
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
 
Αξιότιμε/η κύριε/α, 
 
Σε συνέχεια της ανάρτησης προς 2η διαβούλευση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23976/9-7-2018 πρακτικού 
τεχνικών  προδιαγραφών του διαγωνισμού με  αντικείμενο  την  προμήθεια  ενός (1) «Μαγνητικού 
Τομογράφου», σας παραθέτουμε κάτωθι τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας αναφορικά με: 
 
12 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
«Να προσφερθεί Εγχυτής κατάλληλος για Μαγνητικό τομογράφο, σύγχρονης τεχνολογίας και 
παραγωγής. Να διαθέτει κονσόλα χειρισμού για απεικόνιση όλων των παραμέτρων έγχυσης. Να 
διαθέτει δύο έμβολα (ένα για κάθε σύριγγα) ενσωματωμένα σε μια κεφαλή η οποία να δέχεται δύο 
σύριγγες ταυτόχρονα, μια για το σκιαγραφικό και μια για τον ορό. Να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία 
επικοινωνίας με το χειριστήριο ώστε να μην επηρεάζεται από την λειτουργία του μαγνητικού πεδίου και 
η οποία να αναφερθεί.» 
 
Η εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ προτείνει τη συμπλήρωση των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών ως 
ακολούθως: 
 
1.             
Να διαθέτει δυο έμβολα (ένα για κάθε σύριγγα) ενσωματωμένα σε μια κεφαλή η οποία να δέχεται δυο 
(2) σύριγγες ταυτόχρονα, μια για το σκιαγραφικό και μια για ορό με λειτουργία αυτόματης προώθησης 
και επαναφοράς των εμβόλων κατά την προσάρτηση και αφαίρεση των συριγγών 
 
2.             
Να υπάρχει η δυνατότητα της συνεχούς παροχής τάσεως στην μονάδα της κεφαλής ώστε να μην 
απαιτείται η αλλαγή μπαταρίας ή μεταφορά του εγχυτή εκτός αίθουσας για φόρτιση 
 
3.             
Να διαθέτει λογισμικό υπολογισμού δοσολογίας σκιαγραφικού μέσου με βάση το βάρος του ασθενή 
και επίσης υπολογισμό του e-GFR 
 
4.             
Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης  διάγνωσης και επισκευής  μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο 
internet σε περίπτωση βλάβης, χωρίς επιπλέον κόστος 
 
5.             
Να είναι συμβατός με το πρωτόκολλο DICOM ώστε να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τα 
πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (RIS/ PACS) και να κατατεθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης 
Dicom (DICOM Conformance Statement), στα ελληνικά ή αγγλικά. Επίσης να αναφερθούν αναλυτικά 
στην οικονομική προσφορά τα τυχόν κόστη των αδειών που απαιτούνται για την διασύνδεση του 
εγχυτή με τα συστήματα RIS/PACS. 
 
Η απομακρυσμένη διάγνωση έχει δυνατότητες όπως: 

 Λεπτομερή αναφορά της βλάβης μέσω του «κατεβάσματος» του «error log», χαρακτηριστικό 

που βοηθάει τον τεχνικό να προετοιμαστεί κατάλληλα, έχοντας μαζί του κατά την επίσκεψη 

(εφόσον είναι βλάβη στο υλικό μέρος του μηχανήματος) τα κατάλληλα ανταλλακτικά, 

αυξάνοντας τις πιθανότητες επίλυσης της βλάβης στην πρώτη επίσκεψη. 

 Επισκευή στο λειτουργικό του μηχανήματος αν η βλάβη αφορά το λειτουργικό. 

 Αναβάθμιση του λογισμικού όποτε χρειαστεί, άμεσα και σε χρόνο που δεν λειτουργεί το 

αντίστοιχο τμήμα. 



 Αντιμετώπιση του φαινομένου αποστολής αυτόματων ειδοποιήσεων με κωδικούς λαθών, τα 

οποία ακόμα και αν ξεπεραστούν από το χρήστη, δίνουν ένδειξη για προσωρινή βλάβη που 

μπορεί να επιδιορθωθεί πριν γίνει μόνιμη, μειώνοντας το «downtime» στο ελάχιστο δυνατό. 

 
Για τους παραπάνω λόγους και ιδίως για εγκαταστάσεις που βρίσκονται μακριά από αστικά κέντρα 
εξυπηρετεί στην παροχή της βέλτιστης και υψηλότερης ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. 
 
Η δυνατότητα διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (RIS/PACS) μέσω του 
πρωτοκόλλου DICOM δίνει την δυνατότητα για μεταφορά πληροφοριών από τον εγχυτή προς άλλα 
πληροφορικά συστήματα. Πληροφορίες όπως το Προφίλ της έγχυσης ως δεδομένα (data) ή ως 
δευτερεύουσα εικόνα (secondary image) στο PACS ώστε τα δεδομένα αυτά να συνοδεύουν το φάκελο 
της εξέτασης. Σε περίπτωση, δε, που απαιτηθεί, να είναι δυνατή η επανάληψη της έγχυσης με τα ίδια 
χαρακτηριστικά, όπου και όποτε πραγματοποιηθεί αυτή η επανάληψη.  
 
Στο  RIS/PACS είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και άλλα δεδομένα. Ενδεικτικά:  

 ο τύπος και ο αριθμός παρτίδας  του Μέσου Σκιαγραφικής Αντίθεσης. Ιδιαίτερα σημαντικά 

στοιχεία προς ανεύρεση για τη περίπτωση ανεπιθύμητης ενέργειας 

 ο τύπος του φλεβοκαθετήρα που χρησιμοποιήθηκε 

 Αν η έγχυση ήταν ατελής ή αν ολοκληρώθηκε σωστά και αν επαναλήφθηκε 

 
Προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να εξασφαλίσει τη συμβατότητα με το πρωτόκολλο DICOM και 
επομένως τη συμβατότητα με τα πληροφοριακά συστήματα που νοσοκομείου που είναι επίσης 
συμβατά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, προτείνεται προαιρετικά η ακόλουθη προσθήκη στην 
προδιαγραφή: 
 
Επιπροσθέτως, για τη διασφάλιση του νοσοκομείου έναντι σε μελλοντικά ενδεχόμενα κόστη των 
πακέτων σύνδεσης, προτείνεται επίσης η προαιρετική προσθήκη όπως παρακάτω: 
 
«Να αναφερθούν αναλυτικά στην οικονομική προσφορά τα κόστη των αδειών που απαιτούνται 
για την διασύνδεση του εγχυτή με τα συστήματα RIS/PACS» 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλες οι εταιρείες που παρέχουν τις σχετικές διασυνδέσεις τόσο 
με τα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου, όσο και αναφορικά με την απομακρυσμένη 
διάγνωση, έχουν εξασφαλίσει τη νομιμότητα των διασυνδέσεων αυτών ούτως ώστε να μην προκύψουν 
νομικά θέματα με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  
 
Άλλωστε, χωρίς τη νομιμότητα των διασυνδέσεων δεν θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν σε καμία 
αγορά, καθώς πέραν της Ευρωπαϊκής, υπάρχουν αγορές όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, η 
νομοθεσία των οποίων που είναι  αυστηρή στον τομέα των προσωπικών δεδομένων. 
 
Με δεδομένο ότι και ο Μαγνητικός Τομογράφος ανήκει στη κατηγορία εξοπλισμού που επεξεργάζεται 
και μεταφέρει προσωπικά δεδομένα, προτείνεται όπως συμπεριληφθεί σε όποια προδιαγραφή σχετική 
με διακίνηση προσωπικών δεδομένων για τον Μαγνητικό Τομογράφο και ο εγχυτής, έτσι ώστε η 
αναθέτουσα αρχή να διασφαλίσει την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει και εφαρμόζεται. 
 
Κλείνοντας παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι οι παραπάνω προδιαγραφές δεν αντιβαίνουν 
στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς δεν προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής,  
τεχνολογίας ή μεθόδου και δεν αποκλείουν άλλες εταιρείες από τη διαδικασία. Στην αγορά διατίθενται 
μοντέλα εγχυτών που διαθέτουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συμπλήρωση.   
 



Με εκτίμηση 
Για τη Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
 
Freundliche Grüße / Best Regards, 
 

Dimitris Htenas 
OEM & Tender KAS 
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