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ΠΡΟΣ  
Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» 
Τμήμα Προμηθειών 
Τηλ. 2613-601-852 
(e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr 
 

ΘΕΜΑ: 2η δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ενός  «Υπερηχοτομογράφου για χρήση στην 

Χειρουργική Κλινική» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/3/2021 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Σας παραθέτουμε τα σχόλια της εταιρείας μας αναφορικά με την ως άνω διαβούλευση. Αναλυτικά: 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, 

Convex, Linear και απαραίτητα να δέχεται διοισοφάγειο κεφαλή. Οι ονομαστικές συχνότητες των 

κεφαλών να είναι από 1.0 MHz μέχρι 15.0 MHz τουλάχιστον. 

Η απαίτηση της προδιαγραφής να δέχεται διοισοφάγειο κεφαλή, περιορίζει αμέριστα τον 

ανταγωνισμό χωρίς ουσιαστικό λόγο καθώς αφενός μεν ο ζητούμενος υπερηχογράφος ζητείται για 

χρήση στην χειρουργική κλινική και αφετέρου η εν λόγω κεφαλή ζητείται προς επιλογή για πιθανή 

μελλοντική αγορά με επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο. Επίσης αναφορικά με το εύρος 

συχνοτήτων των ηχοβόλων κεφαλών προτείνουμε μία πολύ μικρή τροποποίηση, και συγκεκριμένα 

ως προς το κάτω εύρος αυτών, το οποίο δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αντιθέτως θα επιτρέψουν τόσο στην εταιρεία μας όσο ενδεχομένως και 

σε άλλους κατασκευαστικούς οίκους, να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Συνεπώς βάσει των 

ανωτέρω καθώς και για την διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος προτείνουμε την εξής τροποποίηση:  

4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, 

Convex, Linear και εφόσον διατίθεται να δέχεται διοισοφάγειο κεφαλή. Οι ονομαστικές συχνότητες 

των κεφαλών να είναι από 2.0 MHz μέχρι 15.0 MHz τουλάχιστον. 

5. Για την πλήρη και άριστη εκτέλεση όλων των εξετάσεων απαραίτητα να προσφερθούν προς 

επιλογή οι ηχοβόλες κεφαλές που να καλύπτουν και εφαρμογές πέραν αυτών που ζητούνται στη 

βασική σύνθεση (π.χ Linear, Convex, micro Convex, διοισοφάγειο, κ.τ.λ.). 

Ομοίως και σε αυτή την προδιαγραφή προτείνουμε την τροποποίησή της ως προς την διοισοφάγειο 

ηχοβόλο κεφαλή και συγκεκριμένα: 
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5. Για την πλήρη και άριστη εκτέλεση όλων των εξετάσεων απαραίτητα να προσφερθούν προς 

επιλογή οι ηχοβόλες κεφαλές που να καλύπτουν και εφαρμογές πέραν αυτών που ζητούνται στη 

βασική σύνθεση (π.χ Linear, Convex, micro Convex, διοισοφάγειο εφ΄όσον διατίθεται, κ.τ.λ.). 

14. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης έως 35 cm 

τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες 

λειτουργίας. 

Η εταιρεία μας διαθέτει βάθος σάρωσης 33cm το οποίο αποτελεί επαρκές βάθος για εξετάσεις 

ακόμη και σε πολύ δύσκολους ασθενείς (π.χ. παχύσαρκους) παρέχοντας άριστη ευκρίνεια. Η μικρή 

διαφορά των μόλις 2cm του παρεχόμενου από την εταιρεία μας βάθους με το ζητούμενο από την 

τεχνική προδιαγραφή είναι αμελητέο και δεν επηρεάζει καθόλου την διακριτική ικανότητα και την 

ποιότητα των εικόνων. Εξάλλου το βάθος των 33cm διατίθεται από όλους τους κατασκευαστικούς 

οίκους της αγοράς και συνεπώς για την διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος θεωρούμε ότι η ως άνω προδιαγραφή πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

14. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης έως 33 cm 

τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες 

λειτουργίας. 

19.Ο υπερηχοτομογράφος να διαθέτει πιστοποιητικά για πτώσεις, κραδασμούς  

Δεδομένου ότι πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο διαθέτει προστασία σε περίπτωση 

πτώσης και κραδασμών, ωστόσο όμως είναι πιθανό να προκληθούν ανεπανόρθωτες ζημιές και 

βλάβες αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη προσοχή. Συνεπώς θεωρούμε ότι η ως άνω προδιαγραφή 

πρέπει να αφαιρεθεί. Εξάλλου η απαίτηση αυτή αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό 

συγκεκριμένου κατασκευαστή και συνεπώς αποκλείει την συμμετοχή όλων των υπολοίπων 

εταιρειών στον διαγωνισμό. 

20. •   Ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων 15 – 6 MHz, κατάλληλη για 

αναισθησιολογική χρήση, εξετάσεις αγγείων , επιφανειακών οργάνων κτλ. 

Η εταιρεία μας στο φορητό σύστημα που δύναται να προσφέρει στο διαγωνισμό διαθέτει υψίσυχνη 

ηχοβόλο κεφαλή Linear με ελαφρώς μικρότερο εύρος συχνοτήτων. Όπως έχουμε επισημάνει και 

ανωτέρω η διαφορά αυτή δεν θα επηρεάσει καθόλου την ευκρίνεια και την διακριτική ικανότητα. Οι 

εικόνες που παρέχονται θα είναι υψηλής ποιότητας καθώς το άνω εύρος που προτείνουμε είναι 

επαρκές έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται η συγκεκριμένη 

ηχοβόλος κεφαλή και διατίθεται από τους περισσότερους κατασκευαστικούς οίκους. Για την 

διεύρυνση λοιπόν της συμμετοχής στο διαγωνισμό προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, 

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

20. •   Ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων 13 – 6 MHz, κατάλληλη για 

αναισθησιολογική χρήση, εξετάσεις αγγείων , επιφανειακών οργάνων κτλ 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσεκτική εξέταση των αιτημάτων μας. 
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Παραμένουμε στην διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας. 

Για την εταιρεία, 

 
Αναστάσιος Ελευθεράκης 
Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων  
GE Healthcare AE 
 

 

 

 

 


