
 

 

Προς 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
Αρ.Πρωτ.: 0000002084 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018 
  
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ενός 
Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου Για Καρδιολογική Χρήση». 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της σχετικής ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα 
σχόλια της εταιρείας μας:  
 
Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και να υποβάλλει προσφορά για τα υπό 
προμήθεια είδη της διακήρυξης, προσφέροντας υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, του 
κατασκευαστικού οίκου Canon Medical Systems Ιαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ. 
 
Η τεχνολογία στα συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα κορυφαίο 
τεχνολογικά σύστημα υπερήχου.   
 
 
Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών: 
 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Ιουλιανού  2, Μεταμόρφωση, 
144 51 Αθήνα 
Τηλ: 210-2806200 
Fax: 210-2806210 
e-mail: admin@protoncy.gr 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης 
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη 
Τηλ:2310-452936,2310-452998 
Fax: 2310452893 
e-mail: admin@protoncy.gr 

 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 
ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ         

 
 
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 
 
Στην παράγραφο 1. 
 
«SECTOR Phased Array 1,5 – 10 MHz Μεγαλύτερες συχνότητες θα εκτιμηθούν αν διατίθεται και θα βαθμολογηθούν 
προσθετικά» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που 
απαιτείται για το νοσοκομείο σας 
 
«SECTOR Phased Array 1,5 – 10 MHz νέας τεχνολογίας μονού κρυστάλλου (Single crystal) Μεγαλύτερες 
συχνότητες θα εκτιμηθούν αν διατίθεται και θα βαθμολογηθούν.» 
 
Στην παράγραφο 2. 
«LINEAR Array 4 – 14 MHz τουλάχιστον. Μεγαλύτερες συχνότητες θαεκτιμηθούν αν διατίθεται και θα βαθμολογηθούν 
προσθετικά.» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που 
απαιτείται για το νοσοκομείο σας 
 
«LINEAR Array 4 – 20 MHz τουλάχιστον. Μεγαλύτερες συχνότητες θα εκτιμηθούν αν διατίθεται και θα 
βαθμολογηθούν προσθετικά.» 
 
Στην παράγραφο 4. 
«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 dopler 
h. Contrast Harmonic» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό: 
 
«Τρισδιάστατος διοισοφάγειος ηχοβολέας MULTIPLANE 3 – 6 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 αναφερθούν τα πακέτα ποσοτικοποίησης προς αξιολόγηση. 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» 
 
Στην παράγραφο 6. 
«Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων1.5 έως 4.0 MHz της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, το εύρος 
συχνοτήτων να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων. (Να προσφερθεί στη 
βασική σύνθεση)» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που 
απαιτείται για το νοσοκομείο σας 
 



 

«Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων 1.5 έως 6.0 MHz νέας τεχνολογίας μονού κρυστάλλου (Single crystal) της 
υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, το εύρος συχνοτήτων να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 
2D ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση)» 
 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
 
Στην παράγραφο: Contrast Harmonic Imaging. (Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση) 
«Ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής 
συχνότητας (Tissue Harmonics) με σκιαγραφικά μέσα η οποία να λειτουργεί και με το stress echo και η οποία να λειτουργεί 
σε ηχοβολείς όλων των τύπων Phased array, Linear. Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης αιμάτωσης του μυοκαρδίου σε 
πραγματικό χρόνο (real time perfusion) με τη χρήση παραγόντων αντίθεσης και με λειτουργία Flash» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό: 
 
«Ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης 
αρμονικής συχνότητας (Tissue Harmonics) με σκιαγραφικά μέσα η οποία να λειτουργεί και με το stress echo 
και η οποία να λειτουργεί σε ηχοβολείς Phased array, Linear. Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης αιμάτωσης 
του μυοκαρδίου σε πραγματικό χρόνο (real time perfusion). Να περιγραφεί προς αξιολόγηση» 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στην παράγραφο 1. 
« Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, εύρους συχνοτήτων τουλάχιστον 
από 1.5 έως 4.0 MHz που να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που 
απαιτείται για το νοσοκομείο σας 
 
«Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, νέας τεχνολογίας 
μονού κρυστάλλου (Single crystal) εύρους συχνοτήτων τουλάχιστον από 1.5 έως 6.0 MHz που να καλύπτει 
επαρκώς όλο το φάσμα των 2D ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων» 
 
 
 
 
 



 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 

                                                                                                                                            Μετά τιμής, 

 
 Μαριλένα Τουάρντιτς 

                                                                                                                                                    Ειδικός Πωλήσεων 
 Canon Medical Systems U.S.   

 
 

      

 


