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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.000,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%. 
                                  Αρίθμ πρωτ: 15045/21/04/2020 
 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 

 

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για χρήση στη μονάδα νεογνών, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με 

δυνατότητα αναβάθμισης, μικρού κατά το δυνατόν όγκου και βάρους με ενσωματωμένη μπαταρία , ευέλικτο 

για εύκολη μετακίνηση, αποτελούμενο από :  

 

 Βασική μονάδα. 

 Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων, κατάλληλη για καρδιολογικές και διακρανιακές 
εξετάσεις νεογνών  συχνοτήτων 2,0 εως 7,0  ΜΗΖ. 

 Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων, κατάλληλη για καρδιολογικές και διακρανιακές 
εξετάσεις νεογνών και ελλιποβαρή  νεογνών,  συχνοτήτων 5.0 εως  12 ΜΗΖ. 

 Ηχοβόλο κεφαλή Convex , ευρέως φάσματος συχνοτήτων, κατάλληλη για εξετάσεις γενικής παθολογίας, 
διακρανιακών και καρδιολογικών εξετάσεων  συχνοτήτων 4,0 έως 10.0 ΜΗΖ. 

 Εργοστασιακή βάση τροχήλατη με δυνατότητα κίνησης άνω – κάτω.  

 Τσάντα μεταφοράς.  

 Ασπρόμαυρο θερμικό καταγραφικό. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

1. Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (digital beamformer) τουλάχιστον 900.000 κανάλια επεξεργασίας. 
2. Εφαρμογές στην κάλυψη εξετάσεων καρδιολογίας, αγγειολογίας και παθολογίας των νεογνών. 
3. Να μπορεί να δεχθεί ηχοβόλες κεφαλές που θα καλύπτουν φάσμα συχνοτήτων από (1,4 έως 12) ΜΗΖ και 

να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τριών τουλάχιστον διαφορετικών περιοχών συχνοτήτων ανά ηχοβολέα. 
Οι κεφαλές αυτές θα είναι: 

 Sector Phased Array  από 1,5 ΜΗΖ έως 12 ΜΗΖ. 

 Linear Array από 3 ΜΗΖ έως 12 ΜΗΖ. 

 Convex από 1,5 ΜΗΖ έως 10 ΜΗΖ. 

 Pencil. 

 Διοισοφάγειος πολυεπίπεδη από 3ΜΗΖ έως 7 ΜΗΖ. 

 Διοισοφάγειος πολυεπίπεδη για παιδιατρικές εξετάσεις από 4ΜΗΖ  
έως 9 ΜΗΖ. 
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4. Να διαθέτει μεθόδους απεικόνισης:B-mode, M-mode, Color Flow Mapping (CFM), Power Doppler/Energy 
Doppler/Color Angio, συχνότητα/ταχύτητα Doppler, Παλμικό (PW) και υψηλά παλμικό (HPRF) φασματικό 
Doppler, συνεχές (CW) και κατευθυνόμενο φασματικό Doppler, Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση σε 
πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler με το έγχρωμο Doppler), τραπεζοειδής απεικόνιση 
(trapezoid scan),φασματικό ιστικό Doppler και έγχρωμο ιστικό Doppler και απεικόνιση δεύτερης αρμονικής 
συχνότητας από τους ιστούς (Tissue Armoning Imaging).   

5. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων.  
6. Να έχει δυνατότητα ανανέωσης της εικόνας (frame rate), με  τουλάχιστον  1000 εικόνες / δευτερόλεπτο. 
7. Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού 

διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής 
ανάλυσης. 

8. Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας 
και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. 

9. Αυτόματες τεχνικές βελτιστοποίησης της ποιότητας απεικόνισης και του Doppler. 
10. Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing). 
11. Βάθος σάρωσης τουλάχιστον 30cm. 
12. Δυναμικό εύρος (dynamic range) τουλάχιστον 160db. 
13. Σημεία  εστίασης  τουλάχιστον 7 και ζώνες εστίασης τουλάχιστον 3. 
14. Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης (zoom) πραγματικού χρόνου.  
15. Αυτόνομη λειτουργία μέσω μπαταρίας. 
16. Μικρού βάρους ώστε να μεταφέρεται και εκτός του τροχήλατου. 
17. Μονάδα ΗΚΓ συγχρονισμένου με όλες τις μεθόδους απεικόνισης και δυνατότητα απεικόνισης 

κυματομορφών αναπνοής.  
18. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15'', τεχνολογίας TFT/LCD 1920x1080 pixels, full 

HD . 
19. Δυνατότητα διαχωρισμού οθόνης. 
20. Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών και δυνατότητα επιλογής θύρας από το πληκτρολόγιο. 
21. Λογισμικό αυτόματης οριοθέτησης του ενδοκαρδίου για τον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης και 

ταυτόχρονη απεικόνιση των κυματομορφών μεταβολής του όγκου καθ' όλη την διάρκεια του καρδιακού 
κύκλου. 

22. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με λογισμικό ποσοτικοποίησης, ανάλυσης δεδομένων και μετρήσεων για 
δισδιάστατες απεικονίσεις. 

23. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με λογισμικό ποσοτικοποίησης του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για τον έλεγχο 
συγχρονισμού των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, με τεχνικές παραμόρφωσης του ιστού (strain, strain 
rate και velocity). 

24. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με λογισμικό ανάλυσης των δισδιάστατων πληροφοριών (2D speckle) για τον 
συνολικό και τμηματικό έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας. 

25. Να αναβαθμίζεται σε τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω οισοφαγείου κεφαλής. 
26. Να διαθέτει λογισμικό πακέτο καρδιολογικών και αγγειολογικών εφαρμογών. 
27. Λειτουργικό σύστημα Windows 10. 
28. Να διαθέτει πλήρες σύστημα διαχείρισης ασθενών. 
29. Να διαθέτει μονάδα σκληρού δίσκου και USB/Flash drive. 
30. Να διαθέτει πλήρες σύστημα επικοινωνίας DICOM 3.0.    
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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. Είναι απαραίτητη η επίδειξη του μηχανήματος για την αξιολόγησή του στον χώρο της μονάδας  νεογνών. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


