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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΝΟΣ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 42666/25-11-2019 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ».    

 

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

Τροχήλατο σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, μικρού όγκου έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται 

σε άμεση ανάγκη στις διάφορες κλίνες της ΜΕΘ του Νοσοκομείου, αποτελούμενο από: 

1. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 

2. Ηχοβόλο  κεφαλή Phased Array,  τεχνολογίας μονού κρυστάλλου, ευρέως  φάσµατος  

συχνοτήτων (1.5 - 4 MHz),  κατάλληλη  για καρδιολογικές και διακρανιακές εξετάσεις. 

3. Ηχοβόλο  κεφαλή Convex,  τεχνολογίας μονού κρυστάλλου ευρέως φάσματος, συχνοτήτων 

(2 - 5 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας.  

4. Ηχοβόλο κεφαλή LINEAR ευρέως φάσματος, συχνοτήτων (4 - 16 MHz) για εξετάσεις 

αγγείων και επιφανειακών οργάνων με  δυνατότητα kit βιοψίας. 

5. Ασπρόμαυρο θερμικό εκτυπωτή. 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ. 

Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer). 

 

≥ 300.000 καναλιών. Nα αναφερθεί 

αναλυτικά η τεχνολογία. 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της 

Ιατρικής: 

 

 

 

Καρδιολογία, Άνω κάτω κοιλία, 

Αγγειολογία, Ουρολογία, Μαιευτική-

Γυναικολογία,  Παιδιατρική, Ορθοπεδική 

(Μυοσκελετικό), μικρών οργάνων, κλπ 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ. 

Ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz).                     Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι   

                                                                                                     διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. 
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CONVEX Array. 2 – 8 ΜΗz. 

MicroConvex παιδιατρικές. 3-12 ΜΗz. 

LINEAR Array. 3 - 20 ΜΗz. 

LINEAR MATRIX. 4 -16 ΜΗz με άνω των 500 κρυστάλλων  

SECTOR Array (Διαθωρακική). 2 -8 ΜΗz. 

4D Convex μονού κρυστάλλου. 2-8 ΜΗz. 

Ηχοβόλο κεφαλή ΤΕΕ (Διοισοφάγειος). 3 - 8 MHz. 

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές. 
Να αναφερθούν & να προσφερθούν 
προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες 
κεφαλές.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. 

Β-Mode. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

M-Mode ελεύθερου ανατομικού άξονα έως και τριών 

ταυτόχρονων τομών. 

 

 

 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). Nα 

διαθέτει δυνατότητα τροποποίησης της 

γωνίας και της θέσης της τομής σε post 

process με αυτόματη διόρθωση του Μ-

Μοde. 

Color Doppler. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler. 

 

Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην 

οθόνη η ταχύτητα. 

PW Doppler. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

CW Doppler. NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Tεχνική απεικόνισης έγχρωμου και παλμικού Doppler 
ιστών (Tissue Doppler Imaging) TDI. 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Tissue Harmonic Imaging. 

NAI (να λειτουργεί με κεφαλές Convex, 

Linear, Microconvex & Sector). Να 

λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές. 

Τriplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό 

χρόνο, εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler και 

έγχρωμου Doppler). 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά). 

Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan). NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή). 

Τεχνική Strain & Strain Rate. NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή). 
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Τεχνική ποσοτικοποίησης και  ποσοτικής ανάλυσης της 
απεικόνισης Tissue Doppler Imaging.  
TDI – QA. 

NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή). 

Τεχνική Stress Echo. NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή). 

Τεχνική Contrast & contrast QA. NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή). 

Τεχνική Automatic Ejection Fraction &  Left Ventricular 

Opacification. 
NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή). 

Real Time 3D/4D / 70 Vps. NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή). 

Τεχνική Ελαστογραφίας. NAI (Nα προσφερθεί προς επιλογή). 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία 

δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού 

διαγνωστικών πληροφοριών από εννέα (9) τουλάχιστον 

διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη 

εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας). 

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι 

τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες 

λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η 

τεχνική). 

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη 

μείωση θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της 

υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας τους. 

 

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι 

τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες 

λειτουργεί και πώς ενεργοποιείται η 

τεχνική). 

Τεχνική αυτόματης ψηφιακής συνολικής 

βελτιστοποίησης της εικόνας με το πάτημα ενός μόνο 

πλήκτρου σε B Mode αλλά και σε PW Doppler.  

NAI (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι 

δυνατότητες προς αξιολόγηση). 

Να διαθέτει τεχνική στρέψης της δέσμης των υπερήχων 

για μέγιστη ανιχνευσιμότητα της πορείας της βελόνας 

κατά την διενέργεια παρακεντήσεων. 

NAI (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι 

δυνατότητες προς αξιολόγηση). 

Επεξεργασία εικόνων μετά τη λήψη (post processing). 
NAI (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι 

δυνατότητες προς αξιολόγηση). 

Σημεία εστίασης (focus points). ≥ 7 focus points ή≥ 3 focal zones. 

Yψηλό Δυναμικό Εύρος (Dynamic range). ≥ 260 db. 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate). ≥ 2.400 f/sec. 

Δυνατότητα ενεργών θυρών για ταυτόχρονη σύνδεση 

κεφαλών. 
≥ 4. 

Βάθος σάρωσης. ≥ 35 cm. 
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Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ZOOM. ΝΑΙ. Δυνατότητα προβολής της 

υπερηχογραφικής εικόνας σε full 

screen. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες της κλίμακας του γκρι. ΝΑΙ (Να αναφερθούν). 

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης. 
Να περιγραφεί η τεχνολογία προς 

αξιολόγηση. 

Έγχρωμη ΤFT Oθόνη τεχνολογίας LED ανάλυσης 

1920χ1080. 
≥ 21’’. 

Έγχρωμη οθόνη αφής για εργονομικό χειρισμό 

ανάλυσης 1920χ1080. 
> 13’’. 

Ενσωματωμένη μονάδα ΗΚΓ. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη 

απεικόνισης. 
ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά). 

Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software. ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά). 

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης. 

Δυνατότητα απεικόνισης μονής & 

διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: 

B Mode+B Mode, BMode+Bmode/CFM 

ή Power Doppler.  

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers). ≥ 7. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. 

Μονάδα σκληρού δίσκου. 
ΝΑΙ, ενσωματωμένος > 500 GB.   

(Να περιγραφεί αναλυτικά). 

USB/Flash drive Version 3.0. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων 

& έγχρωμων εικόνων. 

ΝΑΙ Να έχει δυνατότητα prospective 

capture σε ψηφιακό video αρχείο.  

(Να περιγραφεί αναλυτικά ). 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. 

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). 

Άλλα πακέτα εφαρμογών. 

ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή 
όλα τα διαθέσιμα πακέτα κλινικών 
εφαρμογών.  
Να περιγραφούν αναλυτικά). 

Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες. 
ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή 

όλες οι τυχόν διαθέσιμες εφαρμογές & 

σύγχρονες τεχνολογίες). 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες Full DICOM  ΝΑΙ ( Πλήρες - Να 

προσφερθεί προς επιλογή).  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

1. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης – επισκευής, στην Ελληνική 

γλώσσα που να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση 

του κατασκευαστή. 

2. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για 

δέκα (10) χρόνια μετά το πέρας της εγγύησης. 

3. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το ιατρικό, νοσηλευτικό 

προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος και το τεχνικό προσωπικό 

στην έδρα της εταιρείας τους, με έξοδα που θα βαρύνουν την εταιρία. 

4. Να κατατεθούν επικαιροποιημένα τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστικό οίκο 

service που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια του έτους. 

5. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο 

κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

6. Τα service – επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

πιστοποιημένους  τεχνικούς του οίκου και θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε 

τεχνικούς του Νοσοκομείου. 

7. Να δοθεί τιμοκατάλογος ανταλλακτικών για τα υπόλοιπα οκτώ (8) έτη πέραν της 

εγγύησης. 

8. Να δοθεί κόστος συμβολαίου συντήρησης με ανταλλακτικά που θα είναι δεσμευτικό 

σε περίπτωση σύμβασης με το Νοσοκομείο για τα επόμενα οκτώ (8) έτη. 

Εξυπακούεται ότι πάντα θα τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 

9. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, 

την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του 

μοντέλου (το οποίο ν’ αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

10. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με την  Υ.Α. Ε3/833/99 όπως 

τροποποιήθηκε (περί συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας). 

11. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των εξήντα (60) ημερών, στον χώρο 

εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

12. Οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης, να υπάρχει 

παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι 

φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν 

αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού. 
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13. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει CE Mark και να πληροί όλους τους κανονισμούς 

ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical 

grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

14. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει CE Mark και να διατίθεται από αποκλειστικό 

αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική 

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 

βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

 

 


