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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

«ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
 

 

                                             Το Ψηφιακό Σύστημα Ασύρματης Επικοινωνίας αναλυτικά: 

ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

 
1. Τεχνολογία ασύρματου επίπεδου ανιχνευτή (Flat Panel),  

με οθόνη μετατροπής CSI για άμεση ψηφιακή ακτινογραφία  
(direct radiography). 

2. Διαστάσεις ενεργής επιφάνειας (cm) : > 42 cm x 42 cm. 
3. Μέγεθος pixel (pixel pitch) (μm) : ≤ 150μm. 
4. Μέγεθος ψηφιακής μήτρας (pixel matrix size) & βάθος λήψης  

(bit depth) : ≥2800X2800, και ≥ 16 bit. 
5. Βάρος ανιχνευτή μικρότερο από 4kg με την μπαταρία. 
6. Αντοχή συνολικού φορτίου πάνω στην επιφάνεια του ανιχνευτή  τουλάχιστον  180kg. 
7. DQE @0lp/mm : ≥ 65% 
8. Να αναφερθεί η διακριτική ικανότητα.  
9. Να χρησιμοποιεί μπαταρίες επαναφορτιζόμενες. 
10. Να λειτουργεί ενσύρματα και ασύρματα. 
11.  Αριθμός λήψεων ανά ώρα: ≥ 200. 
12. On line ποιοτικός έλεγχος και διαθέσιμο λογισμικό ποιοτικού ελέγχου.  
13. Να περιλαμβάνεται σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών (3 τεμάχια), φορτιστής μπαταριών και 

δικτυακός εξοπλισμός για την ασύρματη χρήση των ανιχνευτών. 
14. Να περιλαμβάνεται τροφοδοτικό και καλώδια σύνδεσης για τη ενσύρματη χρήση των ανιχνευτών. 
15. Να διαθέτουν προστασία σε υγρά κατά IP. 

 
 
 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1. Να μπορεί να συνδεθεί με 2 ή παραπάνω ψηφιακούς ανιχνευτές. 
2. Οθόνη Medical grade 2,1Mp  21΄΄ τουλάχιστον. 
3. Υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών. Να είναι ικανός 

να επεξεργάζεται τις ακτινογραφικές εικόνες από τρεις ψηφιακούς ανιχνευτές. 
Να περιγραφεί αναλυτικά το hardware του σταθμού εργασίας.  

Να διαθέτει λογισμικό για: 

 Επεξεργασία και προεπισκόπηση εικόνων. 

 Δημιουργία πρωτόκολλου εξετάσεων και προβολών. 

 Δυναμικό εύρος έκθεσης (ανάδειξη οστικής δοκίδωσης και  μαλακών μορίων). 

 Ανάδειξη υποεκτεθειμένων εικόνων-Μείωση θορύβου. 

 Εφαρμογή μαύρου πλαισίου γύρω από την εικόνα.  

 Ανίχνευση και καταστολή της εμφάνισης των γραμμών του  αντιδιαχυτικού διαφράγματος.  
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 Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σε ένα μόνο φιλμ/Πραγματικό μέγεθος εκτύπωσης. 

 Περιστροφή- Αντικατοπτρισμό/ Μεγέθυνση/ Ηλεκτρονική Περικοπή Εικόνας. 

 Επιλογή και ταξινόμηση εικόνων με κριτήρια. 

 Επεξεργασία πληροφοριών ασθενούς και εξετάσεων. 

 Γραφική ένδειξη δόσης ακτινοβολίας ή λογισμικό παρακολούθησης δόσης που 
χρησιμοποιήθηκε.  

 Εισαγωγή σχολίων, ενδείξεων και ελεύθερου κειμένου 

 Να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού υποχρεωτικών πεδίων καταχώρησης στα στοιχεία των 
ασθενών. 

 Να διαθέτει εξαγωγή των εξετάσεων σε μορφή jpeg για ενσωμάτωση των εικόνων σε 
παρουσιάσεις. 

 Να έχει δυνατότητα απεικόνισης εξετάσεων full leg / full spine / full body 

 Να αναφερθούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας της εικόνας του μηχανήματος. 

 Το λογισμικό επεξεργασίας και προεπισκόπησης των εικόνων να διαθέτει ελληνική επιφάνεια 
εργασίας καθώς και να υποστηρίζει την εγγραφή στοιχείων στην Ελληνική και την Αγγλική 
γλώσσα μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου για την εισαγωγή δεδομένων ασθενών. 
 

4. Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων & μετρήσεων  
Να διαθέτει λογισμικό για: 

 Μέτρηση αποστάσεων και γωνιών. 

 Εξειδικευμένη  επεξεργασία εικόνας για εξετάσεις άκρων. 

 Εξειδικευμένη  επεξεργασία εικόνας για εξετάσεις θώρακος χωρίς grid. 

 Να περιγραφεί ο αλγόριθμος επεξεργασίας εικόνας. 

 Εξειδικευμένη  επεξεργασία εικόνας για εξετάσεις νεογνών. 
 

5. Να διαθέτει σκληρό δίσκο για προσωρινή αποθήκευση των εικόνων  ≥ 500GB 
6. Να διαθέτει σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μέσα μακρόχρονης αποθήκευσης : CD ή 

DVD, εξωτερικό σκληρό δίσκο ή μονάδα μνήμης. 
7. Να διαθέτει όλες τις υπηρεσίες του πρωτοκόλλου FULL DICOM 3.0. 
8. Να έχει δυνατότητα αποστολής των δεδομένων από τον μετρητή δόσης (DAP METER) σε σύστημα 

διαχείρισης δόσης. 
9. Επικοινωνία με τους υπάρχοντες εκτυπωτές film που βρίσκονται 

 στον χώρο εγκατάστασης του συστήματος. 
10. Απομακρυσμένη διαχείριση βλαβών με ασφαλή τρόπο. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.  

• Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, είτε 

με επίσημες βεβαιώσεις  αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του . 

• Το σύστημα να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

• Εάν το σύστημα χρειάζεται ετήσια συντήρηση να κατατεθεί αναλυτικά το κόστος αυτής 

(ανταλλακτικά και εργασία). 

• Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και 

να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

• Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική 

υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. «Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 

16/01/2004). 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο  10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό, εκπαιδευμένο και 

πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, (για τα συγκεκριμένο σύστημα που προσφέρει), το 

οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία 

αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού. 

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού 

σε ακτινολογικό συγκρότημα MULTIX FUSION SIEMENS το οποίο είναι εγκατεστημένο στα ΤΕΠ του 

Νοσοκομείου, τους εκτυπωτές φιλμ που υπάρχουν στον ίδιο χώρο, να το συνδέσει με το σύστημα 

PACS του νοσοκομείου και  και να το παραδώσει σε λειτουργία με δικό του ειδικευμένο και 

ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και 

επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του 

κατασκευαστικού οίκου. 

• Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του 

μηχανήματος και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης (User manual) στην Ελληνική γλώσσα και 

εγχειρίδια συντήρησης (Service manual) στα Αγγλικά. 

• Να περιλαμβάνεται κατάλληλος δικτυακός εξοπλισμός για την ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση 

του συστήματος με εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης για τον προληπτικό και επιδιορθωτικό έλεγχο 

του συστήματος. 

• Να δοθεί η εγκατεστημένη βάση ψηφιακών ανιχνευτών της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 


