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TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (τεμάχια 2)  

προϋπολογισμού 86.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

1. Να είναι τροχήλατο, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, ευέλικτο, 
με μικρές διαστάσεις  για τη μεταφορά του σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. 

2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz. 

3. Να είναι ισχύος τουλάχιστον 20kW. 

4. Η γεννήτρια να είναι κατά προτίμηση υψηλής συχνότητας (τουλάχιστον 40kHz). 

5. Να διαθέτει πίνακα χειρισμού με οθόνη αφής (touch screen) και με ψηφιακή απεικόνιση 
των ακτινολογικών παραμέτρων του φορητού ακτινολογικού μηχανήματος. 

6. Η τάση ρεύματος να είναι άνω των 100kV και το ρεύμα να ρυθμίζεται από 50 έως 250mA 
τουλάχιστον όπως και από 1 έως 220mAs. 

7. Να διαθέτει λυχνία περιστρεφόμενης ανόδου με εστίες έως 0,8mm και έως 1,3mm και με 
μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση).  

8. Nα διαθέτει ελάχιστο χρόνο έκθεσης  της τάξεως των 0,004 sec. 

9. Να διαθέτει ανατομικές τεχνικές. 

10. Να διαθέτει αυτόματη  σταθεροποίηση σε περιπτώσεις διακυμάνσεων της τάσης  δικτύου  

( +/- 10% ). 

11. Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες προστασίες για την ακτινολογική  λυχνία.  

Να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

12. Να διαθέτει ειδικό σύστημα μέτρησης της εστιακής απόστασης. 

13. Να στηρίζεται πάνω σε ειδική ισχυρή βάση με ρόδες που επιτρέπουν την κίνηση   προς κάθε 
κατεύθυνση. 

14. Να διαθέτει περιστροφή της ακτινολογικής λυχνίας ως προς το βραχίονα στήριξης κατά        
± 90ο, περιστροφή της ακτινολογικής λυχνίας ως προς τον άξονα στήριξής της κατά                 
-450/ +1000 και περιστροφή των διαφραγμάτων κατά ± 900.  

15. Το βάρος  του μηχανήματος να είναι το μικρότερο δυνατό και θα ληφθεί υπόψη η ευκολία 
μεταφοράς του από τον  χειριστή .  

16. Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή τεχνολογίας flat panel με τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 



 Διάσταση ≥35x43cm 

 DQE @lp/mm ≥65% 

 Μέγεθος pixel ≤150μm 

 Ψηφιακή μήτρα με βάθος λήψης ≥2.300x2.800x14bits 

 Βάρος ≤3,5kg 

 Μπαταρία με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε ώρες αναμονής και μεγάλο αριθμό 
λήψεων (Να αναφερθούν προς αξιολόγηση) . 

 Προστασία εισροής υγρών (IP Rating) ≥IPX3 

 On line ποιοτικός έλεγχος 

 Να διαθέτει κονσόλα με εγκατεστημένο λογισμικό διαχείρισης εικόνας με 
δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον ανιχνευτή. Επίσης να έχει δυνατότητα 
ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας με το σύστημα διαχείρισης 
απεικονιστικών (Pacs) του Νοσοκομείου, μέσω δικτύου. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης  220 VAC/50 ΗΖ. 
2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής. 
3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για δέκα 

(10) χρόνια. 
4. Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό- τεχνικό 

προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος . 
5. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής,   την χώρα 

προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου (το 
οποίου να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

6. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

7. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από   αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001, ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), σε ισχύ. Να κατατεθούν 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

8. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας,  
για προστασία του χρήστη και του ασθενή, είτε από περίπτωση βλάβης είτε από λάθος 
χειρισμό. Να διαθέτει alarms. 

9. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και 
λειτουργίας του. 

10. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην 
συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή 
επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα 
ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

 

 



 

 

 


