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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την  
Προμήθεια ενός Εγχρωμου Υπερηχοτομογράφου για Καρδιολογική Χρήση  

 στο πλαίσιο της Δημοσίας Διαβούλευσης ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  Γενικό Noσοκομείο Πατρών «Αγ. Ανδρέας» 
 

Επωνυμία Επιχείρησης  
ή Φυσικού Προσώπου: 

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

 

Υπεύθυνος σύνταξης: ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6162252 

Fax επικοινωνίας: 210-6162292 

E-mail: hc_greece@philips.com 

 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
                                                                 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στην προμήθεια Εγχρωμου Υπερηχοτομογράφου Καρδιολογικής Χρήσης του Nοσοκομείου 

σας, η εταιρία μας κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις εξής επισημάνσεις για να διασφαλιστεί η 

απαραίτητη ποιότητα των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και  το δημόσιο συμφέρον. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  
 

Παράγραφος 
αναφοράς  

 
Τίτλος Παραγράφου 

Άλλες σχετικές 
παραπομπές 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Συνθεση 
 
Τρισδιάστατος 
διοισοφάγειος ηχοβολέας 
MULTIPLANE 3 – 8 ΜΗz 
της υψηλότερης δυνατόν 
απεικονιστικής ποιότητας. 
Ο ηχοβολέας αυτός να 
καλύπτει επαρκώς όλο το 
φάσμα των 2D και 3D 
ηχοκαρδιογραφικών 
εφαρμογών. Να διαθέτει 
σύστημα απεικόνισης 
πραγματικού χρόνου δύο 
διαφορετικών αξόνων / 
τομών της καρδιάς 
τρισδιάστατων όγκων από 
τον ίδιο καρδιακό κύκλο. 
Να απεικονίζει όλο τον 
όγκο της καρδιάς σε έναν 
καρδιακό κύκλο (Full 
Volume) και στην 
απεικόνιση με το έγχρωμο 
Doppler σε πραγματικό 
χρόνο. Από τις 
τρισδιάστατες 
απεικονίσεις να δέχεται 
πακέτα ποσοτικοποίησης 
που να περιλαμβάνουν 
υπολογισμό πραγματικών 
συνολικών και τμηματικών 
όγκων, αποστάσεων, 
εμβαδών, υπολογισμού 

Τροποποίηση 

Τρισδιάστατος διοισοφάγειος ηχοβολέας MULTIPLANE 3 – 8 ΜΗz της υψηλότερης 
δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας. Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει επαρκώς όλο το 
φάσμα των 2D και 3D ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών. Να διαθέτει σύστημα 
απεικόνισης πραγματικού χρόνου δύο διαφορετικών αξόνων / τομών της καρδιάς 
τρισδιάστατων όγκων από τον ίδιο καρδιακό κύκλο. Να απεικονίζει όλο τον όγκο της 
καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume) και στην απεικόνιση με το έγχρωμο 
Doppler σε πραγματικό χρόνο. Από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις να δέχεται πακέτα 
ποσοτικοποίησης που να περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών συνολικών και 
τμηματικών όγκων, αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού όγκου και μάζας αριστερής 
κοιλίας. Να λειτουργεί με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης και 3D τρισδιάστατης απεικόνισης 
και να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση)  
a. Δυο διαστάσεων  

b. Τριών διαστάσεων  

c. Έγχρωμο doppler  

d. Παλμικό doppler  

e. Συνεχές doppler  

f. Ιστικό doppler  

g. Έγχρωμο Ιστικό doppler  

h. Contrast Harmonic, εφόσον διατίθεται 
 
Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή και η συμμετοχή της εταιρείας μας. 
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όγκου και μάζας 
αριστερής κοιλίας. Να 
λειτουργεί με τις τεχνικές 
2D δισδιάστατης και 3D 
τρισδιάστατης 
απεικόνισης και να 
αναφερθούν αναλυτικά 
προς αξιολόγηση. (Να 
προσφερθεί στη βασική 
σύνθεση)  
a. Δυο διαστάσεων  

b. Τριών διαστάσεων  

c. Έγχρωμο doppler  

d. Παλμικό doppler  

e. Συνεχές doppler  

f. Ιστικό doppler  

g. Έγχρωμο Ιστικό 
doppler  

h. Contrast Harmonic 

 

 

Αυτόματο σύστημα 
υπολογισμού της 
συνολικής / τμηματικής 
τάσης και 
παραμόρφωσης του 
καρδιακού μυ από την 
δισδιάστατη απεικόνιση 
μέσω της τεχνικής 
speckle και ανεξάρτητο 
από το έγχρωμο Doppler 
από τις εικόνες που 
προέρχονται από την 
διαθωρακική κεφαλή. Να 
υπάρχει η δυνατότητα 
υπολογισμού της 
ανωτέρω τεχνικής από τις 
εικόνες που προέρχονται 
από την τρισδιάστατη 

Τροποποίηση 

 

Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης 
του καρδιακού μυ από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle και 
ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler από τις εικόνες που προέρχονται από την 
διαθωρακική κεφαλή. Να υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της ανωτέρω τεχνικής από 
τις εικόνες που προέρχονται από την τρισδιάστατη κεφαλή 3D Strain εφόσον διατίθεται. 
Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες γραφικές 
παραστάσεις και να υπολογίζει υπό μορφή bulls eye το συνολικό αποτέλεσμα της 
παραμόρφωσης του καρδιακού μυ. Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση.  

 
Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή και η συμμετοχή της εταιρείας μας.  
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κεφαλή 3D Strain. Να 
εξάγονται ποσοτικά 
μεγέθη ανά τμήματα και 
ανά τομή με τις 
αντίστοιχες γραφικές 
παραστάσεις και να  
υπολογίζει υπό μορφή 
bulls eye το συνολικό 
αποτέλεσμα της 
παραμόρφωσης του 
καρδιακού μυ. Να 
προσφερθεί στη βασική 
σύνθεση. 

 

 

Να διαθέτει εξειδικευμένο 
λογισμικό αυτόματης 
ποσοτικοποίησης της 
αορτικής βαλβίδας από τα 
τρισδιάστατα δεδομένα 
(αποστάσεις, διαστάσεις). 
Το λογισμικό αυτό να 
δύναται όταν μελλοντικά 
ζητηθεί να ενσωματώνεται 
στη βασική μονάδα του 
υπερηχοκαρδογράφου 
αλλά και στον σταθμό 
εργασίας. Να προσφερθεί 
στα προς επιλογή με 
ξεχωριστή τιμή. (Προς 
επιλογή) 

Τροποποίηση 

Να προσφερθεί προς επιλογή εφόσον διατίθεται, εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης 
ποσοτικοποίησης της αορτικής βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα (αποστάσεις, 
διαστάσεις). Το λογισμικό αυτό να δύναται όταν μελλοντικά ζητηθεί να ενσωματώνεται 
στη βασική μονάδα του υπερηχοκαρδογράφου αλλά και στον σταθμό εργασίας. Να 
προσφερθεί στα προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή. (Προς επιλογή). 

 
Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή και η συμμετοχή της εταιρείας μα.ς 

 

Σταθμός Εργασίας :  
- Εξειδικευμένο 
ενσωματωμένο λογισμικό 
της ανωτέρω τεχνικής 
από τις εικόνες που 
προέρχονται από την 
τρισδιάστατη κεφαλή 3D 
Strain. 

Τροποποίηση 

Σταθμός εργασίας :  
 
- Εξειδικευμένο ενσωματωμένο λογισμικό της ανωτέρω τεχνικής από τις εικόνες που 
προέρχονται από την τρισδιάστατη κεφαλή 3D Strain, εφόσον διατίθεται. 

 
Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή και η συμμετοχή της εταιρείας μας. 

 


