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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ C ARM.

Αξιότιμοι κύριοι,

σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια :

Α. Ένα ακτινοσκοπικό συγκρότηµα C Arm ακτινολογικής χρήσης

Α.  Γεννήτρια Ακτίνων –Χ

Προδιαγραφή 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.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ακτινοσκοπικού c arm, προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να εκτελεί παλµική ακτινοσκόπηση µε µέγιστα στοιχεία τουλάχιστον 120 kV και τουλάχιστον 250 mA καθώς και
ρυθµιζόµενη συχνότητα παλµών έως τουλάχιστον 30 παλµούς/sec.
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Β.  Ακτινολογική λυχνία

Προδιαγραφή 2

Να διαθέτει µεγάλη θερµοχωρητικότητα περιβλήµατος τάξεως 10MHU και θερµοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον
300KHU ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος λειτουργίας ακτινοσκόπησης , καθώς και πολύ υψηλό ρυθµό
απαγωγής θερµότητας. Να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία προς αξιολόγηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να διαθέτει µεγάλη θερµοχωρητικότητα περιβλήµατος τάξεως 5MHU και θερµοχωρητικότητα ανόδου
τουλάχιστον 300KHU ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος λειτουργίας ακτινοσκόπησης , καθώς και πολύ
υψηλό ρυθµό απαγωγής θερµότητας. Να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία προς αξιολόγηση.

Γ.  Σύστηµα ∆ιαφραγµάτων (collimator)

Προδιαγραφή 1

Nα διαθέτει διαφράγµατα ίριδας και ασύµµετρα διαστάσεων 50-300mm τουλάχιστον για χρήση µε τον ψηφιακό
ανιχνευτή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα διαφράγματα ίριδας είναι χρήσιμα σε C arm που διαθέτουν ενισχυτές λόγω των στρογγυλών σχημάτων.Σε c
arm με τετράγωνους ψηφιακούς ανιχνευτές δεν χρήζει κλινικής σημασίας. Επιπλέον, οι παριφές του ψηφιακού
ανιχνευτή περικόπτονται μειώνοντας το ωφέλιμο πεδίο του ανιχνευτή. Ως εκ τούτου η παραπάνω προδιαγραδή μας
θέτει εκτος διαγωνιστικής διαδικασίας,χωρίς να υπάρχει κλινικό όφελος, συνεπώς προτείνουμε η προδιαγραφή να
επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Nα διαθέτει διαφράγµατα συμμετρικά και ασύµµετρα , ατέρμονης περιστροφής για χρήση µε τον ψηφιακό
ανιχνευτή

∆.  Ψηφιακός ανιχνευτής

Προδιαγραφή 1

Να διαθέτει ψηφιακό σύστηµα προηγµένης τεχνολογίας µε ψηφιακό ανιχνευτή (flat detector) τεχνολογίας CMOS
υψηλής ευκρίνειας µήτρας > 2,5Κ Χ 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).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :
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Να διαθέτει ψηφιακό σύστηµα προηγµένης τεχνολογίας µε ψηφιακό ανιχνευτή (flat detector) τεχνολογίας CMOS
υψηλής ευκρίνειας µήτρας > 1.9Κ Χ 1.9K τουλάχιστον, µε σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της δόσης και
µε αυτόµατα πρωτόκολλα µειωµένης δόσης. Να περιγραφεί η τεχνολογία του ψηφιακού ανιχνευτή- flat detector
(panel).

Προδιαγραφή 2

Να είναι διαστάσεων ≥ 30 Χ 30 cm µε αντίστοιχο ωφέλιµο πεδίο τετράγωνης απεικόνισης, µε το µικρότερο δυνατό
µέγεθος pixel , µέχρι 100µ , για την επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να είναι διαστάσεων ≥ 30 Χ 30 cm µε αντίστοιχο ωφέλιµο πεδίο τετράγωνης απεικόνισης, µε το µικρότερο δυνατό
µέγεθος pixel , µέχρι 152µm , για την επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας.

Προδιαγραφή 4

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να διαθέτει υψηλό resolution τουλάχιστον 3lp/mm και υψηλό δυναµικό εύρος τα οποία να αναφερθούν προς
αξιολόγηση.

Ε.  Μονάδα απεικόνισης

Προδιαγραφή 1

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 .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την συμμετοχή της εταιρεία μας στην διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός προτείνουμε
η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής
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Ανεξάρτητος τροχήλατος σταθµός προβολής και επεξεργασίας εικόνων, ο οποίος να περιλαµβάνει δύο master
monitors 19” τουλάχιστον,  υψηλής ευκρίνειας,  οπωσδήποτε τεχνολογίας TFT µε δυνατότητα κλίσης (αν
διατίθεται να προσφερθεί) και γωνία θέασης τουλάχιστον 178ο για απρόσκοπτη παρατήρηση .

ΣΤ.  Ψηφιακό Σύστηµα Επεξεργασίας Εικόνων

Προδιαγραφή 6

Αποµνηµόνευση της τελευταίας εικόνας (Last Image Hold) και κατακράτηση στη µνήµη τουλάχιστον 100.000
εικόνες  βάθους 32bit.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Απονηµόνευση της τελευταίας εικόνας (Last Image Hold) και κατακράτηση στη µνήµη τουλάχιστον 100.000 εικόνες
βάθους 16bit.

Ζ.  Τροχήλατο και βραχίονας C-ARM

Προδιαγραφή 2

Να έχει ωφέλιµο χώρο µεταξύ του ανιχνευτή και της λυχνίας τουλάχιστον 80 cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ακτινοσκοπικού c arm, το οποίο θα έχει την δυνατότητα κάλυψεις περιστατικών
ακόμα και σε παχύσαρκους ασθενείς ,προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να έχει ωφέλιµο χώρο µεταξύ του ανιχνευτή και της λυχνίας τουλάχιστον 100 cm.

Προδιαγραφή 3

Να διαθέτει βάθος τόξου τουλάχιστον 65cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ακτινοσκοπικού c arm, το οποίο θα έχει την δυνατότητα κάλυψεις περιστατικών
ακόμα και σε παχύσαρκους ασθενείς ,προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :
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Να διαθέτει βάθος τόξου τουλάχιστον 72cm.

Προδιαγραφή 4

∆υνατότητα µεγάλης τροχιακής κίνησης (orbital), τουλάχιστον 165ο συνολικά που εξασφαλίζει µεγάλο αριθµό
προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των σπλαγχνικών αγγείων και των αγγείων του τραχήλου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εταιρεία μας δεν διαθέτει ακτινοσκοπικό c arm με τροχιακή κίνηση (orbital) 165°. Ως εκ τούτου για την ευρύτερη
συμμετοχή εταιρειών στην διαγωνιστική διαδικασία παρακαλούμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

∆υνατότητα µεγάλης τροχιακής κίνησης (orbital), τουλάχιστον 145ο συνολικά που εξασφαλίζει µεγάλο αριθµό
προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των σπλαγχνικών αγγείων και των αγγείων του τραχήλου

Προδιαγραφή 12

Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους τόσο το συγκρότηµα C-ARM, 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.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή αποκλείει όλες τις εταιρείες από την διαγωνιστική διαδικασία. Παρακαλούμε να
επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους τόσο το συγκρότηµα C-ARM, µικρότερο από 400Κg ,  όσο και ο
σταθµός επεξεργασίας εικόνων µικρότερο από 250Kg , ώστε να πραγµατοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του
χειρουργείου. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.

Η. Ακτινοσκοπική τράπεζα

Προδιαγραφή 1

Η προσφερόµενη τράπεζα ακτινοσκοπήσεων να είναι κατασκευασµένη από υλικό αρίστης ποιότητας,
ηλεκτροµηχανική, ακτινοπερατή, µε ελάχιστο ποσοστό απορρόφησης ακτινοβολίας, κατασκευασµένη από
ανθρακονήµατα, άνετη και ασφαλής για τον εξεταζόµενο. Ο βαθµός ακτινοπερατότητας να είναι 0,7mm Al
equivalent.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την συμμετοχή της εταιρεία μας στην διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός προτείνουμε
η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :
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Η προσφερόµενη τράπεζα ακτινοσκοπήσεων να είναι κατασκευασµένη από υλικό αρίστης ποιότητας,
ηλεκτροµηχανική, ακτινοπερατή, µε ελάχιστο ποσοστό απορρόφησης ακτινοβολίας, κατασκευασµένη από
ανθρακονήµατα, άνετη και ασφαλής για τον εξεταζόµενο. Ο βαθµός ακτινοπερατότητας να είναι 0,8mm Al
equivalent.

Προδιαγραφή 9

Οι διαστάσεις της τράπεζας να είναι: συνολικό µήκος 210cm, συνολικό πλάτος τάξεως  60cm, µε ακτινοδιαπερατή
επιφάνεια µήκους τουλάχιστον 160cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την συμμετοχή της εταιρεία μας στην διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός προτείνουμε
η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής

Οι διαστάσεις της τράπεζας να είναι: συνολικό µήκος 210cm, συνολικό πλάτος τάξεως  56cm, µε
ακτινοδιαπερατή επιφάνεια µήκους τουλάχιστον 160cm.

Προδιαγραφή 11

Να διαθέτει όρια οριζόντιας κίνησης τουλάχιστον +/- 12cm, όρια διαµήκους κίνησης 90cm καθώς και  κίνηση
trendelemburg τουλάχιστον +/- 20o .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την συμμετοχή της εταιρεία μας στην διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός προτείνουμε
η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής

Να διαθέτει όρια οριζόντιας κίνησης τουλάχιστον +/- 10cm, όρια διαµήκους κίνησης 40cm καθώς και  κίνηση
trendelemburg τουλάχιστον +/- 15o .
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Β. Ένα ακτινοσκοπικό συγκρότηµα C Arm ορθοπεδικής χρήσης

Α.  Γεννήτρια Ακτίνων –Χ

Προδιαγραφή 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.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ακτινοσκοπικού c arm, προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να εκτελεί παλµική ακτινοσκόπηση µε µέγιστα στοιχεία τουλάχιστον 120 kV και τουλάχιστον 250 mA καθώς και
ρυθµιζόµενη συχνότητα παλµών έως τουλάχιστον 30 παλµούς/sec.

Β.  Ακτινολογική λυχνία

Προδιαγραφή 2

Να διαθέτει µεγάλη θερµοχωρητικότητα περιβλήµατος τάξεως 10MHU και θερµοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον
300KHU ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος λειτουργίας ακτινοσκόπησης , καθώς και πολύ υψηλό ρυθµό
απαγωγής θερµότητας. Να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία προς αξιολόγηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να διαθέτει µεγάλη θερµοχωρητικότητα περιβλήµατος τάξεως 5MHU και θερµοχωρητικότητα ανόδου
τουλάχιστον 300KHU ώστε να εξασφαλίζεται απεριόριστος χρόνος λειτουργίας ακτινοσκόπησης , καθώς και πολύ
υψηλό ρυθµό απαγωγής θερµότητας. Να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία προς αξιολόγηση.

Γ.  Σύστηµα ∆ιαφραγµάτων (collimator)

Προδιαγραφή 1

Nα διαθέτει διαφράγµατα ίριδας και ασύµµετρα διαστάσεων 50-300mm τουλάχιστον για χρήση µε τον ψηφιακό
ανιχνευτή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα διαφράγματα ίριδας είναι χρήσιμα σε C arm που διαθέτουν ενισχυτές λόγω των στρογγυλών σχημάτων.Σε c
arm με τετράγωνους ψηφιακούς ανιχνευτές δεν χρήζει κλινικής σημασίας. Επιπλέον, οι παριφές του ψηφιακού
ανιχνευτή περικόπτονται μειώνοντας το ωφέλιμο πεδίο του ανιχνευτή. Ως εκ τούτου η παραπάνω προδιαγραδή μας
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θέτει εκτος διαγωνιστικής διαδικασίας,χωρίς να υπάρχει κλινικό όφελος, συνεπώς προτείνουμε η προδιαγραφή να
επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Nα διαθέτει διαφράγµατα συμμετρικά και ασύµµετρα , ατέρμονης περιστροφής για χρήση µε τον ψηφιακό
ανιχνευτή

∆.  Ψηφιακός ανιχνευτής

ροδιαγραφή 1

Να διαθέτει ψηφιακό σύστηµα προηγµένης τεχνολογίας µε ψηφιακό ανιχνευτή (flat detector) τεχνολογίας CMOS
υψηλής ευκρίνειας µήτρας > 2,5Κ Χ 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).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να διαθέτει ψηφιακό σύστηµα προηγµένης τεχνολογίας µε ψηφιακό ανιχνευτή (flat detector) τεχνολογίας CMOS
υψηλής ευκρίνειας µήτρας > 1.9Κ Χ 1.9K τουλάχιστον, µε σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της δόσης και
µε αυτόµατα πρωτόκολλα µειωµένης δόσης. Να περιγραφεί η τεχνολογία του ψηφιακού ανιχνευτή- flat detector
(panel).

Προδιαγραφή 2

Να είναι διαστάσεων ≥ 30 Χ 30 cm µε αντίστοιχο ωφέλιµο πεδίο τετράγωνης απεικόνισης, µε το µικρότερο δυνατό
µέγεθος pixel , µέχρι 100µ , για την επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να είναι διαστάσεων ≥ 30 Χ 30 cm µε αντίστοιχο ωφέλιµο πεδίο τετράγωνης απεικόνισης, µε το µικρότερο δυνατό
µέγεθος pixel , µέχρι 152µm , για την επίτευξη άριστης διακριτικής ικανότητας.

Προδιαγραφή 4

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :
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Να διαθέτει υψηλό resolution τουλάχιστον 3lp/mm και υψηλό δυναµικό εύρος τα οποία να αναφερθούν προς
αξιολόγηση.

Ε.  Μονάδα απεικόνισης

Προδιαγραφή 1

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 .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την συμμετοχή της εταιρεία μας στην διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός προτείνουμε
η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής

Ανεξάρτητος τροχήλατος σταθµός προβολής και επεξεργασίας εικόνων, ο οποίος να περιλαµβάνει δύο master
monitors 19” τουλάχιστον,  υψηλής ευκρίνειας,  οπωσδήποτε τεχνολογίας TFT µε δυνατότητα κλίσης (αν
διατίθεται να προσφερθεί) και γωνία θέασης τουλάχιστον 178ο για απρόσκοπτη παρατήρηση .

ΣΤ.  Ψηφιακό Σύστηµα Επεξεργασίας Εικόνων

Προδιαγραφή 6

Αποµνηµόνευση της τελευταίας εικόνας (Last Image Hold) και κατακράτηση στη µνήµη τουλάχιστον 100.000
εικόνες  βάθους 32bit.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική συγκεκριμένης εταιρείας, ως εκ τούτου παρακαλούμε η
προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Απονηµόνευση της τελευταίας εικόνας (Last Image Hold) και κατακράτηση στη µνήµη τουλάχιστον 100.000 εικόνες
βάθους 16bit.

Ζ.  Τροχήλατο και βραχίονας C-ARM

Προδιαγραφή 2

Να έχει ωφέλιµο χώρο µεταξύ του ανιχνευτή και της λυχνίας τουλάχιστον 80 cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ακτινοσκοπικού c arm, το οποίο θα έχει την δυνατότητα κάλυψεις περιστατικών
ακόμα και σε παχύσαρκους ασθενείς ,προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :
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Να έχει ωφέλιµο χώρο µεταξύ του ανιχνευτή και της λυχνίας τουλάχιστον 100 cm.

Προδιαγραφή 3

Να διαθέτει βάθος τόξου τουλάχιστον 65cm.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ακτινοσκοπικού c arm, το οποίο θα έχει την δυνατότητα κάλυψεις περιστατικών
ακόμα και σε παχύσαρκους ασθενείς ,προτείνουμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής :

Να διαθέτει βάθος τόξου τουλάχιστον 72cm.

Προδιαγραφή 4

∆υνατότητα µεγάλης τροχιακής κίνησης (orbital), τουλάχιστον 165ο συνολικά που εξασφαλίζει µεγάλο αριθµό
προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των σπλαγχνικών αγγείων και των αγγείων του τραχήλου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εταιρεία μας δεν διαθέτει ακτινοσκοπικό c arm με τροχιακή κίνηση (orbital) 165°. Ως εκ τούτου για την ευρύτερη
συμμετοχή εταιρειών στην διαγωνιστική διαδικασία παρακαλούμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

∆υνατότητα µεγάλης τροχιακής κίνησης (orbital), τουλάχιστον 145ο συνολικά που εξασφαλίζει µεγάλο αριθµό
προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των σπλαγχνικών αγγείων και των αγγείων του τραχήλου

Προδιαγραφή 12

Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους τόσο το συγκρότηµα C-ARM, 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.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφή αποκλείει όλες τις εταιρείες από την διαγωνιστική διαδικασία. Παρακαλούμε να
επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους τόσο το συγκρότηµα C-ARM, µικρότερο από 400Κg ,  όσο και ο
σταθµός επεξεργασίας εικόνων µικρότερο από 250Kg , ώστε να πραγµατοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του
χειρουργείου. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνιση,

Μετά  τιμής,
SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ
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