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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. 1206/14-1-2019 

 

Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε 

τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη 

διενέργεια πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν 

απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται 

με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν.  

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

 

1. Ο υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας, ειδικών εφαρμογών 

και ελαστογραφίας, έγχρωμος της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για 

εξετάσεις γενικής ακτινολογίας ελαστογραφίας και άλλων κλινικών εφαρμογών με 

εξειδίκευση σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις σε αγγεία, νεφρά, ήπαρ, μυοσκελετικό 

σύστημα κλπ.  

2. Να διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό για εύκολη πρόσβαση διάγνωση και επισκευή 

βλαβών και συντήρηση. Ο σχεδιασμός να επιτρέπει εύκολη μελλοντική αναβάθμιση σε 

όλα τα προγράμματα λειτουργίας, επεξεργασίας, δημιουργίας εικόνων, 

βελτιστοποίησης, ποσοτικοποίησης και μετρήσεων.  

3. Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220ν /50ΗΖ και να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς 

ασφαλείας και τους νέους κανονισμούς της Ε.Ε. για την πιστοποίηση ποιότητας των 

προϊόντων.  

4. Να είναι υψηλής αξιοπιστίας και να διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά (CE mark, ISO 

κλπ) ασφαλείας και ποιότητας τόσο η κεντρική μονάδα και τα υποσυστήματά της 

(ηχοβόλες κεφαλές κλπ).  

 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1. Να διαθέτει σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης προς επίτευξη της μέγιστης 

δυνατής απεικονιστικής ευκρίνειας. Να περιγραφεί προς αξιολόγηση η συνολική 

τεχνολογία του. 
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2. Να αναφερθεί η διακριτική ικανότητα του συστήματος σε οριζόντιο άξονα (Axial 

Resolution) ο οποίος θα πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από 0.5 mm. για τις 

ζητούμενες κεφαλές Linear και ενδοκοιλοτική και ίσος ή μικρότερος των 1.5 mm για την 

ζητούμενη κεφαλή Convex. Να αναφερθεί επίσης προς αξιολόγηση και η εγκάρσια  

διακριτική ικανότητα (Lateral Resolution) του συστήματος. 

3. Να εξάγει ποσοτικά δεδομένα και τα λογισμικά ποσοτικοποίησης που ζητούνται να 

είναι ενσωματωμένα στον υπερηχοτομογράφο. Να είναι εύκολα αναβαθμίσιμος σε 

μελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας.  

4. Να διαθέτει ενσωματωμένη ελεύθερα μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη νέας ψηφιακής 

τεχνολογίας (πχ. υγρών κρυστάλλων TFT η άλλης δομής) διαγώνιας διάστασης άνω 

των 21’ και υψηλής ευκρίνειας. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της για αξιολόγηση. 

Επίσης να διαθέτει σύγχρονο, εργονομικό πληκτρολόγιο χειρισμού αφής τουλάχιστον 

10’ και γενικά να είναι φιλικός στην χρήση και κατάλληλος και για επεμβατικές τεχνικές.  

5. Να παρέχει εικόνες με τεχνικές απεικόνισης Β mode, έγχρωμου Doppler (CFM), 

παλμικού Doppler και Power Doppler/Energy Doppler/ColourAngio και τεχνική 

αρμονικής απεικόνισης ιστών (Tissue Harmonic Imaging).  

6. Να περιγραφούν αναλυτικά οι πιο πάνω τεχνικές και οι δυνατότητες συνδυασμού 

τους (π.χ Βmode και Doppler κλπ.) που διαθέτει. Να περιγραφούν αναλυτικά οι 

απεικονιστικές δυνατότητες τους (χρωματικοί χάρτες, κωδικοποίηση ροής κλπ).  

7. Να διαθέτει ενσωματωμένη τεχνική ανίχνευσης και απεικόνισης της 2ης αρμονικής 

απεικόνισης ιστών (Tissue Harmonic Ιmagίng).  

8. Να λειτουργεί με ηλεκτρονικές κεφαλές Convex, Linear, Phased Array, που να 

καλύπτουν εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον από 1 έως 20 ΜΗΖ, και να είναι συμβατός 

με κεφαλές μονοκρυσταλικής τεχνολογίας (singlecrystal) οι οποίες θα αναφερθούν. Να 

διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης όλων των συχνοτήτων του φάσματος 

εκπομπής έκαστης κεφαλής, ή ισοδύναμη τεχνική.  Να αναβαθμίζεται με κεφαλές 3D η 

και 4D  Linear & Convex και να αναφερθούν οι τεχνικές απεικόνισης με τις 3D κεφαλές. 

9. Να περιγραφούν αναλυτικά οι προσφερόμενες κεφαλές, τα φυσικά χαρακτηριστικά 

τους όπως, πάτημα κεφαλής, αριθμός κρυστάλλων, όσο και τα λειτουργικά τους , εύρος 

συχνοτήτων επιλογή συχνοτήτων, τεχνικές σάρωσης κλπ  

10. Να έχει υψηλό ρυθμό επεξεργασίας εικόνων τουλάχιστον 2.000/δευτ. Να αναφερθεί 

προς αξιολόγηση. 

11. Το βάθος σάρωσης να είναι τουλάχιστον 35 εκατ.. Μεγαλύτερο βάθος θα 

αξιολογηθεί. 

12. Να διαθέτει τεχνική κινούμενης δυναμικής ανασύνθεσης (Cineloop review). Να έχει 

δυνατότητα λήψης αρχείου σε ψηφιακό video για τουλάχιστον 6 λεπτά ειδικότερα σε 

εξετάσεις με σκιαγραφικά. 
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13. Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο και σε 

παγωμένη εικόνα για εικόνες ασπρόμαυρες και έγχρωμες σε οποιοδήποτε τμήμα της 

οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. Να διαθέτει επίσης 

zoom, εστίασης της δέσμης της κεφαλής σε περιοχή ενδιαφέροντος  

14. Να διαθέτει τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρίζου και δυναμική περιοχή 

(DynamicRange) ≥ 200 db. 

15. Να διαθέτει διπλή απεικόνιση στην οθόνη εικόνας B-mode και Β-mode + CFM 

Doppler για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον 

ακριβής παρατήρηση τόσο ανατομικών δομών όσο και της αιμοδυναμικής ροής. 

Επιπλέον, να διαθέτει τεχνικές απεικόνισης πολύ χαμηλών ροών για την αξιολόγηση 

στροβιλισμών προς αξιολόγηση του χρόνου αλλαγής της φίστουλας  

16. Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα εστίασης για σαφή και ακριβή διάκριση μεταξύ 

μικρών δομών και αγγείων με δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης διόρθωσης της 

ταχύτητας διάδοσης των εκπεμπόμενων ήχων για την μέγιστη ευκρίνεια ανά ιστότυπο, 

να περιγραφεί προς αξιολόγηση. Να λειτουργεί τόσο στην ασπρόμαυρη όσο και στην 

έγχρωμη απεικόνιση. 

17. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης βελτιστοποίησης παραμέτρων της 

υπερηχογραφικής εικόνας η οποία να ρυθμίζει και το time gain control σε B-Mode & 

ταχύτητα PW για την αύξηση της παραγωγικότητας του συστήματος.  

18. Να διαθέτει τεχνικές βελτίωσης της εικόνας όπως ρύθμιση ταχύτητας των 

εκπεμπόμενων ήχων ώστε να αποκρίνονται καλύτερα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ιστών για την αύξηση της διακριτικής ικανότητας, οι οποίες να περιγραφούν αναλυτικά.  

19. Να διαθέτει ενσωματωμένη συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκπομπή και 

κατά την λήψη της υπερηχογραφικής δέσμης, για τη συλλογή μεγάλου αριθμού 

επιπρόσθετων κλινικών / διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

σάρωσης και την απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο (Real Time Compound 

Imaging). Να αναλυθεί η τεχνολογία που διατίθεται προς αξιολόγηση. Η τεχνική αυτή να 

λειτουργεί σε όλες τις Κεφαλές τύπου linear, Convex, και στις απεικονίσεις 2D και να 

ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. Να αναφερθούν οι επιλογές 

για αξιολόγηση.  

20. Να διαθέτει σύστημα καθοδηγούμενης άσηπτης βιοψίας με τις ζητούμενες κεφαλές 

με αυτόματη ανίχνευση της πορείας της βελόνας.  

21. Να διαθέτει τεχνική αυτόματης μέτρησης του ενδοθηλίου (AutoIMT).  

22. Να διαθέτει ενσωματωμένη στη βασική σύνθεση σύγχρονη τεχνική ελαστογραφίας 

εγκαρσίων κυμάτων (shearWave) για τον διαχωρισμό μεταξύ μαλακών (ελαστικών) και 

σκληρών (συμπαγών) ιστών, σε εφαρμογές μαστού, θυρεοειδούς, ήπατος, προστάτη, 

μυοσκελετικού, νεφρού κλπ. Εάν το προσφερόμενο σύστημα διαθετει επιπρόσθετα και 

τεχνική Strain ελαστογραφίας σε εφαρμογές μαστού, θυρεοειδούς, ήπατος, προστάτη, 

μυοσκελετικού, νεφρού κλπ., θα αξιολογηθεί. 
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23. Να διαθέτει διπλές ή τριπλές ταυτόχρονες απεικονίσεις σε Real Time (πραγματικό 

χρόνο) 2D & 2D + ελαστογραφία με χρωματική κωδικοποίηση των ιστών (κόκκινο, 

μπλέ, πράσινο , κλπ) και χρωματική απεικόνιση αγγείων Color Doppler. Να περιγραφεί 

η τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται και να δοθούν σχετικά στοιχεία τα οποία 

στηρίζουν την αύξηση της διαγνωστικής ικανότητας (ευαισθησία, ειδικότητα κλπ) 

χαρακτηρισμού των μορφωμάτων.  

24. Οι ελαστογραφικές εικόνες θα πρέπει να παράγονται με μεγάλη επαναληψιμότητα 

και να μην εξαρτώνται από την εξειδίκευση του χειριστή ή άλλες παραμέτρους. Να 

περιγραφούν και να δοθούν παραδείγματα απεικόνισης των διαφόρων μορφωμάτων σε 

όλα τα όργανα και ειδικότερα στα όργανα κοιλίας και να δοθούν εικόνες με 

παραδείγματα από κλινικές περιπτώσεις..  

25. Η ελαστογραφική εκτίμηση θα πρέπει να παράγει μετρήσιμες εγκεκριμένες και 

αναγνωρισμένες από FDA ηπατολογικές εταιρίες κλπ παραμέτρους σε kPa, οι οποίες 

θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα επαναλήψιμες για την παρακολούθηση της αλλαγής 

της σκληρότητας των ευρημάτων ώστε να μπορεί να γίνεται εκτίμηση πιθανής εξέλιξης 

νόσου, αλλά και παρακολούθηση θεραπείας σε ηπατοπάθειες.  

26. Σχετικά με την ελαστογραφική εκτίμηση, να κατατεθεί βιβλιογραφία σχετική με 

άτυπες ή μη βλάβες (όπως πχ. για αιμαγγειώματα ή για νεοπλασματική νόσο) αλλά και 

για χρόνιες παθήσεις όπως η ηπατική ίνωση για την οποία να δίδονται κριτήρια για την 

κατηγοριοποίηση και σταδιοποίηση της. Να διαθέτει λογισμικό κατάλληλο για την 

εκτίμηση της λιπώδους διήθησης (steatosis assessment tool).  

27. Να δοθούν όλα τα σχετικά στοιχεία καθώς και βιβλιογραφία – δημοσιεύσεις για την 

αξιοπιστία της τεχνική ελαστογραφίας του προσφερόμενου συστήματος καθώς και 

μελέτες που αναδεικνύουν την αξιοπιστία και χρησιμότητα της προσφερόμενης τεχνικής 

ελαστογραφίας με στόχο την βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων της 

υπερηχογραφικής εξέτασης σε συνδυασμό με την προσφερόμενη ελαστογραφία (λήψη 

αποφάσεων – επίλυση προβλημάτων, problem solving) σε εξετάσεις μαστού, 

θυρεοειδούς, προστάτη, παθήσεων του μυοσκελετικού και νευρομυϊκού συστήματος 

καθώς και την αύξηση της προγνωστικής αξίας της βιοψίας.  

28. Να διαθέτει επιπλέον εξειδικευμένα πρωτόκολλα εξέτασης που διασφαλίζουν την 

επαναληψιμότητα και την πιστότητα των εξετάσεων. Να περιγραφούν αναλυτικά οι 

αυτοματισμοί που αφορούν τα εξειδικευμένα πρωτόκολλα που διατίθενται, προς 

αξιολόγηση.  
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29. Να περιλαμβάνει λογισμικό κλινικών εφαρμογών με σκιαγραφικά υπερήχων 

κατάλληλο για εφαρμογές και απεικονίσεις με χαμηλό μηχανικό δείκτη 

(mechanicalindex) με convex, Linear και ενδοκοιλοτικές κεφαλές, ώστε να μην 

απαιτείται μεγάλη ποσότητα σκιαγραφικού. Να διαθέτει εφαρμογή απεικόνισης μικρών 

αγγείων (microvascular imaging). Να διαθέτει νέες εξελιγμένες τεχνικές αξιολόγησης της 

αρτηριακής σκλήρυνσης (πχ. Pulsed Wave Velocity ή άλλη ισοδύναμη) για τον 

προσδιορισμό της αρτηριακής σκληρίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) 

όπου η αυξημένη ΑΣ, είναι ανεξάρτητη από την αρτηριακή πίεση.  

 

30. Να περιλαμβάνει τεχνική σύντηξης/επιπροβολής (fusion) και navigation για τον 

συνδυασμό της υπερηχογραφικής και ελαστογραφικής απεικόνισης με άλλες 

απεικονιστικές τεχνικές όπως CT, MRI με αυτόματη η χειροκίνητη ταυτοποίηση 

(automatic η manual registration) για DICOM εικόνων (structures) και καθοδήγηση 

επεμβατικών πράξεων με κεφαλές Linear, Convex και ενδοκοιλοτικές. Να διαθέτει / 

περιλαμβάνει δυνατότητα αυτόματη καταχώρηση (automatic registration), χειροκίνητη 

καταχώρηση (manual registration) με οδηγό μιας τομής και registration με οδηγό 3ών 

κοινών ανατομικών σημείων, τροχήλατο σύστημα μαγνητικού πεδίου και τουλάχιστον 2 

οδηγούς αισθητήρες (tracking sensors) για τις κεφαλές. Η τεχνική Fusion να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με σκιαγραφικές ουσίες (CEUS) και σε συγχρονισμό με την αναπνοή. 

Να περιγραφεί το λογισμικό με όλες του τις δυνατότητες προς αξιολόγηση. 

 

31. Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε 

βάση δεδομένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση και 

αναπαραγωγή των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται στον 

ενσωματωμένο σκληρό δίσκο του συστήματος χωρητικότητας τουλάχιστον 800 GB 

καθώς και στον οδηγού DVD/CD-RW και στο memory stick με έξοδο USB, των οποίων 

η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο του υπερηχοτομογράφοu και το όλο 

σύστημα να είναι ενσωματωμένο στη βασική μονάδα. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης 

τόσο ασπρόμαυρων όσο και εγχρώμων loops (υπό μορφή AVI, JPEG, ή άλλα 

αντίστοιχα). Όλες οι εικόνες (στατικές και loops) να μπορούν να αναπαραχθούν σε 

περιβάλλον Η/Υ.  

 

32. Να διαθέτει επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου FULL DICOM 3.0 για αποστολή 

εικόνων προς εκτύπωση σε format DICOM, Να καλύπτονται υποχρεωτικά τα 

πρωτόκολλα Print, Storage, Modality Worklist, Structured Reporting κλπ. σε δίκτυο 

PACS και να αποδεικνύεται από τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του ξένου οίκου. 

Το μηχάνημα να παραδοθεί συνδεδεμένο με το δίκτυο PACS του νοσοκομείου μας.  

 

 

 



6 

 

Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  

Να προσφερθούν σε ενιαία τιμή προσφοράς ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος που να 

καλύπτει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά με την ακόλουθη σύνθεση:  

1. Βασική μονάδα εγχρώμου υπερηχοτομογράφου  

 

2. Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων 

απεικόνισης στο 2D, από 6.0 έως 18MΗz τουλάχιστον με πάτημα 5εκ., και τουλάχιστον 

256 κρυστάλλων, με δυνατότητα Shear Wave Ελαστογραφίας, για προηγμένες 

απεικονίσεις μικρών επιφανειακών οργάνων και αγγείων. 

 

3. Ηχοβόλος κεφαλή LinearArray με τεχνολογία μεγάλου εύρους συχνοτήτων 

απεικόνισης στο 2D από 3.0 έως 10.0 MHz τουλάχιστον 190 κρυστάλλων με πάτημα 

τουλάχιστον 3,6 εκ. Να διαθέτει δυνατότητα προηγμένων απεικονίσεων με Shear Wave 

ελαστογραφία και σκιαγραφικά, αγγείων, επιφανειακών και οργάνων κοιλίας. Να 

περιλαμβάνεται μεταλλικός οδηγός βιοψίας η από άλλο υλικό ανθεκτικό εγγυημένο για 

τουλάχιστον εβδομήντα (70) κύκλους αποστείρωσης. 

 

4. Ηχοβόλος κεφαλή convexArray με τεχνολογία singlecrystal, μεγάλου εύρους 

συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 2.0 έως 6.0MΗz περίπου, τουλάχιστον 190 

κρυστάλλων και να αναφερθεί η κυρτότητα προς αξιολόγηση, με δυνατότητα Shear 

Wave ελαστογραφίας, σκιαγραφικών και άλλων προηγμένων απεικονίσεων οργάνων 

κοιλίας. Να περιλαμβάνεται μεταλλικός οδηγός βιοψίας η από άλλο υλικό ανθεκτικό 

εγγυημένο για τουλάχιστον εβδομήντα (70) κύκλους αποστείρωσης.  

 

5. Ηχοβόλος κεφαλή LinearArray ειδικού τύπου Hockeystick με τεχνολογία μεγάλου 

εύρους συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 8.0 έως 20.0 MHz, τουλάχιστον 190 

κρυστάλλων και να αναφερθεί το πάτημα προς αξιολόγηση. Να διαθέτει δυνατότητα 

προηγμένων απεικονίσεων με Shear Wave ελαστογραφία, για μυοσκελετικό, μικρών 

επιφανειακών οργάνων. 

 

6. Ηχοβόλος κεφαλή Convex Array, ενδοκοιλοτική, με τεχνολογία μεγάλου εύρους 

συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 3.0 έως τουλάχιστον 10.0 MΗz τουλάχιστον 135 

μοιρών, τουλάχιστον 190 κρυστάλλων για δυνατότητα προηγμένων απεικονίσεων 

γυναικολογικών εφαρμογών και προστάτη με εξελιγμένες τεχνικές Shear Wave 

ελαστογραφίας και σκιαγραφικών. 

 

7. Οι ανωτέρω κεφαλές να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα και 

επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα, προκειμένου για την τεχνική Fusion.  

 

8.Έγχρωμος εκτυπωτής Α4 τεχνολογίας laser και Η/Υ με οθόνη TFT 22΄. 
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