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ΑΝΑΦΟΡΑ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Σε απάντηση του υπ’αριθµ. Πρωτ. 36235/9-10-2019 εγγράφου του Γρ. 

Προµηθειών, παραθέτουµε τις ακόλουθες προδιαγραφές προµήθειας 

εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου του συστήµατος Μαγνητικής Τοµογραφίας.   

 

 

1. ΠΕ∆ΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ mT ή/και Gauss  

 

• Φορητό πεδιόµετρο ακριβείας τριών αξόνων , κατάλληλο για µετρήσεις 

σταθερών µαγνητικών πεδίων , συνοδευόµενο από έναν τουλάχιστο 

εξωτερικό ανιχνευτή για µετρήσεις µε βάση το Hall effect.  

• Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη µε ευκρινείς ενδείξεις. 

• Να είναι απλό , εύκολο στην χρήση και ελαφρύ.  

• Να λειτουργεί µε µπαταρίες. Να αναφερθεί o αριθµός και ο τύπος. Αν 

λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες να προσφερθεί και ο 

φορτιστής τους. Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια λειτουργίας των 

µπαταριών. 

• Συνεχής µέτρηση του µαγνητικού πεδίου σε τρείς (3) διαστάσεις (να 

εµφανίζει τις τιµές) και αυτόµατος υπολογισµός της συνισταµένης τους.  

• Να έχει ακρίβεια της τάξεως του 1%.  

• Να διαθέτει αυτόµατο µηδενισµό. 

• Εύρος µέτρησης: 0 – 99.999 mT ή 0 – 799.99 gauss 

• ∆ιακριτική ικανότητα (Resolution) στην κατάλληλη κλίµακα : 10µT ή 

0.01gauss, ώστε να είναι κατάλληλο για µέτρηση της ισοµαγνητικής 

γραµµής 0.5mT. 

• Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθµονόµησης.  

• Να συνοδεύεται από τσάντα µεταφοράς-φύλαξης  

• Να προσφέρεται πλήρης εγγύηση διάρκειας  2 ετών. 

• Να προσφέρεται εκπαίδευση για τους χρήστες. 

• Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης προς τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές µε αντίστοιχες παραποµπές στα επίσηµα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, 

manual κλπ). 

• Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης 
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• Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστηµα 

ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, µε πεδίο 

πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). 

 

• (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2000 ευρώ + ΦΠΑ) 

 

 

2. OMOIΩΜΑ EΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

 

• Οµοίωµα κατάλληλο για τον ποιοτικό έλεγχο εικόνας µαγνητικού 

τοµογράφου, µε δυνατότητα ελέγχου πολλαπλών παραµέτρων, 

κυλινδρικού σχήµατος και µεγέθους κατάλληλου για έλεγχο και σε 

περιπτώσεις εξετάσεων σώµατος (full body examinations).  

∆υνατότητα ελέγχου τουλάχιστον των πιο κάτω παραµέτρων:  

• Γεωµετρική παραµόρφωση-χωρική γραµµικότητα  

• Χωρική διακριτική Ικανότητα υψηλής αντίθεσης  

• ∆ιακριτική ικανότητα χαµηλής αντίθεσης  

• Πάχος και θέση τοµής  

• Οµοιογένεια-οµοιοµορφία  

• Λόγος σήµατος προς θόρυβο  

• Το οµοίωµα θα πρέπει να φέρει σηµάδια στην εξωτερική του 

επιφάνεια, ώστε να είναι εύκολη και επαναλήψιµη η τοποθέτηση του ή 

θα πρέπει να διαθέτει ειδική βάση στήριξης για τον σκοπό αυτό.  

• Να συνοδεύεται από αλφάδι για ένδειξη οριζοντίωσης.  

• Να είναι διαπιστευµένο από το Αµερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας 

(ACR) 

• Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης προς τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές µε αντίστοιχες παραποµπές στα επίσηµα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, 

manual κλπ). 

• Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης 

• Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστηµα 

ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, µε πεδίο 

πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). 

 

• (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2500 ευρώ + ΦΠΑ) 
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3. METΡΗΤΗΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ  

 

Φορητός µετρητής ραδιοσυχνοτήτων ακριβείας, κατάλληλος για µετρήσεις RF 

από µαγνητικό τοµογράφο, συνοδευόµενος από έναν ισοτροπικό εξωτερικό 

ανιχνευτή. 

• Eύρος µέτρησης 1MHz-300MHz τουλάχιστον. Θα εκτιµηθεί η ικανότητα 

µέτρησης σε µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων. 

• Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για την ισοτροπικότητα του ανιχνευτή , 

προς αξιολόγηση. 

• Να συνοδεύεται από τρίποδο-βάση στήριξης του ανιχνευτή για 

µεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία στις µετρήσεις. 

• Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη µε ευκρινείς ενδείξεις. 

• Να είναι απλό, εύκολο στην χρήση και ελαφρύ. 

• Να λειτουργεί µε µπαταρίες. Να αναφερθεί ο αριθµός και ο τύπος. Αν 

λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες να προσφερθεί και ο 

φορτιστής τους. Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια λειτουργίας των 

µπαταριών. 

• Να µπορούν να γίνουν ρυθµίσεις από τον χρήστη ως προς τον τρόπο 

µέτρησης (Average, Peak κλπ). 

• Να διαθέτει λειτουργία αυτόµατου µηδενισµού. 

• ∆υναµική περιοχή µετρήσεων 0.2-500 V/m τουλάχιστον. 

• ∆ιακριτική ικανότητα (Resolution)  κλίµακας 0.01 V/m. 

• Απόκριση συχνότητας +/- 1 dB έως +/- 2.5 dB το πολύ. 

• Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθµονόµησης, µε ακρίβεια 

βαθµονόµησης της τάξεως +/- 0.5 dB. 

• Να συνοδεύεται από τσάντα µεταφοράς-φύλαξης. 

• Να προσφέρεται πλήρης εγγύηση διάρκειας 2 ετών. 

• Να προσφέρεται εκπαίδευση για τους χρήστες. 

• Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης προς τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές µε αντίστοιχες παραποµπές στα επίσηµα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, 

manual κλπ). 

• Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης 

• Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστηµα 

ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, µε πεδίο 

πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). 

 

• (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4500 ευρώ + ΦΠΑ) 
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4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΗΧΟΜΕΤΡΟ  

 

Ολοκληρωτικός φορητός µετρητής ηχητικού θορύβου, ακριβείας, 

κατάλληλος για µετρήσεις θορύβου από µαγνητικό τοµογράφο, 

συνοδευόµενος από έναν κατάλληλο Class 2 Acoustic Calibrator και 

µικρόφωνο-προενισχυτή από µη µαγνητικά υλικά. 

• Να είναι Class 2 σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61672-1:2013. Να 

αναφερθούν και άλλα standards που τυχόν πληροί προς αξιολόγηση. 

• Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη µε ευκρινείς ενδείξεις και συνεχή ένδειξη 

του επιπέδου µέτρησης (τύπου bar graph). 

• Να είναι απλό, εύκολο στην χρήση και ελαφρύ. 

• Να λειτουργεί µε µπαταρίες. Να αναφερθεί ο αριθµός και ο τύπος. Αν 

λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες να προσφερθεί και ο 

φορτιστής τους. Να αναφερθεί η χρονική διάρκεια λειτουργίας των 

µπαταριών. 

• Εύρος µέτρησης από 60dB(A) - 130dB(A) τουλάχιστον 

• Να µπορεί να µετρήσει τουλάχιστον τις πιο κάτω παραµέτρους µε τις 

αντίστοιχες µονάδες τους: 

• LAeq,Equivalent Continuous Sound Level dB(A)   

• LCPeak Peak Sound Pressure dB(C) 

• LEP,d (LEX,8hr) Equivalent Daily Exposure Level dB(A) 

• Θα εκτιµηθεί αν µπορεί να µετρήσει και άλλες παραµέτρους 

σχετιζόµενες µε τον ακουστικό θόρυβο. Να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση. 

• Να συνοδεύεται από τσάντα µεταφοράς-φύλαξης. 

• Να προσφέρεται πλήρης εγγύηση διάρκειας 2 ετών. 

• Να προσφέρεται εκπαίδευση για τους χρήστες. 

• Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης προς τις ανωτέρω 

τεχνικές προδιαγραφές µε αντίστοιχες παραποµπές στα επίσηµα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, 

manual κλπ). 

• Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης 

• Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστηµα 

ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, µε πεδίο 

πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). 

 

• (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2300 ευρώ + ΦΠΑ) 
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Τα µέλη της επιτροπής: 

 

 

Μιχαλοπούλου Ευαγγελία, ΠΕ Ακτινοφυσικός 

 

 

 

Τρίγκας Αργύριος , ΤΕ Ηλεκτρονικών  

 

 

 

Φατούρου Ανδριαννή , ∆ιευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικού Τµήµατος 

 


