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Προς 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 
 
Αρ.Πρωτ.: 0000006038 

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020 
  
ΘΕΜΑ: 2η Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ». 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 7935/28.02.2020 Πρόσκλησης Υποβολής  Τεχνικών Προδιαγραφών, 
σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας: 
 
O κατασκευαστικός οίκος CANON MEDICAL SYSTEMS, πρωτοπόρος στην εξέλιξη της τεχνολογίας 
της Ιατρικής Απεικόνισης, ειδικά στον τομέα της Αξονικής Τομογραφίας, διαθέτει μια από τις 
μεγαλύτερες εγκατεστημένες βάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και Παγκόσμια σε Πανεπιστημιακά και 
μεγάλα Κεντρικά Νοσοκομεία και κλινικές.    

Σχετικά με τις αναρτηθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να καταθέσουμε την εξής παρατήρηση  

Στο κεφάλαιο «Κλινικά Πακέτα – Επεξεργασία Εικόνων (Κεντρική Κονσόλα)» στην υποπαράγραφο 

11.12 αναφέρεται : «Πλήρες καρδιολογικό πακέτο για εξετάσεις στεφανιαίων αγγείων με τεχνικές 

σάρωσης prospective και retrospective gating. Χρονική Διακριτική Ικανότητα μικρότερη ή ίση των 83 

msec σε κατά μέγιστο bi segment reconstruction».  

Στις καρδιολογικές εφαρμογές μια από τις πιό σημαντικές παράμετρούς, που αξιολογεί και το επίπεδο 
ενός αξονικού τομογράφου αναφορικά με τις εξετάσεις αξονικής στεφανιογραφίας καρδιάς, είναι η 
χρονική διακριτική ικανότητα. Οι αξονικοί τομογράφοι, του κατασκευαστικού οίκου Canon Medical 

Systems Ιαπωνίας διαθέτοντας τις πλέον εξελιγμένες και αξιόπιστες τεχνικές καρδιολογικών πακέτων, 
επιτυγχάνει Χρονική Διακριτική ικανότητα μικρότερη από 53 msec σε multi segment 
reconstruction, μια από τις μικρότερες χρονικές διακριτικές ικανότητες που υπάρχουν. 
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Συνεπώς θα θέλαμε να τροποποιηθεί η παραπάνω προδιαγραφή ως εξής : 

«Πλήρες καρδιολογικό πακέτο για εξετάσεις στεφανιαίων αγγείων με τεχνικές σάρωσης 

prospective και retrospective gating. Χρονική Διακριτική Ικανότητα μικρότερη ή ίση των 83 

msec». 

Οι Αξονικοί Τομογράφοι του κατασκευαστικού οίκου Canon Medical systems συγκεντρώνουν, όχι 

μόνο, τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της Ιατρικής Απεικόνισης παγκοσμίως, 

αλλά επιπλέον και άλλες μοναδικές υπερκαλύπτοντας τις υπο διαβούλευση προδιαγραφές. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση. 
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Με εκτίμηση, 

 
    

Διονύσης Σταθόπουλος 
Product Manager 

Canon Medical Systems 
 


