
 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

ΕΝΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ». 
 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

SOFTWARE επεξεργασίας και σύντηξης εικόνων 

ΟΘΟΝΗ: 21,5” COLOR LCD, FHD.  

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΟΝΤΙΚΙ: πληκτρολόγιο αδιάβροχο με δυνατότητα 

καθαρισμού και απολύμανσης. Ποντίκι 5 πλήκτρων αδιάβροχο με δυνατότητα 

καθαρισμού και απολύμανσης.   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ:  CPU CORE i7 2,9GHZ , RAM 8GB , 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 256GB SSD, 5 

ΘΥΡΕΣ USB, 1 ΘΥΡΑ VGA, 1 ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(FRAME GRABBER).  

ΔΙΠΛΟΣ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: πάγωμα εικόνας υπερήχου και αποθήκευση 

θέσης βιοψίας. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ-CART: 3 ράφια, 1 συρτάρι, φρένα και στους 4 τροχούς, θέσεις 

τοποθέτησης κεφαλων υπερήχου, λαβες στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος για 

εύκολη μετακίνηση (135cm HEIGHT X 61cm DEPTH X 62cm 

WIDTH/65kgr). 

           

 



 

       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Να έχει την δυνατότητα σύντηξης (fusion) εικόνων όλων των τύπων με την 

εικόνα υπερήχου (MRI, mpMRI, PET/MRI, CT, PET/CT, histoscanning). 

 Να έχει την δυνατότητα σύντηξης εικόνων 3-σημείων (3-way) έτσι ώστε ο 

χρήστης να μπορεί να παρατηρεί ταυτόχρονα συντηγμένες  εικόνες τριών 

διαφορετικών τύπων (US+MRI+PET, US+MRI+CT, US+PET+CT, 

US+mpMRΙ+mpMRI κτλ). 

 Να διαθέτει λειτουργικό (software) ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη 

για κάθε τεχνική καθοδήγησης ιατρικού εργαλείου. Πχ. βελόνες βιοψίας 

.(διαπεριναϊκη, διορθική, freehand). 

 Να έχει την δυνατότητα για άκαμπτη (rigid) αλλά και ελαστική (elastic) 

σύντηξη εικόνας η οποία να γίνεται είτε χειροκίνητα (με έξι βαθμούς 

ελευθερίας), είτε ημι-αυτόματα (προτεινόμενη σύντηξη από το λογισμικό).  

 Μετά την υπερηχογραφική σάρωση το σύστημα να μπορεί να κάνει  

τρισδιάστατη αναδόμηση και απεικόνιση του αδένα- οργάνου (3D 

reconstruction). 

 Να έχει την δυνατότητα για αυτόματη σύντηξη εικόνων με βάση ανατομικά 

σημεία αλλά και την διόρθωση της σύντηξης χειροκίνητα. 

 Nα δίνει την δυνατότητα 3D σχεδιασμού και αποθήκευσης περιγράμματος του 

προστάτη και των ύποπτων βλαβών (με δυνατότητα έως 10 στόχους) τόσο στον 

τρισδιάστατο όγκο που έχει δημιουργηθεί από τον υπέρηχο όσο και σε αυτόν της 

μαγνητικής, (CONTOURING).  

 Να έχει την δυνατότητα προβολής της σωστής πορείας της βελόνας (πριν την 

εισαγωγή) για την επίτευξη της επιθυμητής στόχευσης. 



 Να έχει την δυνατότητα σύντηξης εικόνων για βιοψίες προστάτη, νεφρού και 

ήπατος κ.ά. 

 Να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί βελόνες με ενσωματωμένο αισθητήρα ή 

στις οποίες μπορεί να ενσωματωθεί αισθητήρας ώστε να απεικονίζεται η ακριβής 

θέση της βελόνας κατά την εισαγωγή ακόμα και αν δεν απεικονίζεται  στον 

υπέρηχο. 

 Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης  αισθητήρα για την ανίχνευση 

μετακίνησης του ασθενούς, (motion tracking). 

 Να παράγει εικόνες σε πραγματικό χρόνο “real time”  

 Να κάνει αυτόματη σύντηξη εικόνων που είναι σε αρχείο DICOM. 

 Επίσης να έχει την δυνατότητα να διατίθεται σε “non integrated solution” 

δίνοντας έτσι την επιλογή να συνδεθεί με 3rd party υπέρηχους. Επίσης να έχει την 

δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης (dual-mode) και σύντηξης εικόνων σε 

περίπτωση biplane κεφαλών. 

 Επίσης να έχει την δυνατότητα να διατίθεται σε “non integrated solution” 

δίνοντας έτσι την επιλογή να συνδεθεί με 3rd party υπέρηχους. 

 Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης  βελόνων θεραπείας για κρυοθεραπεία 

(cryotheray), ηλεκτροπόρωσης (nanoknife, electroporesis IRE), θεραπευτικής  

εκτομής (RF ablation) ή Percutaneous nephrolithotomy  (PCNL), LASER, 

PHOTODYNAMICS. 

 Να μπορεί να εξάγει τα δεδομένα για θεραπεία HIFU,  βραχυθεραπεία και 

εξωτερική ακτινοθεραπεία.  

 



 Μετά το πέρας της διαδικασίας να υπάρχει δυνατότητα  reporting και 3D 

documentation και αποθήκευσης των αποτελεσμάτων της ιστοπαθολογικής 

εξέτασης (αρχείο για κάθε ασθενή που ήταν οι βλάβες και που πάρθηκαν βιοψίες) 

 Να χρησιμοποιεί ανοιχτό περιβάλλον υπολογιστή Microsoft Windows 10 ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης αντιικού λογισμικού, λογισμικού 

κρυπτογράφησης καθώς και δυνατότητας δημιουργίας  κωδικού πρόσβασης. 

 Συνδεσιμότητα με το δίκτυο του νοσοκομείου PACS και λήψη αρχείων μέσω 

DICOM. 

 Συμβατότητα, με τα προγράμματα DICOM store, query και DICOM worklist.  

 Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με το δίκτυο του νοσοκομείου  αυτόματα 

μέσω DHCP  μέσω καλωδίου δικτύου ή ασύρματα. 

 Να έχει την δυνατότητα να εξάγει αρχεία και εικόνες σε CD/DVD/USB και σε 

μορφή AVI, JPEG, BMP, MPG, PNG, TIFF. 

 Να είναι λειτουργικό και εύκολο ως προς τον χρήστη. 

 Η οθόνη να είναι 21,5”(ιντσών) LCD HD. 

 Το σύστημα να είναι τροχήλατο και το cart να έχει τρία ράφια και ένα συρτάρι. 

Το Ράφι του πληκτρολογίου να είναι συρόμενο. Και οι τέσσερις τροχοί να φέρουν 

φρένο και η κεντρική στήλη να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να περνούν τα 

καλώδια από μέσα και να μην είναι εκτεθειμένα. Να υπάρχουν ειδικά 

διαμορφωμένες θέσεις για την τοποθέτηση των κεφαλών του υπερήχου και να 

έχει λαβές για την εύκολη μετακίνηση του.  

 Η  συσκευή να πληροί τα Ευρωπαϊκά στάνταρ περί κατασκευαστών ιατρό-

τεχνολογικού εξοπλισμού. 

 Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας ιατρικού ηλεκτρολογικού υλικού. 

 Να έχει διαπίστευση CE marκ. 



 Να έχει λαβές για την εύκολη μετακίνηση του. 

 

 

 


