
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
 

1. Να είναι φορητός, βάρους  ίσου ή μικρότερου από (≤10 Κg) έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου, με δυνατότητα αυτόνομης 
λειτουργίας επί >60', με ενσωματωμένη μπαταρία, αλλά και με τάση δικτύου 
220V/50Hz. 

2. Να έχει χρόνο εκκίνησης (Booting time) ίσου ή μικρότερου των 35 sec ώστε να 
μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε επείγον περιστατικό. 

3. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης : B-mode, M-mode, παλμικού Doppler (PW), 
συνεχούς και κατευθυνόμενου (steerable) , έγχρωμου Doppler (CFM), Power 
Doppler και  αρμονική απεικόνιση ιστών (Harmonic imaging), 4D με ταχύτητα 
μεγαλύτερη από 40 VPS. 

4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased 
Array Sector single crystal,  Convex, Linear, 4d κεφαλές, Matrix, Hockey, 
διοισοφάγειο σε ονομαστικές συχνότητες από 2.0MHz μέχρι 22.0MHz τουλάχιστον.  

5. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης ως 
38cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες 
συχνότητες λειτουργίας. 

6. Να διαθέτει μεγάλης λεπτομέρειας τεχνική (B-mode), με δυνατότητα απεικόνισης σε 
υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) ≥ 200 db.  

7. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και 
έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-mode και Doppler.  

8. Να έχει ανανέωση της εικόνας, με δυνατότητα τουλάχιστον  1000 εικόνες / 
δευτερόλεπτο. 

9. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τεχνολογίας LED υψηλής διακριτικής 
ικανότητας διαγωνίου τουλάχιστον  15,5’’. 

10. Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα 
μέσω ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου (hard disk) 
χωρητικότητας τουλάχιστον 200Gb. Επιπλέον, να διαθέτει έξοδο τύπου USB για 
επικοινωνία με εξωτερικά μέσα αποθήκευσης ή/και συσκευές. 

11. Να διαθέτει την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω πρωτόκολλου DICOM 3.0.  
12. Επιπλέον αναβαθμίσεις, Tissue Tracking Quantitative Analysis, LVO Left Ventricular 

Opacification, Stress Echo,  Freehand 3D, Multi-Slice Imaging, auto Volume, 
Automatic Ejection Fraction, Auto NT measurement, off-line analysis software, 
Contrast Imaging, Low MI Contrast (Myocardium Contrast),Contrast Imaging 
QA(Quantitative Analysis),  Elastography. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

Να προσφέρεται σε ενιαία τιμή προσφοράς ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος με την 
ακόλουθη σύνθεση : 

1. Βασική μονάδα υπερήχου η οποία να είναι σύμφωνη με τις παραπάνω ζητούμενες 
προδιαγραφές. 

2. Ηχοβόλο ενδοκοιλοτική κεφαλή MicroConvex, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (3-                  
11 ΜΗz), κατάλληλη για μαιευτικές γυναικολογικές ενδοκολπικές εξετάσεις κ.λ.π. 

3. Ηχοβόλο κεφαλή Convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-5 ΜHz), κατάλληλη για 
μαιευτικές - γυναικολογικές εξετάσεις κ.λ.π. 

4. Τροχήλατη βάση του κατασκευαστικού οίκου. 
5. Θερμικός εκτυπωτής. 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 

2. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου.  

3. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά.   

4. Να κατατεθούν τα  πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις 
απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, 
καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 
18001, ISO 27001 και ISO 13485/03   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να 
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 
117/2004. 

5. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και 
απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

6. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι το μηχάνημα θα 
διαθέτει εγγύηση για δύο έτη τουλάχιστον και ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 έτη. 

 

 
 
 
 
 


