
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
ΤΣΗΜΑΣΟ  ΔΤΟ (2) ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΑΝΙΥΝΕΤΣΧΝ  

ΚΑΙ ΕΝΟ ΣΑΘΜΟΤ ΕΡΓΑΙΑ.  
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 67.000€ ΜΕ ΣΟ ΦΠΑ 24%. 

 
ΔΤΟ (2) ΦΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΙΥΝΕΤΣΕ 

 
1. Τερλνινγία αζύξκαηνπ επίπεδνπ αληρλεπηή (Flat Panel),  

κε νζόλε κεηαηξνπήο CSI γηα άκεζε ςεθηαθή αθηηλνγξαθία  
(direct radiography). 

2. Γηαζηάζεηο ελεξγήο επηθάλεηαο (cm) : > 42 cm x 42 cm. 
3. Μέγεζνο pixel (pixel pitch) (κm) : ≤ 150κm. 
4. Μέγεζνο ςεθηαθήο κήηξαο (pixel matrix size) & βάζνο ιήςεο  

(bit depth) : ≥2800X2800, θαη ≥ 16 bit. 
5. Βάξνο αληρλεπηή κηθξόηεξν από 4kg κε ηελ κπαηαξία. 
6. Αληνρή κέγηζηνπ ζπλνιηθνύ θνξηίνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

αληρλεπηή  έσο 250kg. 
7. DQE @0lp/mm : ≥ 65% 
8. Να αλαθεξζεί ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα.  
9. Να ρξεζηκνπνηεί κπαηαξίεο επαλαθνξηηδόκελεο. 
10. Να ιεηηνπξγεί ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα. 
11.  Αξηζκόο ιήςεσλ αλά ώξα : ≥ 200. 
12. On line πνηνηηθόο έιεγρνο θαη δηαζέζηκν ινγηζκηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ.  
13. Να πεξηιακβάλεηαη ζεη επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ (3 ηεκάρηα), 

θνξηηζηήο κπαηαξηώλ θαη δηθηπαθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ αζύξκαηε 
ρξήζε ησλ αληρλεπηώλ. 

14. Να πεξηιακβάλεηαη ηξνθνδνηηθό θαη θαιώδηα ζύλδεζεο γηα ηε 
ελζύξκαηε ρξήζε ησλ αληρλεπηώλ. 
 

ΣΑΘΜΟ ΛΗΦΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ 
ΕΙΚΟΝΧΝ 

 
1. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 2 ή παξαπάλσ ςεθηαθνύο αληρλεπηέο. 
2. Οζόλε Medical grade 2,1Mp  21΄΄ ηνπιάρηζηνλ. 
3. Υπνινγηζηηθό ζύζηεκα γηα επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ςεθηαθώλ 

αθηηλνγξαθηώλ. Να είλαη ηθαλόο λα επεμεξγάδεηαη ηηο αθηηλνγξαθηθέο 
εηθόλεο από ηξεηο ςεθηαθνύο αληρλεπηέο. 
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ην hardware ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο.  
Να δηαζέηεη ινγηζκηθό γηα: 

 Δπεμεξγαζία θαη πξνεπηζθόπεζε εηθόλσλ. 

 Γεκηνπξγία πξσηόθνιινπ εμεηάζεσλ θαη πξνβνιώλ. 

 Γπλακηθό εύξνο έθζεζεο (αλάδεημε νζηηθήο δνθίδσζεο θαη            
καιαθώλ κνξίσλ). 

 Αλάδεημε ππνεθηεζεηκέλσλ εηθόλσλ-Μείσζε ζνξύβνπ. 

 Δθαξκνγή καύξνπ πιαηζίνπ γύξσ από ηελ εηθόλα.  

 Αλίρλεπζε θαη θαηαζηνιή ηεο εκθάληζεο ησλ γξακκώλ ηνπ  
..αληηδηαρπηηθνύ δηαθξάγκαηνο.  

 Δθηύπσζε πνιιαπιώλ εηθόλσλ ζε έλα κόλν θηικ/Πξαγκαηηθό 
κέγεζνο εθηύπσζεο. 



 Πεξηζηξνθή- Αληηθαηνπηξηζκό/ Μεγέζπλζε/ Ηιεθηξνληθή 
Πεξηθνπή Δηθόλαο. 

 Δπηινγή θαη ηαμηλόκεζε εηθόλσλ κε θξηηήξηα. 

 Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ αζζελνύο θαη εμεηάζεσλ. 

 Γξαθηθή έλδεημε δόζεο αθηηλνβνιίαο ή ινγηζκηθό 
παξαθνινύζεζεο δόζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

 Δηζαγσγή ζρνιίσλ, ελδείμεσλ θαη ειεύζεξνπ θεηκέλνπ 

 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα νξηζκνύ ππνρξεσηηθώλ πεδίσλ 
θαηαρώξεζεο ζηα ζηνηρεία ησλ αζζελώλ. 

 Να δηαζέηεη εμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζε κνξθή jpeg γηα 
ελζσκάησζε ησλ εηθόλσλ ζε παξνπζηάζεηο. 

 Να έρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο εμεηάζεσλ full leg / full spine / 
full body 

 Να αλαθεξζνύλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο 
εηθόλαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Τν ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θαη πξνεπηζθόπεζεο ησλ εηθόλσλ 
λα δηαζέηεη ειιεληθή επηθάλεηα εξγαζίαο θαζώο θαη λα 
ππνζηεξίδεη ηελ εγγξαθή ζηνηρείσλ ζηελ Διιεληθή θαη ηελ 
Αγγιηθή γιώζζα κέζσ αιθαξηζκεηηθνύ πιεθηξνινγίνπ γηα ηελ 
εηζαγσγή δεδνκέλσλ αζζελώλ. 
 

4. Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο εηθόλσλ & κεηξήζεσλ  
Να δηαζέηεη ινγηζκηθό γηα: 

 Μέηξεζε απνζηάζεσλ θαη γσληώλ. 

 Δμεηδηθεπκέλε  επεμεξγαζία εηθόλαο γηα εμεηάζεηο άθξσλ πςειήο 
Αλάιπζεο. 

 Δμεηδηθεπκέλε  επεμεξγαζία εηθόλαο γηα εμεηάζεηο ζώξαθνο 
ρσξίο grid. 

 Να πεξηγξαθεί ν αιγόξηζκνο επεμεξγαζίαο εηθόλαο. 

 Δμεηδηθεπκέλε  επεμεξγαζία εηθόλαο γηα εμεηάζεηο λενγλώλ. 
 

5. Να δηαζέηεη ζθιεξό δίζθν γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ εηθόλσλ  
≥ 500GB 

6. Να δηαζέηεη ζύζηεκα εγγξαθήο ςεθηαθώλ αθηηλνγξαθηώλ ζε κέζα 
καθξόρξνλεο απνζήθεπζεο : CD ή DVD, εμσηεξηθό ζθιεξό δίζθν ή 
κνλάδα κλήκεο. 

7. Να δηαζέηεη όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξσηνθόιινπ FULL DICOM 3.0. 
8. Να έρεη δπλαηόηεηα απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ από ηνλ κεηξεηή 

δόζεο (DAP METER) ζε ζύζηεκα δηαρείξηζεο δόζεο. 
9. Δπηθνηλσλία κε ηνπο ππάξρνληεο εθηππσηέο film πνπ βξίζθνληαη 

 ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
10. Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε βιαβώλ κε αζθαιή ηξόπν. 

 
                                              
 
 
 
 
 



 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
• Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο.  
• Όια ηα αλσηέξσ λα πηζηνπνηνύληαη κε παξαπνκπέο ζηα θπιιάδηα 
ηνπ  θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Πξνζθνξά ε νπνία παξαπέκπεη ζε 
ππεύζπλεο δειώζεηο ή επηζηνιέο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
• Τν ζύζηεκα λα δηαζέηεη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ. 
• Δάλ ην ζύζηεκα ρξεηάδεηαη εηήζηα ζπληήξεζε λα θαηαηεζεί 
αλαιπηηθά ην θόζηνο απηήο (αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία). 
• Να είλαη πηζηνπνηεκέλν ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία επξσπατθά 
πξόηππα πνηόηεηαο & αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά 
CE mark θαη ISO. 
• Να δηαηίζεληαη από αληηπξόζσπν πνπ έρεη ΔΝ ISO 9001 θαη ISO 
13485 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε Ιαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ), πνπ πιεξνί ηελ Υ.Α. «Υ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 (ΦΔΚ 32Β’ 
16/01/2004). 
• Βεβαίσζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν  10εηνύο θάιπςεο ζε 
αληαιιαθηηθά. 
• Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη επαξθέο ηερληθό 
πξνζσπηθό, εθπαηδεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν από ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, (γηα ηα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα πνπ 
πξνζθέξεη), ην νπνίν θαη ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά θαζώο θαη ζα 
πξνζθνκίζεη όια εθείλα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 
• Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ππό πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ζε αθηηλνινγηθό 
ζπγθξόηεκα MULTIX FUSION SIEMENS ην νπνίν είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ζηα ΤΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπο εθηππσηέο θηικ πνπ 
ππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρώξν, λα ην ζπλδέζεη κε ην ζύζηεκα PACS ηνπ 
λνζνθνκείνπ θαη  θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία κε δηθό ηνπ 
εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά 
επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο θαη επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, 
ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 
• Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα εθπαηδεύζεη δσξεάλ ηνπο ρξήζηεο 
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα παξαδώζεη θπιιάδηα 
νδεγηώλ ρξήζεο(User manual) ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαη εγρεηξίδηα 
ζπληήξεζεο (Service manual) ζηα Αγγιηθά. 
• Να πεξηιακβάλεηαη θαηάιιεινο δηθηπαθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ 
αζθαιή απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε εμεηδηθεπκέλε 
νκάδα ππνζηήξημεο γηα ηνλ πξνιεπηηθό θαη επηδηνξζσηηθό έιεγρν ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
• Να δνζεί ε εγθαηεζηεκέλε βάζε ςεθηαθώλ αληρλεπηώλ ηεο 
εηαηξείαο. 
 
 
 
 

 



 
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 
1. Φξπζαλζαθνπνύινπ Γεσξγία  (Γ/ληξηα Αθηηλνινγηθνύ). 

 
 
 

2. Νηξελνγηάλλεο Βαζίιεο (ΤΔ Ραδηνινγίαο-Αθηηλνινγίαο). 
 
 
 

3. Γηαλλάηνο Γηνλύζηνο (ΤΔ Ηιεθηξνληθόο-Μεραληθόο). 


