση για όχι μόνο υψηλές τιμές στην ισχύ της γεννήτριας της τάξεως 

έως 15kW αλλά αποτελούνται από δυο ξεχωριστά τμήματα της  γεννήτριας και της λυχνίας έτσι ώστε 

να αποδίδουν συνεχόμενα και απρόσκοπτα την προαναφερόμενη ισχύ.  

Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα C-arm διαθέτουν ανιχνευτές υψηλής απόδοσης με αποτέλεσμα 

να παρέχουν εικόνες υψηλής ποιότητας σε λιγότερα mΑ. Αποτέλεσμα αυτού είναι η γεννήτρια να 

παρέχει εικόνες ισοδύναμες με τις εικόνες συστημάτων γεννήτρια 30 KW. Η προδιαγραφή αυτή το 

μόνο που επιτυγχάνει είναι τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Για τη διασφάλιση του δημόσιου 

συμφέροντος προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως  
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Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής συχνότητας ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή 

και υψηλής ισχύος, τουλάχιστον 15 KW για απόδοση εικόνων ισοδύναμο με τουλάχιστον 30kw 

απόδοσης.  

 

2. Στην ενότητα «Α Γεννήτρια Ακτίνων -Χ » ζητείται παρ. 
3 «.Να εκτελεί ακτινοσκόπηση υψηλού contrast µε στοιχεία τουλάχιστον 120 kVp και 250 mA.  
4. Να εκτελεί παλμική ακτινοσκόπηση µε μέγιστα στοιχεία τουλάχιστον 120 kV και τουλάχιστον 250 
mA καθώς και ρυθμιζόμενη συχνότητα παλμών έως τουλάχιστον 25 παλµούς/sec. 

6. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογράφηση, µεµονωµένων εικόνων, µε μέγιστα στοιχεία, τουλάχιστον 250 
mA. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο έκθεσης και αυτόματη αποθήκευση της παραγόμενης εικόνας.» 
 

Όλα τα τροχήλατα ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα τύπου C-arm της GE Healthcare  εκτελούν 

ακτινοσκόπηση υψηλού contrast με μέγιστα στοιχεία 120 kVp και 75 mA. Οι αποδόσεις της γεννήτριας 

είναι ικανές να καλύψουν όλες τις κλινικές εφαρμογές για τις οποίες προορίζεται το σύστημα. Τα 

σύγχρονα ψηφιακά συστήματα C-arm διαθέτουν ανιχνευτές υψηλής απόδοσης με αποτέλεσμα να 

παρέχουν εικόνες υψηλής ποιότητας σε λιγότερα mΑ. Η προδιαγραφή αυτή το μόνο που επιτυγχάνει 

είναι τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος προτείνεται 

η τροποποίηση ως ακολούθως  

 

3 «.Να εκτελεί ακτινοσκόπηση υψηλού contrast µε στοιχεία τουλάχιστον 120 kVp και 75 mA».& 
4.«Να εκτελεί παλµική ακτινοσκόπηση µε µέγιστα στοιχεία τουλάχιστον 120 kV και τουλάχιστον 
150 mA καθώς και ρυθµιζόµενη συχνότητα παλµών έως τουλάχιστον 25 παλµούς/sec». 
6. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογράφηση, µεµονωµένων εικόνων, µε µέγιστα στοιχεία, 
τουλάχιστον 75 mA. Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο έκθεσης και αυτόµατη αποθήκευση της 
παραγόµενης εικόνας. 

 
3. Στην ενότητα «Α Γεννήτρια Ακτίνων -Χ » ζητείται παρ.5. «Να αναφερθεί το εύρος παλμού (pulse 

width) παλμικής έκθεσης, το οποίο θα πρέπει να μεταβάλλεται και να είναι το μικρότερο δυνατό, της 

τάξεως των 7 msec για την επίτευξη εικόνας χωρίς παράσιτα κίνησης. Να αναφερθεί το εύρος προς 

αξιολόγηση.» 

 

Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare διαθέτουν εύρος 

παλμού (pulse width) 9 msec. Το εύρος παλμού από μόνο του σαν χαρακτηριστικό δεν επιφέρει κλινικό 

πλεονέκτημα. Για να επιτευχθεί η άριστη απεικόνιση των κινούμενων δομών χρειάζεται να 

αναφέρεται, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές όχι μόνο το χαμηλό εύρος παλμού αλλά 

και ταυτόχρονα να εφαρμόζονται επιπλέον τεχνολογικά πλεονεκτήματα που η εταιρία μας επίσης 

μπορεί να προσφέρει όπως, το υψηλό DQE (>70%) ακόμα και σε προγράμματα χαμηλής δόσης, η 

προβολή σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας 4Κ, λογισμικά συστήματα αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας 

και αντίθεσης (ABS).      

Επιπλέον, η προδιαγραφή απαιτεί εύρος παλμικής έκθεσης της τάξεως των 7 msec, λόγω 

ασάφειας ως προς ποιες τιμές είναι αποδεκτές και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο 

διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:  

 

«Να αναφερθεί το εύρος παλμού (pulse width) παλμικής έκθεσης, το οποίο θα πρέπει να 

μεταβάλλεται και να είναι το μικρότερο δυνατό, της τάξεως των 10 msec για την επίτευξη 

εικόνας χωρίς παράσιτα κίνησης. Να αναφερθεί το εύρος προς αξιολόγηση.» 

 

4. Στην ενότητα Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ -ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ζητείται στην παρ.2 : 
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«Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 5MHU και θερμοχωρητικότητα ανόδου 

τουλάχιστον 300 KHU ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος λειτουργίας ακτινοσκόπησης  ……….» 

 

Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare διαθέτουν 

θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 1,5 ΜΗU και όχι 5 ΜΗU όπως ζητούν οι προδιαγραφές οι οποίες 

την θέτουν εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η απαίτηση για τόσο μεγάλη θερμοχωρητικότητα 

περιβλήματος για ένα σύστημα C-arm είναι αδικαιολόγητη. Η εν λόγω τιμή σημαίνει ό,τι ένα σύστημα 

λόγω κατασκευής μπορεί να προσεγγίζει υψηλές τιμές θερμότητας, διότι θερμαίνεται πολύ κατά 

την χρήση και για αυτόν τον λόγο επιβάλλεται να έχει αντίστοιχα υψηλές τιμές θερμοχωρητικότητας 

και αντοχής για να μην διακόπτεται γρήγορα και συχνά η λειτουργία του.  

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία ενός ακτινοσκοπικού συστήματος 

και η σύγκριση του σε σχέση με κάποιο άλλο για την διάρκεια λειτουργίας του, θα πρέπει να εξεταστεί 

για πόσο χρόνο (σε λεπτά της ώρας) μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα κάτω από συγκεκριμένα και ίδια 

τεχνικά χαρακτηριστικά (kV και mA) προκειμένου να υπάρχουν αντικειμενικές συγκρίσεις των δύο 

συστημάτων.  Σημαντικότερος παράγοντας για την απόδοση του συστήματος που καθορίζει και το 

χρόνο συνεχούς ακτινοσκόπησης είναι ως επί το πλείστον θερμοχωρητικότητα της ανόδου και όχι η 

θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος.  

Τέλος χρειάζεται να αναφερθεί ό,τι τα συστήματα της εταιρίας μας έχουν την γεννήτρια 

ξεχωριστά και εκτός του περιβλήματος, η οποία αποτελεί πηγή θερμότητας και για αυτό τον 

τεχνολογικό λόγο δεν συναντάμε υψηλές τιμές θερμότητας και αντίστοιχα θερμοχωρητικότητας. 

 

Το μόνο που επιτυγχάνει η προδιαγραφή αυτή είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού. Για το 

λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 

 

Παρ. 2 «Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 1MHU και θερμοχωρητικότητα 

ανόδου τουλάχιστον 300 KHU ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος λειτουργίας 

ακτινοσκόπησης  ……….» 

 

5. Στην ενότητα Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ» ζητείται στην παρ.3 « 
Να διαθέτει ενεργό σύστημα υγρής ψύξης για την απρόσκοπτη λειτουργία µμεγάλης διάρκειας 
ακτινοσκόπησης δίχως μεταβολή στην ποιότητα της εικόνας προκειμένου να διενεργούνται χωρίς 
διακοπή πολύπλοκες αγγειοχειρουργικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις µμεγάλης διάρκειας». 

 

Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare διαθέτουν ενεργό 

σύστημα αέριας ψύξης και όχι υγρής. Η τεχνολογία αυτή είναι εξίσου ικανή για να διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη λειτουργία μεγάλης διάρκειας ακτινοσκόπησης δίχως μεταβολή στην ποιότητα της 

εικόνας προκειμένου να διενεργούνται χωρίς διακοπή πολύπλοκες αγγειοχειρουργικές ενδοαγγειακές 

επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα συστήματα της εταιρίας μας έχουν διαφορετική και σύγχρονη 

τεχνολογική σχεδίαση, όπου η γεννήτρια βρίσκεται εκτός του περιβλήματος της λυχνίας για την 

αποφυγή αύξησης θερμότητας και θερμοκρασίας του συστήματος προκειμένου να μην χρειάζεται 

η χρήση υδρόψυκτου μέσου για την ψύξη του.  

Η απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής για υγρή ψύξη περιορίζει τον ανταγωνισμό, δεν 

εξασφαλίζει τον φορέα για την προμήθεια συστήματος υψηλών δυνατοτήτων διαφορετικής 

τεχνολογίας, επιφέρει επιπρόσθετα κόστη για την συντήρηση και επισκευή υδρόψυκτων 

συστημάτων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 

 



παρ.3 «Να διαθέτει ενεργό σύστημα υγρής ή αέριας ψύξης για την απρόσκοπτη λειτουργία 
µεγάλης διάρκειας ακτινοσκόπησης δίχως µεταβολή στην ποιότητα της εικόνας προκειµένου να 
διενεργούνται χωρίς διακοπή πολύπλοκες αγγειοχειρουργικές ενδαγγειακές επεµβάσεις 
µεγάλης διάρκειας». 

 

6. Στην ενότητα « Γ Σύστημα διαφραγμάτων (collimator)» ζητείται παρ. 1 “Nα διαθέτει 
διαφράγµατα ίριδας και ασύµµετρα διαστάσεων 50-300mm τουλάχιστον για χρήση µε τον ψηφιακό 
ανιχνευτή.” 

 

Η εταιρία μας έχει εξασφαλίσει νεότερες τεχνολογίες για χρήση συμμετρικών διαφραγμάτων και όχι 

ασύμμετρων, μιας και ή χρήση των συμμετρικών διαφραγμάτων βοηθά στην επικέντρωση του 

αντικειμένου εξέτασης στο κέντρο της λυχνίας προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λήψη 

σύλληψης της εικόνας και προβολής. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και της ισότιμης 

διαγωνιστικής διαδικασίας προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 

 

Παρ. 1 Να διαθέτει διαφράγματα συμμετρικά ή ασύμμετρα και διαφράγματα ίριδος, διαμέτρου 

ανάλογης με την βαθμονόμηση, για χρήση με τον ψηφιακό ανιχνευτή.  

 

Δ. Ψηφιακός ανιχνευτής  

 

7. Στην παρ. 1 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «1. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα 

προηγμένης τεχνολογίας με ψηφιακό ανιχνευτή (flat detector) τεχνολογίας CMOS υψηλής ευκρίνειας 

μήτρας >2,5k x 2,5k τουλάχιστον, με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης και με αυτόματα 

πρωτόκολλα μειωμένης δόσης. Να περιγραφεί η τεχνολογία του ψηφιακού ανιχνευτή-flat detector 

(panel)». 

Στην προδιαγραφή ζητείται μήτρα μεγαλύτερη από 2,5k x 2,5k.  Η μήτρα του ανιχνευτή δύναται 

να είναι ανάλογη της τεχνολογίας που φέρει ο ανιχνευτής και να είναι ακόλουθη με τις οθόνες 

προβολής προκειμένου να μεταφέρονται όλα τα στοιχεία και να υπάρχει άριστη ποιότητα εικόνας. 

Προκειμένου η πληροφορία να μεταδίδεται αυτούσια από την μήτρα του ανιχνευτή θα πρέπει 

η μήτρα να ακολουθείται από αντίστοιχη ανάλυση του πεδίου των οθονών προβολής. Σύμφωνα όμως 

με την προδιαγραφή 1 στην μονάδα απεικόνισης στα μόνιτορ ζητείται «να είναι υψηλής 

ευκρίνειας» χωρίς να αναφέρεται τιμή για την ανάλυση των μόνιτορ το οποίο δεν έρχεται σε 

ακολουθία με την μήτρα του ανιχνευτή,  προκειμένου να υπάρχει άριστη ποιότητα εικόνας στην 

εκάστοτε επέμβαση και πράξη.  

Ένα σύστημα με την παραπάνω προδιαγραφή στην κλινική πράξη δεν επιφέρει κλινικό 

πλεονέκτημα.  

Αξίζει να σημειωθεί ό,τι τα τελευταίας γενιάς συστήματα της εταιρίας μας φέρουν ενεργή 

μήτρα ανιχνευτή 1,5k x 1,5k και ενεργή απεικόνιση του κάθε κόκκου του ανιχνευτή σε κάθε κόκκο της 

οθόνης προβολής η οποία είναι ανάλυσης 4Κ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αυτούσια 

μεταφορά του συνόλου της πληροφορίας από την μήτρα του ανιχνευτή στην οθόνη του χρήστη και 

να μπορεί να αποτυπώνεται η κάθε επιθυμητή και απαραίτητη λεπτομέρεια κατά την εκτέλεση της 

επέμβασης. Για τις εξειδικευμένες και απαιτητικές αγγειοχειρουργικές και οι καρδιολογικές 

επεμβάσεις διευκολύνει τον χρήστη και συμβάλει τα μέγιστα στην απόδοση στην ποιότητα εικόνας 

και στην μείωση τις ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 
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Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα προηγμένης τεχνολογίας με ψηφιακό ανιχνευτή (flat 

detector) τεχνολογίας CMOS υψηλής ευκρίνειας μήτρας 1,5k x 1,5k τουλάχιστον, ενεργής 

απόδοσης κόκκου (1:1), με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης και με αυτόματα πρωτόκολλα 

μειωμένης δόσης. Να περιγραφεί η τεχνολογία του ψηφιακού ανιχνευτή-flat detector (panel)». 

 

8. Στην παρ. 2 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται « Να είναι διαστάσεων ≥ 30 x 30 cm με 

αντίστοιχο ωφέλιμο πεδίο τετράγωνης απεικόνισης, με το μικρότερο δυνατό μέγεθος pixel, μέχρι 100μ., 

για την επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας.»  

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται το μέγεθος κόκκου (pixel) να είναι μέχρι 100μ. 

Το συγκεκριμένο μέγεθος κόκκου (100μ) δεν αναφέρεται σε απεικονιζόμενη ονομαστική τιμή, 

δηλαδή στην απεικόνιση του ακριβούς μεγέθους του κόκκου που περιγράφεται στον ψηφιακό 

ανιχνευτή και στην μεταφορά του στην οθόνη του συστήματος , ώστε να απεικονίζεται υψηλή 

ποιότητα εικόνας χωρίς καμία έκπτωση στην ανάλυση της οθόνης. Αντιθέτως, το μέγεθος κόκκου 

αναφέρεται σε τιμή πριν την επεξεργασία και σε τεχνική συνένωσης κόκκων (pixel binning). Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα ο απεικονιζόμενος ονομαστικός κόκκος που ενδιαφέρει τον χρήστη να  είναι 

τέσσερις φορές μεγαλύτερος, δηλ. στην συγκεκριμένη περίπτωση 400μm με  αποτέλεσμα την 

μείωση της ανάλυσης της εικόνας τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Ο εκάστοτε 

κατασκευαστής αναφέρει τις σχετικές τιμές όπου αυτές καθαυτές χωρίς την αναφορά συνένωσης ή 

μη,  δεν μπορούν να έχουν τεχνολογική αξία και να συνιστούν πλεονέκτημα.    

Επιπλέον σημειώνεται ό,τι τα ακτινοσκοπικά συστήματα της GE με την νεότερη τεχνολογία που 

διαθέτουν φέρουν μέγεθος κόκκου 198μm και απεικόνιση αυτού ένα προς ένα (1:1), δηλαδή 

απεικόνιση του κάθε ενός ονομαστικού κόκκου (pixel) από τον ανιχνευτή στην οθόνη προβολής, με 

τελικό αποτέλεσμα α)την πραγματική υψηλή ποιότητα ανάλυσης και εικόνας και β) την 

υψηλότερη κατά χίλιες φορές μετάδοσης δεδομένων σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συστήματα όλων 

των εταιριών. Με αυτόν τρόπο παράγεται υψηλή ευκρίνεια και αποτρέπονται τα «κενά» στην 

μετάδοση της εικόνας. Κανένα υπάρχον σύστημα της εταιρείας μας δεν μπορεί να καλύψει την 

συγκεκριμένη προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη. 

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή είναι καθαρά «αριθμητική» χωρίς να επιφέρει κάποιο κλινικό 

πλεονέκτημα, επιπροσθέτως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση δύο συστημάτων αν 

δεν εξεταστούν και οι επιπρόσθετοι παράγοντες. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Να είναι διαστάσεων ≥ 30 x 30 cm με αντίστοιχο ωφέλιμο πεδίο τετράγωνης απεικόνισης, 

με το μικρότερο δυνατό μέγεθος ονομαστικού κόκκου μετάδοσης pixel, μέχρι 200μ.,για την 

επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας.» 

  

9. Στην παρ. 4 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «4. Να διαθέτει υψηλό resolution 

τουλάχιστον 5lp/mm και υψηλό δυναμικό εύρος τα οποία να αναφερθούν προς αξιολόγηση.». 

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται η ανάλυση να είναι τουλάχιστον 5lp/mm.  

Η διακριτική ικανότητα (ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστό) της συγκεκριμένης τιμής μπορεί να 

επιτευχθεί με επεξεργασία συνένωσης των κόκκων (pixel binning) η οποία επιτυγχάνει μια αυξημένη 

χωρική διακριτική ικανότητα αλλά επιφέρει μια μειωμένη ανάλυση της εικόνας  κατά ποσοστό 



50%, στην τεχνική συνένωσης 2 x 2, ειδικά κατά την μεγέθυνση που απαιτείται σε πολύπλοκες και 

απαιτητικές αγγειοχειρουργικές και καρδιολογικές επεμβάσεις. 

Τα νεότερα ακτινοσκοπικά συστήματα του κατασκευαστικού οίκου GE φέρουν ειδική 

διαμόρφωση με υψηλές τιμές στην χωρική διακριτική ικανότητα της τάξεως των 2.9 lp/mm 

επιτυγχάνοντας παράλληλα αναλλοίωτη ποιότητα εικόνας στην οθόνη προβολής και άριστα 

αποτελέσματα στον χρήστη.  

Επιπλέον δε, φέρουν ειδικά λογισμικά προγράμματα στην βασική τους σύνθεση όπως είναι 

της ενεργούς ψηφιακής μεγέθυνσης (Live Zoom) όπου ο χρήστης μπορεί να μεγεθύνει το σημείο 

ενδιαφέροντος στην εικόνα, να ακτινοσκοπήσει χωρίς να αυξήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά (mA 

και kV) και την ακτινοβοληθείσα δόση και παράλληλα χωρίς να μειωθεί στο ελάχιστο η ανάλυση 

εικόνας με άριστα αποτελέσματα για την διαδικασία της επέμβασης.   

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή είναι καθαρά «αριθμητική», χωρίς να επιφέρει κάποιο κλινικό 

πλεονέκτημα, επιπροσθέτως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση δύο συστημάτων με 

διαφορετικές τεχνολογίες. Για τον προαναφερθέντα λόγο κανένα από τα συστήματα της εταιρείας μας 

δεν μπορεί να καλύψει την συγκεκριμένη προδιαγραφή, όπως είναι διαμορφωμένη. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Να διαθέτει υψηλό resolution τουλάχιστον 2.9lp/mm και υψηλό δυναμικό εύρος τα οποία 

να αναφερθούν προς αξιολόγηση.» 

 

Ε. Μονάδα απεικόνισης 

10. Στην παρ. 1 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται « Ανεξάρτητος τροχήλατος σταθμός 

προβολής και επεξεργασίας εικόνων, ο οποίος να περιλαμβάνει δύο master monitors 19” τουλάχιστον, 

υψηλής ευκρίνειας, οπωσδήποτε τεχνολογίας TFT με δυνατότητα κλίσης +/-10ο και γωνία θέασης 

τουλάχιστον 178ο για απρόσκοπτη παρατήρηση.» 

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται ο σταθμός προβολής να περιλαμβάνει δύο master monitors 

υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα κλίσης +/-10ο και γωνία θέασης 178ο.  

Επιπλέον τα ακτινοσκοπικά συστήματα του κατασκευαστικού οίκου GE με τεχνολογία αιχμής 

φέρουν νεότερες τεχνολογίες για την προβολή εικόνων και συγκεκριμένα προσφέρει οθόνη αφής 

επίπεδης τεχνολογίας 32’’, τύπου TFT/LCD (medical grade), υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης 4Κ αντι-

ανακλαστικού τύπου για υψηλής πιστότητας απεικόνιση χωρίς τρεμουλιάσματα (flicker-free image) με 

σύστημα διαχωρισμού της οθόνης σε δύο μέρη (PIP) έτσι ώστε ο χειριστής να έχει σε δύο ξεχωριστές 

οθόνες την λήψη του να την επεξεργάζεται περαιτέρω και έτσι να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 

θέαση.  

Η οθόνη αφής 4.000.000 χρωμάτων 32” που φέρουν τα συστήματα μας στερεώνεται  σε 

πολύσπαστο βραχίονα πέντε (5) σημείων όπου δίνει την δυνατότητα εκτός από κάθετη και 

περιστροφική κίνηση, οριζόντια μετατόπιση τουλάχιστον (1) ενός μέτρου, εμπρόσθια μετατόπιση 

0,6 του μέτρου, για κοντινή θέαση στο επεμβατικό/χειρουργικό πεδίο και λόγω του προαναφερθέν 

χαρακτηριστικού δίδεται η δυνατότητα πολύπλευρής θέασης της οθόνης.  

Λόγω των ανωτέρω μοναδικών πλεονεκτημάτων η δυνατότητα κλίσης της οθόνης που 

προσφέρεται για τα συστήματα της εταιρίας μας είναι +/-5ο  και η γωνία θέασης 170ο, όπου οι 

ανώτερες τιμές υπερκαλύπτουν τους χρήστες των συστημάτων (Brochure). 
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Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Ανεξάρτητος τροχήλατος σταθμός προβολής και επεξεργασίας εικόνων, ο οποίος να 

περιλαμβάνει δύο master monitors 19” ή ένα monitor 32’’ που να χωρίζεται σε ανεξάρτητες 

οθόνες τουλάχιστον, υψηλής ευκρίνειας τουλάχιστον 4Κ, οπωσδήποτε τεχνολογίας TFT με 

δυνατότητα κλίσης +/-5ο και γωνία θέασης τουλάχιστον 170ο για απρόσκοπτη παρατήρηση. Να 

δίνεται η δυνατότητα οριζόντια και εμπρόσθια μετακίνησης των οθονών για την καλύτερη 

δυνατή θέαση.   

 

ΣΤ. Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνων  

 

11. Στην παρ. 2 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «2. Να διαθέτει λειτουργία ψηφιακής 

αφαιρετικής αγγειογραφίας με μεταβλητό ρυθμό λήψεως εικόνων (frame rate) και με ρυθμό 

καταγραφής και απεικόνισης cine loop έως 25fr/sec τουλάχιστον. Να μπορεί να εκτελεί χαρτογράφηση 

(Roadmap), τεχνικές μάσκας, διόρθωση εικονοστοιχείων, pixel shift και landmarking». 

 

Τα ακτινοσκοπικά συστήματα της GE διαθέτουν μεταβλητό ρυθμό λήψεως εικόνων (frame rate) και με 

ρυθμό καταγραφής και απεικόνισης cine loop έως 30 fr/sec.  

O υψηλός ρυθμός λήψης εικόνων είναι σημαντικός για νευρολογικές και καρδιολογικές εφαρμογές. Για 

τη διασφάλιση των φορέα για την προμήθεια ενός συστήματος κατάλληλο για νευρολογικές και 

καρδιολογικές εφαρμογές προτείνεται η επαναδιατυπώση ως ακολούθως:  

 

2. Να διαθέτει λειτουργία ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας με μεταβλητό ρυθμό λήψεως 

εικόνων (frame rate) και με ρυθμό καταγραφής και απεικόνισης cine loop έως 30 fr/sec 

τουλάχιστον. Να μπορεί να εκτελεί χαρτογράφηση (Roadmap), τεχνικές μάσκας, διόρθωση 

εικονοστοιχείων, pixel shift και landmarking». 

 

12. Στην παρ. 6 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «6. Απομνημόνευση της τελευταίας εικόνας (Last 

Image Hold) και κατακράτηση στη μνήμη τουλάχιστον 100.000 εικόνες βάθους 32bit». 

 

Στην εν λόγω προδιαγραφή ζητείται η κατακράτηση στην μνήμη του υπολογιστή του 

συστήματος να είναι σε βάθος 32 bit. Το τελευταίο έρχεται σε ανακολουθία με το βάθος λήψης μήτρα 

της εικόνας που ζητείται να είναι σε 16 bit και καλύπτεται από τα συστήματα της εταιρίας μας.  

Το βάθος λήψης μήτρας 16 bit ήδη υπερκαλύπτει την δυνατότητα αντίληψης από το ανθρώπινο μάτι, 

η δε αποθήκευση των εικόνων στα 32 bit δεν επιφέρει κανένα κλινικό πλεονέκτημα. 

Επιπλέον, τα νέα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της GE Healthcare απομνημονεύουν στην 

μνήμη του υπολογιστή τους 40.000 εικόνες, οι οποίες καλύπτουν τους χρήστη του συστήματος σε 

συνδυασμό με την σύνδεση τους σε συστήματα PACS των νοσοκομείων.   Επιπρόσθετα, φέρουν θύρες 

στις οποίες μπορεί να γίνει επιπλέον αποθήκευση εικόνων με εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης. Για 

τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, της ισότιμης διαγωνιστικής διαδικασίας και της 

συμμετοχής της εταιρίας μας σε αυτήν, προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 

 

Απομνημόνευση της τελευταίας εικόνας (Last Image Hold) και κατακράτηση στη μνήμη 

τουλάχιστον 100.000 εικόνες σε εσωτερικό ή/και εξωτερικό μέσο αποθήκευσης, βάθους 16bit. 

 



Z. Τροχήλατο και Βραχίονας C – arm  

 

13. Στην παρ. 2 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται 2. Να έχει ωφέλιμο χώρο μεταξύ ανιχνευτή και 

λυχνίας τουλάχιστον 80cm.  

 

Το χαρακτηριστικό της διάστασης του ανοίγματος ανιχνευτή λυχνίας του βραχίονα σε ένα 

σύστημα C – arm δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνο του πλεονέκτημα αφού το ζητούμενο είναι το 

μεγαλύτερο οπτικό πεδίο και πως αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται.  

Για το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό πεδίο σε ένα σύστημα C – arm χρειάζεται να ληφθούν υπόψη 

το προφίλ και η διάσταση της λυχνίας καθώς και το προφίλ του ανιχνευτή. 

Η εταιρία μας με τα προσφερόμενα C – arm νεότερης τεχνολογίας προσφέρει το μικρότερο 

προφίλ της αγοράς στην λυχνία έτσι ώστε να αποδίδει κατ’ αποτέλεσμα έως και 22% μεγαλύτερο 

οπτικό πεδίο και εικόνα σε σχέση με τον ανταγωνισμό επειδή αυξάνεται το πεδίο πρόσληψης της 

ακτινοσκόπησης. Ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο δίδεται μεγαλύτερη μηχανική ευελιξία στο χρήστη 

κατά την εκτέλεση της χειρουργικής επέμβασης (παραπομπή 1).   

Η μηχανική ευελιξία εξαρτάται βασικά από το βάθος τόξου ειδικά για τις καρδιολογικές και 

αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις έτσι ώστε να μπορεί το C -arm απρόσκοπτα να λειτουργεί από όλες 

τις επιθυμητές γωνίες και θέσεις όχι μόνο από τον ωφέλιμο χώρο ανιχνευτή – λυχνίας. 

Τα νεότερα τεχνολογικά συστήματα της εταιρίας μας προσφέρουν 79 εκ. άνοιγμα βραχίονα 

και παράλληλα χαμηλό ύψος προφίλ γεννήτριας για να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό 

πεδίο και ευελιξία κατά την ακτινοσκόπηση (βλ. σχετ. 1 σελ.9 προσκομιζόμενο προσπέκτους).  

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή δεν επιφέρει κάποιο κλινικό πλεονέκτημα, αντιθέτως δε 

επιφέρει κλινικό μειονέκτημα το πολύ μικρό βάθος τόξου, επιπροσθέτως δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση δύο συστημάτων με διαφορετική μηχανική κατασκευή, η οποία 

προσφέρει μάλιστα σημαντικά πλεονεκτήματα (ευελιξία και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο) για τα 

συστήματα της εταιρίας μας . Για τους λόγους αυτούς κανένα από τα συστήματα της εταιρείας μας δεν 

μπορεί να καλύψει την συγκεκριμένη προδιαγραφή, όπως είναι διατυπωμένη. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

Να έχει ωφέλιμο χώρο μεταξύ ανιχνευτή και λυχνίας τουλάχιστον 79cm. 

 

 

14. Στην παρ. 3 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται 3. Να διαθέτει βάθος τόξου τουλάχιστον 65 εκ. 

 

Η διάσταση του βάθος τόξου του βραχίονα σε ένα σύστημα C – arm θεωρείται από τα 

σημαντικά χαρακτηριστικά καθώς λαμβάνει σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια απαιτητικών και 

πολύπλοκών αγγειοχειρουργικών και καρδιολογικών επεμβάσεων προκειμένου το c -arm να δύναται 

να λειτουργεί απρόσκοπτα από όλες τις επιθυμητές γωνίες και θέσεις. 

Το μεγάλος βάθος τόξου συμβάλει στην γρήγορη και άμεση μετακίνηση του βραχίονα στην 

χειρουργική τράπεζα, προστατεύει το αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο και διευκολύνει επιπλέον 

κατά την τοποθέτηση του στην χειρουργική πράξη. 

Το βάθος τόξου των συστημάτων της εταιρίας μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα της αγοράς 

(84 εκ), το οποίο φέρει σαν επιπλέον πλεονέκτημα  την χρήση του συστήματος στον κεφαλουραίο 

άξονα και την αποφυγή απώλειας αποστείρωσης του χειρουργικού πεδίου αλλά και την 

διευκόλυνση της μετακίνησης κατά την επέμβαση.  
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Για το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό πεδίο σε ένα σύστημα C – arm χρειάζεται να ληφθούν υπόψη  

υπόψιν το προφίλ και η διάσταση της λυχνίας καθώς και το προφίλ του ανιχνευτή. 

Η εταιρία μας προσφέρει στα συστήματα της το μικρότερο προφίλ της αγοράς στην λυχνία 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται έως και 22% μεγαλύτερο οπτικό πεδίο και εικόνα σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό λόγω της αύξησης του πεδίου πρόσληψης της ακτινοσκόπησης. Ταυτόχρονα με αυτό τον 

τρόπο δίδεται μεγαλύτερη μηχανική ευελιξία στο χρήστη κατά την εκτέλεση της χειρουργικής 

επέμβασης.   

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Να διαθέτει βάθος τόξου τουλάχιστον 80 εκ. 

 

15. Στην παρ. 4 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «4. Δυνατότητα μεγάλης τροχιακής κίνησης 

(orbital), τουλάχιστον 165ο συνολικά που εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών ικανό για απεικόνιση 

όλων των σπλαγχνικών αγγείων και των αγγείων του τραχήλου». 

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται οι διαστάσεις της τροχιακής περιστροφής να είναι 165ο κατ’ 

ελάχιστο, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλος αριθμός προβολών.  

Τα προϊόντα της εταιρείας μας επιτυγχάνουν μεγάλο αριθμό προβολών με άλλο ισοδύναμο 

τρόπο αλλά διαθέτουν εύρος 145ο. 

Η εξασφάλιση του μεγάλου αριθμού προβολών μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο από το εύρος 

μοιρών της τροχιακής περιστροφής αλλά από τον συνολικό σχεδιασμό του C – arm  για την  χρήση 

του στις χειρουργικές επεμβάσεις. Τα νεότερης τεχνολογίας συστήματα της εταιρίας μας είναι 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν το χαμηλότερο προφίλ ανιχνευτή και λυχνίας στην αγορά 

για να εξασφαλίζεται το ζητούμενο, δηλαδή το μεγάλο πλήθος προβολών.  

Η εταιρία μας προσφέροντας τον μοναδικό αυτό μηχανικό σχεδιασμό καλύπτει όλο το πλήθος 

των επεμβάσεων και των ασθενών ώστε να παρέχεται ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια κατά την 

χειρουργική επέμβαση.   

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή δεν επιφέρει κάποιο κλινικό πλεονέκτημα, επιπροσθέτως δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση δύο συστημάτων με διαφορετική, πλην όμως 

καλύτερη, σύμφωνα με τα συστήματα της εταιρίας μας, μηχανική κατασκευή ενώ μάλιστα 

προσφέρει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα όπως ευελιξία και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Για τον 

προαναφερθέντα λόγο κανένα από τα συστήματα της εταιρείας μας δεν μπορεί να καλύψει την 

συγκεκριμένη προδιαγραφή, όπως είναι διαμορφωμένη. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Δυνατότητα μεγάλης τροχιακής κίνησης (orbital), τουλάχιστον 145ο συνολικά που 

εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των σπλαγχνικών αγγείων 

και των αγγείων του τραχήλου». 

 

16. Στην παρ. 5 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «5.Δυνατότητα συνολικής περιστροφής 

τουλάχιστον 225° για πλήρη εξασφάλιση εγκαρσίων, Α-Ρ ή Ρ-Α και πλαγίων προβολών.». 

 



Στην προδιαγραφή απαιτείται οι διαστάσεις της συνολικής περιστροφής να είναι 225ο, ώστε 

να εξασφαλίζεται μεγάλος αριθμός προβολών.  

Τα προϊόντα της εταιρείας μας επιτυγχάνουν μεγάλο αριθμό προβολών και διαθέτουν εύρος 

επί συνόλου 360ο (+/-180ο). 

Η πλήρη εξασφάλιση εγκαρσίων, Α-Ρ ή Ρ-Α και πλαγίων προβολών μπορεί να επιτευχθεί 

επιπλέον από τον συνολικό σχεδιασμό του C – arm για την χρήση του στις χειρουργικές επεμβάσεις. 

Τα νεότερης τεχνολογίας συστήματα της εταιρίας μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν το 

χαμηλότερο προφίλ ανιχνευτή και λυχνίας στην αγορά για να εξασφαλίζεται το ζητούμενο, δηλαδή 

το μεγάλο πλήθος προβολών.  

Η εταιρία μας προσφέροντας τον μοναδικό αυτό μηχανικό σχεδιασμό καλύπτει όλο το πλήθος 

των επεμβάσεων και των ασθενών ώστε να παρέχεται ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια κατά την 

χειρουργική επέμβαση.   

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή είναι ελλείπεις και για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών 

αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας 

γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

5. «Δυνατότητα συνολικής περιστροφής τουλάχιστον 360° για πλήρη εξασφάλιση 

εγκαρσίων, Α-Ρ ή Ρ-Α και πλαγίων προβολών». 

 

17. Στην παρ. 12 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται « 12.Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και 

βάρους τόσο το συγκρότημα CARM, μικρότερο από 400Κg , όσο και ο σταθμός επεξεργασίας εικόνων 

μικρότερο από 160Kg , ώστε να πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. Να 

αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.». 

 

Ta ακτινοσκοπικά συγκροτήματα CARM του κατασκευαστικού οίκου GE είναι μικρότερο από 300 kg 

σημαντικά πιο ελαφρύ από την απαίτηση των 400 Kg Επιπλέον διαθέτει ειδικές συμπαγείς ρόδες οι 

οποίες διευκολύνουν την κύλιση. Ο σταθμός επεξεργασίας βάρους 187 Kg και όχι 160 Kg που ζητείται 

από την τεχνική προδιαγραφή., απόκλιση αυτή δεν είναι ουσιαστική και δεν  έχει επίπτωση στην 

ευελιξία κατά τη κίνηση του καθώς διαθέτει ειδικές συμπαγείς ρόδες οι οποίες διευκολύνουν την 

κύλιση. 

Για τους παραπάνω λόγους και για την διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνεται η τροποποίηση ως 

ακολούθως: 

« 12.Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους τόσο το συγκρότημα CARM, μικρότερο από 

300Κg, όσο και ο σταθμός επεξεργασίας εικόνων μικρότερο από 190Kg , ώστε να πραγματοποιεί 

ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.». 

 

Β. Ένα ακτινοσκοπικό συγκρότημα C Arm ορθοπεδικής χρήσης 

 
Α Γεννήτρια Ακτίνων -Χ 

1 Στην τεχνική προδιαγραφή 1  ζητείται παρ. « Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής 

συχνότητας ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή και υψηλής ισχύος, τουλάχιστον 25 KW. » 

 

Όλα τα τροχήλατα ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα τύπου C-arm της GE Healthcare 

διαθέτουν γεννήτρια ισχύος 15 kW και όχι 25 kW όπως ζητούν οι προδιαγραφές. Οι αποδόσεις τις 

γεννήτριας είναι ικανές να καλύψουν όλες τις κλινικές εφαρμογές για τις οποίες προορίζεται το 

σύστημα. Επιπλέον χρειάζεται να αναφερθεί ό,τι τα ακτινοσκοπικά συστήματα της GE με  τεχνολογία 

αιχμής φέρουν ειδική διαμόρφωση για όχι μόνο υψηλές τιμές στην ισχύ της γεννήτριας της τάξεως 
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έως 15kW αλλά αποτελούνται από δυο ξεχωριστά τμήματα της  γεννήτριας και της λυχνίας έτσι ώστε 

να αποδίδουν συνεχόμενα και απρόσκοπτα την προαναφερόμενη ισχύ.  

Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα C-arm διαθέτουν ανιχνευτές υψηλής απόδοσης με αποτέλεσμα 

να παρέχουν εικόνες υψηλής ποιότητας σε λιγότερα mΑ. Αποτέλεσμα αυτού είναι η γεννήτρια να 

παρέχει εικόνες ισοδύναμες με τις εικόνες συστημάτων γεννήτρια 30 KW. Η προδιαγραφή αυτή το 

μόνο που επιτυγχάνει είναι τον περιορισμός του ανταγωνισμού. Για τη διασφάλιση του δημόσιου 

συμφέροντος προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως  

 

Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής συχνότητας ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή 

και υψηλής ισχύος, τουλάχιστον 15 KW για απόδοση εικόνων ισοδύναμο με τουλάχιστον 30kw 

απόδοσης.  

 

2   Στην ενότητα «Α Γεννήτρια Ακτίνων -Χ » ζητείται παρ. 
3 «.Να εκτελεί ακτινοσκόπηση υψηλού contrast µε στοιχεία τουλάχιστον 120 kVp και 250 mA.  
4. Να εκτελεί παλμική ακτινοσκόπηση µε μέγιστα στοιχεία τουλάχιστον 120 kV και τουλάχιστον 250 
mA καθώς και ρυθμιζόμενη συχνότητα παλμών έως τουλάχιστον 25 παλµούς/sec. 

6. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογράφηση, µεµονωµένων εικόνων, µε μέγιστα στοιχεία, τουλάχιστον 250 
mA. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο έκθεσης και αυτόματη αποθήκευση της παραγόμενης εικόνας.» 
 

Όλα τα τροχήλατα ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα τύπου C-arm της GE Healthcare  εκτελούν 

ακτινοσκόπηση υψηλού contrast με μέγιστα στοιχεία 120 kVp και 75 mA. Οι αποδόσεις τις γεννήτριας 

είναι ικανές να καλύψουν όλες τις κλινικές εφαρμογές για τις οποίες προορίζεται το σύστημα. Τα 

σύγχρονα ψηφιακά συστήματα C-arm διαθέτουν ανιχνευτές υψηλής απόδοσης με αποτέλεσμα να 

παρέχουν εικόνες υψηλής ποιότητας σε λιγότερα mΑ. Η προδιαγραφή αυτή το μόνο που επιτυγχάνει 

είναι τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος προτείνεται 

η τροποποίηση ως ακολούθως  

 

3 «.Να εκτελεί ακτινοσκόπηση υψηλού contrast µε στοιχεία τουλάχιστον 120 kVp και 75 mA».& 
4.«Να εκτελεί παλµική ακτινοσκόπηση µε µέγιστα στοιχεία τουλάχιστον 120 kV και τουλάχιστον 
150 mA καθώς και ρυθµιζόµενη συχνότητα παλµών έως τουλάχιστον 25 παλµούς/sec». 
6. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογράφηση, µεµονωµένων εικόνων, µε µέγιστα στοιχεία, 
τουλάχιστον 75 mA. Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο έκθεσης και αυτόµατη αποθήκευση της 
παραγόµενης εικόνας. 

 
3 Στην ενότητα «Α Γεννήτρια Ακτίνων -Χ » ζητείται παρ.5. «Να αναφερθεί το εύρος παλμού 

(pulse width) παλμικής έκθεσης, το οποίο θα πρέπει να μεταβάλλεται και να είναι το μικρότερο 

δυνατό, της τάξεως των 7 msec για την επίτευξη εικόνας χωρίς παράσιτα κίνησης. Να 

αναφερθεί το εύρος προς αξιολόγηση.» 

 

Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare διαθέτουν εύρος 

παλμού (pulse width) παλμική έκθεσης 9 msec. Το εύρος παλμού από μόνο του σαν χαρακτηριστικό δεν 

επιφέρει κλινικό πλεονέκτημα. Για να επιτευχθεί η άριστη απεικόνιση των κινούμενων δομών 

χρειάζεται να αναφέρεται, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές όχι μόνο το χαμηλό εύρος 

παλμού αλλά και ταυτόχρονα να εφαρμόζονται επιπλέον τεχνολογικά πλεονεκτήματα που η 

εταιρία μας επίσης μπορεί να προσφέρει όπως, το υψηλό DQE (>70%) ακόμα και σε προγράμματα 

χαμηλής δόσης, η προβολή σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας 4Κ, λογισμικά συστήματα αυτόματης 

ρύθμισης φωτεινότητας και αντίθεσης (ABS).      



Επιπλέον, η προδιαγραφή απαιτεί εύρος παλμικής έκθεσης της τάξεως των 7 msec, λόγω 

ασάφειας ως προς ποιες τιμές είναι αποδεκτές και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο 

διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:  

 

«Να αναφερθεί το εύρος παλμού (pulse width) παλμικής έκθεσης, το οποίο θα πρέπει να 

μεταβάλλεται και να είναι το μικρότερο δυνατό, της τάξεως των 10 msec για την επίτευξη 

εικόνας χωρίς παράσιτα κίνησης. Να αναφερθεί το εύρος προς αξιολόγηση.» 

 

4 Στην ενότητα Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ -ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ζητείται στην παρ.2 : 

«Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 5MHU και θερμοχωρητικότητα ανόδου 

τουλάχιστον 300 KHU ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος λειτουργίας ακτινοσκόπησης  ……….» 

 

Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare διαθέτουν 

θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 1,5 ΜΗU και όχι 5 ΜΗU όπως ζητούν οι προδιαγραφές θέτοντας 

την εκτός. Η απαίτηση για τόσο μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος για ένα σύστημα C-arm 

είναι αδικαιολόγητη. Η εν λόγω τιμή σημαίνει ό,τι ένα σύστημα λόγω κατασκευής μπορεί να 

προσεγγίζει υψηλές τιμές θερμότητας, διότι θερμαίνεται πολύ κατά την χρήση και για αυτόν τον 

λόγο επιβάλλεται να έχει αντίστοιχα υψηλές τιμές θερμοχωρητικότητας και αντοχής για να μην 

διακόπτεται γρήγορα και συχνά η λειτουργία του.  

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία ενός ακτινοσκοπικού συστήματος 

και η σύγκριση του σε σχέση με κάποιο άλλο για την διάρκεια λειτουργίας του, θα πρέπει να εξεταστεί 

για πόσο χρόνο (σε λεπτά της ώρας) μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα κάτω από συγκεκριμένα και ίδια 

τεχνικά χαρακτηριστικά (kV και mA) προκειμένου να υπάρχουν αντικειμενικές συγκρίσεις των δύο 

συστημάτων.  Σημαντικότερος παράγοντας για την απόδοση του συστήματος που καθορίζει και το 

χρόνο συνεχούς σάρωσης είναι θερμοχωρητικότητα της ανόδου και όχι η θερμοχωρητικότητα του 

περιβλήματος.  

Τέλος χρειάζεται να αναφερθεί ό,τι τα συστήματα της εταιρίας μας έχουν την γεννήτρια 

ξεχωριστά και εκτός του περιβλήματος, η οποία αποτελεί πηγή θερμότητας και για αυτό τον 

τεχνολογικό λόγο δεν συναντάμε υψηλές τιμές θερμότητας και αντίστοιχα θερμοχωρητικότητας. 

 

Το μόνο που επιτυγχάνει η προδιαγραφή αυτή είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού. Για το 

λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 

 

Παρ. 2 «Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 1MHU και θερμοχωρητικότητα 

ανόδου τουλάχιστον 300 KHU ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος λειτουργίας 

ακτινοσκόπησης  ……….» 

 

5 Στην ενότητα Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ» ζητείται στην παρ.3 « 
Να διαθέτει ενεργό σύστημα υγρής ψύξης για την απρόσκοπτη λειτουργία µμεγάλης διάρκειας 
ακτινοσκόπησης δίχως μεταβολή στην ποιότητα της εικόνας προκειμένου να διενεργούνται χωρίς 
διακοπή πολύπλοκες αγγειοχειρουργικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις µμεγάλης διάρκειας». 

 

Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare διαθέτουν ενεργό 

σύστημα αέριας ψύξης και όχι υγρής. Η τεχνολογία αυτή είναι εξίσου ικανή για να διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη λειτουργία μεγάλης διάρκειας ακτινοσκόπησης δίχως μεταβολή στην ποιότητα της 

εικόνας προκειμένου να διενεργούνται χωρίς διακοπή πολύπλοκες αγγειοχειρουργικές ενδοαγγειακές 

επεμβάσεις µμεγάλης διάρκειας.  
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα συστήματα της εταιρίας μας έχουν διαφορετική και σύγχρονη 

τεχνολογική σχεδίαση, όπου η γεννήτρια βρίσκεται εκτός του περιβλήματος της λυχνίας για την 

αποφυγή αύξησης θερμότητας και θερμοκρασίας του συστήματος προκειμένου να μην χρειάζεται 

η χρήση υδρόψυκτου μέσου για την ψύξη του.  

Η απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής για υγρή ψύξη περιορίζει τον ανταγωνισμό, δεν 

εξασφαλίζει τον φορέα για την προμήθεια συστήματος υψηλών δυνατοτήτων διαφορετικής 

τεχνολογίας, επιφέρει επιπρόσθετα κόστη για την συντήρηση και επισκευή υδρόψυκτων 

συστημάτων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 

 

παρ.3 «Να διαθέτει ενεργό σύστημα υγρής ή αέριας ψύξης για την απρόσκοπτη λειτουργία 
µεγάλης διάρκειας ακτινοσκόπησης δίχως µεταβολή στην ποιότητα της εικόνας προκειµένου να 
διενεργούνται χωρίς διακοπή πολύπλοκες αγγειοχειρουργικές ενδαγγειακές επεµβάσεις 
µεγάλης διάρκειας». 

 

6 Στην ενότητα « Γ Σύστημα διαφραγμάτων (collimator)» ζητείται παρ. 1 “Nα διαθέτει 
διαφράγµατα ίριδας και ασύµµετρα διαστάσεων 50-300mm τουλάχιστον για χρήση µε τον ψηφιακό 
ανιχνευτή.” 

 

Η εταιρία μας έχει εξασφαλίσει νεότερες τεχνολογίες για χρήση συμμετρικών διαφραγμάτων και όχι 

ασύμμετρων, μιας και ή χρήση των συμμετρικών διαφραγμάτων βοηθά στην επικέντρωση του 

αντικειμένου εξέτασης στο κέντρο της λυχνίας προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λήψη 

σύλληψης της εικόνας και προβολής. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και της ισότιμης 

διαγωνιστικής διαδικασίας προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως  

 

Παρ. 1 Να διαθέτει διαφράγματα συμμετρικά ή ασύμμετρα και διαφράγματα ίριδος, διαμέτρου 

ανάλογης με την βαθμονόμηση, για χρήση με τον ψηφιακό ανιχνευτή.  

 

Δ. Ψηφιακός ανιχνευτής  

 

7. Στην παρ. 1 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «1. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα 

προηγμένης τεχνολογίας με ψηφιακό ανιχνευτή (flat detector) τεχνολογίας CMOS υψηλής ευκρίνειας 

μήτρας >2,5k x 2,5k τουλάχιστον, με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης και με αυτόματα 

πρωτόκολλα μειωμένης δόσης. Να περιγραφεί η τεχνολογία του ψηφιακού ανιχνευτή-flat detector 

(panel)». 

Στην προδιαγραφή ζητείται μήτρα μεγαλύτερη από 2,5k x 2,5k.  Η μήτρα του ανιχνευτή δύναται 

να είναι ανάλογη της τεχνολογίας που φέρει ο ανιχνευτής και να είναι ακόλουθη με τις οθόνες 

προβολής προκειμένου να μεταφέρονται όλα τα στοιχεία και να υπάρχει άριστη ποιότητα εικόνας. 

Προκειμένου η πληροφορία να μεταδίδεται αυτούσια από την μήτρα του ανιχνευτή θα πρέπει 

η μήτρα να ακολουθείται από αντίστοιχη ανάλυση του πεδίου των οθονών προβολής. Σύμφωνα όμως 

με την προδιαγραφή 1 στην μονάδα απεικόνισης στα μόνιτορ ζητείται «να είναι υψηλής 

ευκρίνειας» χωρίς να αναφέρεται τιμή για την ανάλυση των μόνιτορ το οποίο δεν έρχεται σε 

ακολουθία με την μήτρα του ανιχνευτή,  προκειμένου να υπάρχει άριστη ποιότητα εικόνας στην 

εκάστοτε επέμβαση και πράξη.  

Ένα σύστημα με την παραπάνω προδιαγραφή στην κλινική πράξη δεν επιφέρει κλινικό 

πλεονέκτημα.  

Αξίζει να σημειωθεί ό,τι τα τελευταίας γενιάς συστήματα της εταιρίας μας προσφέρουν ενεργή 

μήτρα ανιχνευτή 1,5k x 1,5k και ενεργή απεικόνιση των κάθε κόκκου στις οθόνες προβολής άνω των 

4k ώστε να μεταφέρεται αυτούσιο το σύνολο της πληροφορίας από την μήτρα του ανιχνευτή στην 



οθόνη του χρήστη και να μπορεί να αποτυπώνεται η κάθε επιθυμητή και απαραίτητη λεπτομέρεια 

κατά την εκτέλεση της επέμβασης ώστε να διευκολύνει τον χρήστη και να συμβάλει στην απόδοση 

της μέγιστης δυνατής ποιότητας εικόνας για εξειδικευμένες και απαιτητικές επεμβάσεις, όπως οι 

αγγειοχειρουργικές και οι καρδιολογικές.  

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα προηγμένης τεχνολογίας με ψηφιακό ανιχνευτή (flat 

detector) τεχνολογίας CMOS υψηλής ευκρίνειας μήτρας 1,5k x 1,5k τουλάχιστον, ενεργής 

απόδοσης κόκκου (1:1), με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης και με αυτόματα πρωτόκολλα 

μειωμένης δόσης. Να περιγραφεί η τεχνολογία του ψηφιακού ανιχνευτή-flat detector (panel)». 

 

8. Στην παρ. 2 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται « Να είναι διαστάσεων ≥ 30 x 30 cm με 

αντίστοιχο ωφέλιμο πεδίο τετράγωνης απεικόνισης, με το μικρότερο δυνατό μέγεθος pixel, μέχρι 100μ., 

για την επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας.»  

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται το μέγεθος κόκκου (pixel) να είναι μέχρι 100μ. 

Το συγκεκριμένο μέγεθος κόκκου (100μ) δεν αναφέρεται σε απεικονιζόμενη ονομαστική τιμή, 

δηλαδή στην απεικόνιση του ακριβούς μεγέθους του κόκκου που περιγράφεται στον ψηφιακό 

ανιχνευτή και στην μεταφορά του στην οθόνη του συστήματος , ώστε να απεικονίζεται υψηλή 

ποιότητα εικόνας χωρίς καμία έκπτωση στην ανάλυση της οθόνης. Αντιθέτως, το μέγεθος κόκκου 

αναφέρεται σε τιμή πριν την επεξεργασία και σε τεχνική συνένωσης κόκκων (pixel binning). Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα ο απεικονιζόμενος ονομαστικός κόκκος που ενδιαφέρει τον χρήστη να  είναι 

τέσσερις φορές μεγαλύτερος, δηλ. στην συγκεκριμένη περίπτωση 400μm με  αποτέλεσμα την 

μείωση της ανάλυσης της εικόνας τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Ο εκάστοτε 

κατασκευαστής αναφέρει τις σχετικές τιμές όπου αυτές καθαυτές χωρίς την αναφορά συνένωσης ή 

μη,  δεν μπορούν να έχουν τεχνολογική αξία και να συνιστούν πλεονέκτημα.    

Επιπλέον σημειώνεται ό,τι τα ακτινοσκοπικά συστήματα της GE με την νεότερη τεχνολογία που 

διαθέτουν φέρουν μέγεθος κόκκου 198μm και απεικόνιση αυτού ένα προς ένα (1:1), δηλαδή 

απεικόνιση του κάθε ενός ονομαστικού κόκκου (pixel) από τον ανιχνευτή στην οθόνη προβολής, με 

τελικό αποτέλεσμα α)την πραγματική υψηλή ποιότητα ανάλυσης και εικόνας και β) την 

υψηλότερη κατά χίλιες φορές μετάδοσης δεδομένων σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συστήματα όλων 

των εταιριών. Με αυτόν τρόπο παράγεται υψηλή ευκρίνεια και αποτρέπονται τα «κενά» στην 

μετάδοση της εικόνας. Κανένα υπάρχον σύστημα της εταιρείας μας δεν μπορεί να καλύψει την 

συγκεκριμένη προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη. 

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή είναι καθαρά «αριθμητική» χωρίς να επιφέρει κάποιο κλινικό 

πλεονέκτημα, επιπροσθέτως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση δύο συστημάτων αν 

δεν εξεταστούν και οι επιπρόσθετοι παράγοντες. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Να είναι διαστάσεων ≥ 30 x 30 cm με αντίστοιχο ωφέλιμο πεδίο τετράγωνης απεικόνισης, 

με το μικρότερο δυνατό μέγεθος ονομαστικού κόκκου μετάδοσης pixel, μέχρι 200μ.,για την 

επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας.» 
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9. Στην παρ. 4 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «4. Να διαθέτει υψηλό resolution 

τουλάχιστον 5lp/mm και υψηλό δυναμικό εύρος τα οποία να αναφερθούν προς αξιολόγηση.». 

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται η ανάλυση να είναι τουλάχιστον 5lp/mm.  

Η διακριτική ικανότητα (ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστό) της συγκεκριμένης τιμής μπορεί να 

επιτευχθεί με επεξεργασία συνένωσης των κόκκων (pixel binning) η οποία επιτυγχάνει μια αυξημένη 

χωρική διακριτική ικανότητα αλλά επιφέρει μια μειωμένη ανάλυση της εικόνας  κατά ποσοστό 

50%, στην τεχνική συνένωσης 2 x 2, ειδικά κατά την μεγέθυνση που απαιτείται σε πολύπλοκες και 

απαιτητικές αγγειοχειρουργικές και καρδιολογικές επεμβάσεις. 

Τα νεότερα ακτινοσκοπικά συστήματα του κατασκευαστικού οίκου GE φέρουν ειδική 

διαμόρφωση με υψηλές τιμές στην χωρική διακριτική ικανότητα της τάξεως των 2.9 lp/mm 

επιτυγχάνοντας παράλληλα αναλλοίωτη ποιότητα εικόνας στην οθόνη προβολής και άριστα 

αποτελέσματα στον χρήστη.  

Επιπλέον δε, φέρουν ειδικά λογισμικά προγράμματα στην βασική τους σύνθεση όπως είναι 

της ενεργούς ψηφιακής μεγέθυνσης (Live Zoom) όπου ο χρήστης μπορεί να μεγεθύνει το σημείο 

ενδιαφέροντος στην εικόνα, να ακτινοσκοπήσει χωρίς να αυξήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά (mA 

και kV) και την ακτινοβοληθείσα δόση και παράλληλα χωρίς να μειωθεί στο ελάχιστο η ανάλυση 

εικόνας με άριστα αποτελέσματα για την διαδικασία της επέμβασης.   

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή είναι καθαρά «αριθμητική», χωρίς να επιφέρει κάποιο κλινικό 

πλεονέκτημα, επιπροσθέτως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση δύο συστημάτων με 

διαφορετικές τεχνολογίες. Για τον προαναφερθέντα λόγο κανένα από τα συστήματα της εταιρείας μας 

δεν μπορεί να καλύψει την συγκεκριμένη προδιαγραφή, όπως είναι διαμορφωμένη. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Να διαθέτει υψηλό resolution τουλάχιστον 2.9lp/mm και υψηλό δυναμικό εύρος τα οποία 

να αναφερθούν προς αξιολόγηση.» 

 

Ε. Μονάδα απεικόνισης 

10. Στην παρ. 1 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται « Ανεξάρτητος τροχήλατος σταθμός 

προβολής και επεξεργασίας εικόνων, ο οποίος να περιλαμβάνει δύο master monitors 19” τουλάχιστον, 

υψηλής ευκρίνειας, οπωσδήποτε τεχνολογίας TFT με δυνατότητα κλίσης +/-10ο και γωνία θέασης 

τουλάχιστον 178ο για απρόσκοπτη παρατήρηση.» 

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται ο σταθμός προβολής να περιλαμβάνει δύο master monitors 

υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα κλίσης +/-10ο και γωνία θέασης 178ο.  

Επιπλέον τα ακτινοσκοπικά συστήματα του κατασκευαστικού οίκου GE με τεχνολογία αιχμής 

φέρουν νεότερες τεχνολογίες για την προβολή εικόνων και συγκεκριμένα προσφέρει οθόνη αφής 

επίπεδης τεχνολογίας 32’’, τύπου TFT/LCD (medical grade), υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης 4Κ αντι-

ανακλαστικού τύπου για υψηλής πιστότητας απεικόνιση χωρίς τρεμουλιάσματα (flicker-free image) με 

σύστημα διαχωρισμού της οθόνης σε δύο μέρη (PIP) έτσι ώστε ο χειριστής να έχει σε δύο ξεχωριστές 

οθόνες την λήψη του να την επεξεργάζεται περαιτέρω και έτσι να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 

θέαση.  

Η οθόνη αφής 4.000.000 χρωμάτων 32” που φέρουν τα συστήματα μας στερεώνεται  σε 

πολύσπαστο βραχίονα πέντε (5) σημείων όπου δίνει την δυνατότητα εκτός από κάθετη και 

περιστροφική κίνηση, οριζόντια μετατόπιση τουλάχιστον (1) ενός μέτρου, εμπρόσθια μετατόπιση 



0,6 του μέτρου, για κοντινή θέαση στο επεμβατικό/χειρουργικό πεδίο και λόγω του προαναφερθέν 

χαρακτηριστικού δίδεται η δυνατότητα πολύπλευρής θέασης της οθόνης.  

Λόγω των ανωτέρω μοναδικών πλεονεκτημάτων η δυνατότητα κλίσης της οθόνης που 

προσφέρεται για τα συστήματα της εταιρίας μας είναι +/-5ο  και η γωνία θέασης 170ο, όπου οι 

ανώτερες τιμές υπερκαλύπτουν τους χρήστες των συστημάτων (Brochure). 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Ανεξάρτητος τροχήλατος σταθμός προβολής και επεξεργασίας εικόνων, ο οποίος να 

περιλαμβάνει δύο master monitors 19” ή ένα monitor 32’’ που να χωρίζεται σε ανεξάρτητες 

οθόνες τουλάχιστον, υψηλής ευκρίνειας τουλάχιστον 4Κ, οπωσδήποτε τεχνολογίας TFT με 

δυνατότητα κλίσης +/-5ο και γωνία θέασης τουλάχιστον 170ο για απρόσκοπτη παρατήρηση. Να 

δίνεται η δυνατότητα οριζόντια και εμπρόσθια μετακίνησης των οθονών για την καλύτερη 

δυνατή θέαση.   

 

ΣΤ. Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνων  

 

11. Στην παρ. 2 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «2. Να διαθέτει λειτουργία ψηφιακής 

αφαιρετικής αγγειογραφίας με μεταβλητό ρυθμό λήψεως εικόνων (frame rate) και με ρυθμό 

καταγραφής και απεικόνισης cine loop έως 25fr/sec τουλάχιστον. Να μπορεί να εκτελεί χαρτογράφηση 

(Roadmap), τεχνικές μάσκας, διόρθωση εικονοστοιχείων, pixel shift και landmarking». 

 

Τα ακτινοσκοπικά συστήματα της GE διαθέτουν μεταβλητό ρυθμό λήψεως εικόνων (frame rate) και με 

ρυθμό καταγραφής και απεικόνισης cine loop έως 30 fr/sec.  

O υψηλός ρυθμός λήψης εικόνων είναι σημαντικός για νευρολογικές και καρδιολογικές εφαρμογές. Για 

τη διασφάλιση των φορέα για την προμήθεια ενός συστήματος κατάλληλο για νευρολογικές και 

καρδιολογικέ εφαρμογές προτείνεται η επαναδιατυπώση ως ακολούθως  

 

2. Να διαθέτει λειτουργία ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας με μεταβλητό ρυθμό λήψεως 

εικόνων (frame rate) και με ρυθμό καταγραφής και απεικόνισης cine loop έως 30 fr/sec 

τουλάχιστον. Να μπορεί να εκτελεί χαρτογράφηση (Roadmap), τεχνικές μάσκας, διόρθωση 

εικονοστοιχείων, pixel shift και landmarking». 

 

12. Στην παρ. 6 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «6. Απομνημόνευση της τελευταίας εικόνας (Last 

Image Hold) και κατακράτηση στη μνήμη τουλάχιστον 100.000 εικόνες βάθους 32bit». 

 

Στην εν λόγω προδιαγραφή ζητείται η κατακράτηση στην μνήνη του υπολογιστή του 

συστήματος να είναι σε βάθος 32 bit. Το τελευταίο έρχεται σε ανακολουθία με το βάθος λήψης μήτρα 

της εικόνας που ζητείται να είναι σε 16 bit και καλύπτεται από τα συστήματα της εταιρίας μας.  

Το βάθος λήψης μήτρας 16 bit ήδη υπερκαλύπτει την δυνατότητα αντίληψης από το ανθρώπινο μάτι, 

η δε αποθήκευση των εικόνων στα 32 bit δεν επιφέρει κανένα κλινικό πλεονέκτημα. 

Επιπλέον, τα νέα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της GE Healthcare απομνημονεύουν στην 

μνήμη του υπολογιστή τους 40.000 εικόνες, οι οποίες καλύπτουν τους χρήστη του συστήματος σε 

συνδυασμό με την σύνδεση τους σε συστήματα PACS των νοσοκομείων.   Επιπρόσθετα, φέρουν θύρες 

στις οποίες μπορεί να γίνει επιπλέον αποθήκευση εικόνων με εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης. Για 
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τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, της ισότιμης διαγωνιστικής διαδικασίας και της 

συμμετοχής της εταιρίας μας σε αυτήν, προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 

 

Απομνημόνευση της τελευταίας εικόνας (Last Image Hold) και κατακράτηση στη μνήμη 

τουλάχιστον 100.000 εικόνες σε εσωτερικό ή/και εξωτερικό μέσο αποθήκευσης, βάθους 16bit. 

 

Z. Τροχήλατο και Βραχίονας C – arm  

 

13. Στην παρ. 2 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται 2. Να έχει ωφέλιμο χώρο μεταξύ ανιχνευτή και 

λυχνίας τουλάχιστον 80cm.  

 

Το χαρακτηριστικό της διάστασης του ανοίγματος ανιχνευτή λυχνίας του βραχίονα σε ένα 

σύστημα C – arm δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνο του πλεονέκτημα αφού το ζητούμενο είναι το 

μεγαλύτερο οπτικό πεδίο και πως αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται.  

Για το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό πεδίο σε ένα σύστημα C – arm χρειάζεται να ληφθούν υπόψη 

το προφίλ και η διάσταση της λυχνίας καθώς και το προφίλ του ανιχνευτή. 

Η εταιρία μας με τα προσφερόμενα C – arm νεότερης τεχνολογίας προσφέρει το μικρότερο 

προφίλ της αγοράς στην λυχνία έτσι ώστε να αποδίδει κατ’ αποτέλεσμα έως και 22% μεγαλύτερο 

οπτικό πεδίο και εικόνα σε σχέση με τον ανταγωνισμό επειδή αυξάνεται το πεδίο πρόσληψης της 

ακτινοσκόπησης. Ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο δίδεται μεγαλύτερη μηχανική ευελιξία στο χρήστη 

κατά την εκτέλεση της χειρουργικής επέμβασης (παραπομπή 1).   

Η μηχανική ευελιξία εξαρτάται βασικά από το βάθος τόξου ειδικά για τις καρδιολογικές και 

αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις έτσι ώστε να μπορεί το C -arm απρόσκοπτα να λειτουργεί από όλες 

τις επιθυμητές γωνίες και θέσεις όχι μόνο από τον ωφέλιμο χώρο ανιχνευτή – λυχνίας. 

Τα νεότερα τεχνολογικά συστήματα της εταιρίας μας προσφέρουν 79 εκ. άνοιγμα βραχίονα 

και παράλληλα χαμηλό ύψος προφίλ γεννήτριας για να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό 

πεδίο και ευελιξία κατά την ακτινοσκόπηση (βλ. σχετ. 1 σελ.9 προσκομιζόμενο προσπέκτους).  

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή δεν επιφέρει κάποιο κλινικό πλεονέκτημα, αντιθέτως δε 

επιφέρει κλινικό μειονέκτημα το πολύ μικρό βάθος τόξου, επιπροσθέτως δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση δύο συστημάτων με διαφορετική μηχανική κατασκευή, η οποία 

προσφέρει μάλιστα σημαντικά πλεονεκτήματα (ευελιξία και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο) για τα 

συστήματα της εταιρίας μας . Για τους λόγους αυτούς κανένα από τα συστήματα της εταιρείας μας δεν 

μπορεί να καλύψει την συγκεκριμένη προδιαγραφή, όπως είναι διατυπωμένη. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

Να έχει ωφέλιμο χώρο μεταξύ ανιχνευτή και λυχνίας τουλάχιστον 79cm. 

 

 

14. Στην παρ. 3 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται 3. Να διαθέτει βάθος τόξου τουλάχιστον 65 εκ. 

 

Η διάσταση του βάθος τόξου του βραχίονα σε ένα σύστημα C – arm θεωρείται από τα 

σημαντικά χαρακτηριστικά καθώς λαμβάνει σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια απαιτητικών και 

πολύπλοκών αγγειοχειρουργικών και καρδιολογικών επεμβάσεων προκειμένου το c -arm να δύναται 

να λειτουργεί απρόσκοπτα από όλες τις επιθυμητές γωνίες και θέσεις. 



Το μεγάλος βάθος τόξου συμβάλει στην γρήγορη και άμεση μετακίνηση του βραχίονα στην 

χειρουργική τράπεζα, προστατεύει το αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο και διευκολύνει επιπλέον 

κατά την τοποθέτηση του στην χειρουργική πράξη. 

Το βάθος τόξου των συστημάτων της εταιρίας μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα της αγοράς 

(84 εκ), το οποίο φέρει σαν επιπλέον πλεονέκτημα  την χρήση του συστήματος στον κεφαλουραίο 

άξονα και την αποφυγή απώλειας αποστείρωσης του χειρουργικού πεδίου αλλά και την 

διευκόλυνση της μετακίνησης κατά την επέμβαση.  

Για το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό πεδίο σε ένα σύστημα C – arm χρειάζεται να ληφθούν υπόψη  

υπόψιν το προφίλ και η διάσταση της λυχνίας καθώς και το προφίλ του ανιχνευτή. 

Η εταιρία μας προσφέρει στα συστήματα της το μικρότερο προφίλ της αγοράς στην λυχνία 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται έως και 22% μεγαλύτερο οπτικό πεδίο και εικόνα σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό λόγω της αύξησης του πεδίου πρόσληψης της ακτινοσκόπησης. Ταυτόχρονα με αυτό τον 

τρόπο δίδεται μεγαλύτερη μηχανική ευελιξία στο χρήστη κατά την εκτέλεση της χειρουργικής 

επέμβασης.   

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

Να διαθέτει βάθος τόξου τουλάχιστον 80 εκ. 

 

15. Στην παρ. 4 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «4. Δυνατότητα μεγάλης τροχιακής κίνησης 

(orbital), τουλάχιστον 165ο συνολικά που εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών ικανό για απεικόνιση 

όλων των σπλαγχνικών αγγείων και των αγγείων του τραχήλου». 

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται οι διαστάσεις της τροχιακής περιστροφής να είναι 165ο κατ’ 

ελάχιστο, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλος αριθμός προβολών.  

Τα προϊόντα της εταιρείας μας επιτυγχάνουν μεγάλο αριθμό προβολών με άλλο ισοδύναμο 

τρόπο αλλά διαθέτουν εύρος 145ο. 

Η εξασφάλιση του μεγάλου αριθμού προβολών μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο από το εύρος 

μοιρών της τροχιακής περιστροφής αλλά από τον συνολικό σχεδιασμό του C – arm  για την  χρήση 

του στις χειρουργικές επεμβάσεις. Τα νεότερης τεχνολογίας συστήματα της εταιρίας μας είναι 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν το χαμηλότερο προφίλ ανιχνευτή και λυχνίας στην αγορά 

για να εξασφαλίζεται το ζητούμενο, δηλαδή το μεγάλο πλήθος προβολών.  

Η εταιρία μας προσφέροντας τον μοναδικό αυτό μηχανικό σχεδιασμό καλύπτει όλο το πλήθος 

των επεμβάσεων και των ασθενών ώστε να παρέχεται ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια κατά την 

χειρουργική επέμβαση.   

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή δεν επιφέρει κάποιο κλινικό πλεονέκτημα, επιπροσθέτως δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση δύο συστημάτων με διαφορετική, πλην όμως 

καλύτερη, σύμφωνα με τα συστήματα της εταιρίας μας, μηχανική κατασκευή ενώ μάλιστα 

προσφέρει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα όπως ευελιξία και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Για τον 

προαναφερθέντα λόγο κανένα από τα συστήματα της εταιρείας μας δεν μπορεί να καλύψει την 

συγκεκριμένη προδιαγραφή, όπως είναι διαμορφωμένη. 

Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην 

προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα 

προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 
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Δυνατότητα μεγάλης τροχιακής κίνησης (orbital), τουλάχιστον 145ο συνολικά που 

εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των σπλαγχνικών αγγείων 

και των αγγείων του τραχήλου». 

 

16. Στην παρ. 5 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «5.Δυνατότητα συνολικής περιστροφής 

τουλάχιστον 225° για πλήρη εξασφάλιση εγκαρσίων, Α-Ρ ή Ρ-Α και πλαγίων προβολών.». 

 

Στην προδιαγραφή απαιτείται οι διαστάσεις της συνολικής περιστροφής να είναι 225ο, ώστε 

να εξασφαλίζεται μεγάλος αριθμός προβολών.  

Τα προϊόντα της εταιρείας μας επιτυγχάνουν μεγάλο αριθμό προβολών και διαθέτουν εύρος 

επί συνόλου 360ο (+/-180ο). 

Η πλήρη εξασφάλιση εγκαρσίων, Α-Ρ ή Ρ-Α και πλαγίων προβολών μπορεί να επιτευχθεί 

επιπλέον από τον συνολικό σχεδιασμό του C – arm για την χρήση του στις χειρουργικές επεμβάσεις. 

Τα νεότερης τεχνολογίας συστήματα της εταιρίας μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν το 

χαμηλότερο προφίλ ανιχνευτή και λυχνίας στην αγορά για να εξασφαλίζεται το ζητούμενο, δηλαδή 

το μεγάλο πλήθος προβολών.  

Η εταιρία μας προσφέροντας τον μοναδικό αυτό μηχανικό σχεδιασμό καλύπτει όλο το πλήθος 

των επεμβάσεων και των ασθενών ώστε να παρέχεται ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια κατά την 

χειρουργική επέμβαση.   

Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή είναι ελλείπεις και για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών 

αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας 

γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: 

 

5. «Δυνατότητα συνολικής περιστροφής τουλάχιστον 360° για πλήρη εξασφάλιση 

εγκαρσίων, Α-Ρ ή Ρ-Α και πλαγίων προβολών». 

 

17. Στην παρ. 12 των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται « 12.Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και 

βάρους τόσο το συγκρότημα CARM, μικρότερο από 400Κg , όσο και ο σταθμός επεξεργασίας εικόνων 

μικρότερο από 160Kg , ώστε να πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. Να 

αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.». 

 

Ta ακτινοσκοπικά συγκροτήματα CARM του κατασκευαστικού οίκου GE είναι μικρότερο από 300 kg 

σημαντικά πιο ελαφρύ από την απαίτηση των 400 Kg Επιπλέον διαθέτει ειδικές συμπαγείς ρόδες οι 

οποίες διευκολύνουν την κύλιση. Ο σταθμός επεξεργασίας βάρους 187 Kg και όχι 160 Kg που ζητείται 

από την τεχνική προδιαγραφή., απόκλιση αυτή δεν είναι ουσιαστική και δεν  έχει επίπτωση στην 

ευελιξία κατά τη κίνηση του καθώς διαθέτει ειδικές συμπαγείς ρόδες οι οποίες διευκολύνουν την 

κύλιση. 

Για τους παραπάνω λόγους και για την διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνεται η τροποποίηση ως 

ακολούθως: 

« 12.Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους τόσο το συγκρότημα CARM, μικρότερο από 

300Κg, όσο και ο σταθμός επεξεργασίας εικόνων μικρότερο από 190Kg , ώστε να πραγματοποιεί 

ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.». 

 

 

 

 

 



 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

 

Για την εταιρεία 

Με τιμή,  

 

Μιχάλης Παυλόπουλος                                                              Πάνος Δημόπουλος  

Account Manager                                                                                  PSS Modality Surgical Imaging  
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