
 

  

SMG Healthcare Hellas ΑΕ 

 

 Λ. Μεσογείων 393 - Αγία Παρασκευή 15343 - Αθήνα  

210 6018414  210 6084168 @ info@smg.gr  www.smg.gr  

 

ΠΡΟΣ 

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

 

Αγία Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020 

Αρ. Πρωτ  073/20 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 

ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ THN ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 834/10-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-

8ΨΙ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW.agandreashosp.gr ΠΡΟΣ B ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ TΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ THN 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 29-04-2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ:12:00 μ.μ 

diabouleysi@agandreashosp.gr» 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

 

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα μηχανήματα 

υπερηχοτομογραφίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης σας για διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την πλειονότητα των προδιαγραφών σας, τις καλύπτουμε και σε κάποιες περιπτώσεις τις 

υπερκαλύπτουμε.  

 

Οι τροποποιήσεις που θα προτείνουμε δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο της απεικονιστικής 

ευκρίνειας, την ποιότητα του υπερηχοτομογράφου που ζητάτε και οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν στην 

εταιρεία μας, επίσημο αντιπρόσωπο της SΛMSUNG Healthcare στην Ελλάδα, να συμμετάσχει καθώς και ευρύτερου 

αριθμού των κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

 

Στην διάθεση σας 

Για την SMG Healthcare Hellas AE 

 

Ι. Φατούρος 

Διευθυντής Πωλήσεων 
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Σελίδα 2 από 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

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

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 
το εύρος συχνοτήτων ο οποίος να είναι 3-8 MHz.  Να 
σημειωθεί ότι για διακρανιακές/καρδιολογικές 
εξετάσεις χρειαζόμαστε υψηλές συχνότητες ώστε να 
δούμε τα όργανα των νεογνών τα οποία είναι μικρά και 
κοντά στην επιφάνεια 
Επομένως :  
Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array, ευρέως φάσματος 
συχνοτήτων, κατάλληλη για καρδιολογικές και 
διακρανιακές εξετάσεις νεογνών συχνοτήτων 3,0 εως 
8,0 ΜΗΖ. 

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

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 
το εύρος συχνοτήτων ο οποίος να είναι 2-9 MHz, καθώς 
για την απεικόνιση σε εξετάσεις γενικής παθολογίας 
χρειαζόμαστε χαμηλές συχνότητες για να ‘’δούμε σε 
μεγάλο βάθος’’  
Επομένως :  
Ηχοβόλο κεφαλή Convex , ευρέως φάσματος 
συχνοτήτων, κατάλληλη για εξετάσεις γενικής 
παθολογίας, διακρανιακών και καρδιολογικών 
εξετάσεων συχνοτήτων 2,0 έως 9.0 ΜΗΖ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

1. Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (digital 
beamformer) τουλάχιστον 900.000 κανάλια 
επεξεργασίας. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 
τον αριθμό των καναλιών ο οποίος να είναι 
τουλάχιστον 650.000 κανάλια επεξεργασίας.  
Επομένως :  
 
1. Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (digital 
beamformer) τουλάχιστον 650.000 κανάλια 
επεξεργασίας. 

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: 

 12 ΜΗΖ. 
 

 
 

 

εξετάσεις από 4ΜΗΖ έως 9 ΜΗΖ. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 
το εύρη συχνοτήτων και αυτές οι μικρές αλλαγές δεν 
επηρεάζουν την ποιότητα του προσφερόμενου 
συστήματος. 
Επομένως :  
 
3. Να μπορεί να δεχθεί ηχοβόλες κεφαλές που θα 
καλύπτουν φάσμα συχνοτήτων από (2 έως 16) ΜΗΖ και 
να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τριών τουλάχιστον 
διαφορετικών περιοχών συχνοτήτων ανά ηχοβολέα. Οι 
κεφαλές αυτές θα είναι: 

 Sector Phased Array από 2 ΜΗΖ έως 12 ΜΗΖ. 
 Linear Array από 3 ΜΗΖ έως 16 ΜΗΖ. 
Convex από 1 ΜΗΖ έως 9 ΜΗΖ. 

 
ισοφάγειος πολυεπίπεδη από 3ΜΗΖ έως 7 ΜΗΖ. 
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Σελίδα 3 από 3 

 
 

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

18. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη 
τουλάχιστον 15'', τεχνολογίας TFT/LCD 

 
27. Λειτουργικό σύστημα Windows 10.  
 

Προτείνεται η απαλοιφή της συγκεκριμένης 
προδιαγραφής καθώς περιορίζει τον ανταγωνισμό σε 
συστήματα με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 
τα πιστοποιητικά ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, τα 
οποία προτείνεται και να αφαιρεθούν καθώς αδίκως 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό και επιτρέπουν σε 
συγκεκριμένες εταιρείες να συμμετάσχουν και τα 
πρότυπα αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με τον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και αφορούν εσωτερικές 
διαδικασίες που πραγματοποιούνται εντός των 
εταιρειών. 

 

 

 

mailto:info@smg.gr
http://www.smg.gr/

		2020-04-24T11:11:57+0300
	SMG Healthcare Hellas SA




