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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την : 
Προμήθεια Διαγνωστικού Φορητού Υπερήχου Μυοσκελετικού 

   

στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 
 

Επωνυμία Επιχείρησης  
ή Φυσικού Προσώπου: 

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

 

Υπεύθυνος σύνταξης: ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6162225 

Fax επικοινωνίας: 210-6162292 

E-mail: hc_greece@philips.com 
 

 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
                                                                 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση  που αφορά στην προμήθεια Διαγνωστικού Φορητού Υπερήχου Μυοσκελετικού του Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών, η εταιρία μας κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις εξής επισημάνσεις 

αφενός γιατί διαθέτει εξειδικευμένα Συστήματα Υπερηχοτομογραφίας και αφετέρου για να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των υπό 

προμήθεια συστημάτων καθώς και  το δημόσιο συμφέρον. 

 
 
 
 
 

mailto:hc_greece@philips.com
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  
 
ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                                                                                   ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ     

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  
1. Να είναι φορητός, βάρους μικρότερου 
από έξι κιλά (≤6,5 Κg 
Συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) και 
μικρού όγκου (διαστάσεις μικρότερο ισο 
από 37x36x8 Cm) έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός 
τροχηλάτου στις κλινικές του Νοσοκομείου, 
με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας επί 
>60', με ενσωματωμένη μπαταρία, αλλά και 
με τάση δικτύου 220V/50Hz.  
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  
1. Να είναι φορητός, βάρους 
μικρότερου από έξι κιλά (≤7 Κg 
Συμπεριλαμβανομένης της 
μπαταρίας) και μικρού όγκου 
(τύπου λάπτοπ) έτσι ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιείται σε 
άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου 
στις κλινικές του Νοσοκομείου, με 
δυνατότητα αυτόνομης 
λειτουργίας επί ≥45', με 
ενσωματωμένη μπαταρία, αλλά 
και με τάση δικτύου 220V/50Hz.  
 

Η τροποποίηση ζητείται 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
συμμετοχή της εταιρείας μας 
καθώς και του  ευρύτερου 
δυνατού αριθμού 
κατασκευαστριών εταιρειών 
υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή 
τροποποίηση δεν επηρεάζει σε 
καμιά περίπτωση την 
διαγνωστική ικανότητα του 
προσφερομένου συστήματος . 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

6. Να λειτουργεί αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες 
κεφαλές, Linear array, Phased Array 

Sector, Convex array, volume array, 
διεγχειριτικές σχήματος Τ και 

διοισοφάγειο σε ονομαστικές 
συχνότητες από 2.0MHz μέχρι 16.0MHz 
τουλάχιστον. Για την πλήρη και άριστη 

εκτέλεση όλων των εξετάσεων 
απαραίτητα να προσφερθούν προς 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

6. Να λειτουργεί αποκλειστικά 
με ηλεκτρονικής σάρωσης 
ηχοβόλες κεφαλές, Linear 

array, Phased Array Sector, 
Convex array, volume array, 

διεγχειριτικές σχήματος Τ και 
διοισοφάγειο σε ονομαστικές 
συχνότητες από 2.0MHz 

μέχρι 15.0MHz τουλάχιστον. 
Για την πλήρη και άριστη 

Η τροποποίηση ζητείται 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
συμμετοχή της εταιρείας μας 
καθώς και του  ευρύτερου 
δυνατού αριθμού 
κατασκευαστριών εταιρειών 
υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή 
τροποποίηση δεν επηρεάζει σε 
καμιά περίπτωση την 
διαγνωστική ικανότητα του 
προσφερομένου συστήματος με 
δεδομένο ότι το εύρος 
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επιλογή οι ηχοβόλες κεφαλές που να 
καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες 

εφαρμογές, πέραν αυτών που ζητούνται 
στη βασική σύνθεση. 

εκτέλεση όλων των εξετάσεων 
απαραίτητα να προσφερθούν 

προς επιλογή οι ηχοβόλες 
κεφαλές που να καλύπτουν 

όλες τις απαιτούμενες 
εφαρμογές, πέραν αυτών που 
ζητούνται στη βασική σύνθεση. 

συχνοτήτων αποτελεί μια μόνο 
παράμετρο που σε συνδυασμό 
με τις τεχνικές που 
εφαρμόζονται αποδίδει την 
διαγνωστική ευκρίνεια που 
απαιτείται. 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
9. Να διαθέτει μεγάλης λεπτομέρειας 

τεχνική (B-mode), με δυνατότητα 
απεικόνισης σε δυναμικού εύρους 
(Dynamic range) ≥ 210 db, για 

εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και 
δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον 

παρεγχυματικό ιστό όπως 
ισοηχογενών όζων, ιστών με την ίδια 
υφή κ.λπ. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
9. Να διαθέτει μεγάλης 

λεπτομέρειας τεχνική (B-
mode), με δυνατότητα 
απεικόνισης σε δυναμικού 

εύρους (Dynamic range) ≥ 
170 db, για εύκολη 

ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών 
και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων 
στον παρεγχυματικό ιστό 

όπως ισοηχογενών όζων, 
ιστών με την ίδια υφή κ.λπ. 

Η τροποποίηση ζητείται 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
συμμετοχή της εταιρείας μας 
καθώς και του  ευρύτερου 
δυνατού αριθμού 
κατασκευαστριών εταιρειών 
υπερήχων. Το μέγεθος του 
δυναμικού εύρους   είναι ένα 
από τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
για την απόδοση ενός σύγχρονου 
υπερηχοτομογράφου όμως με 
την οριοθέτηση του 
συγκεκριμένου αριθμού 
δυναμικού εύρους δεν 
επιτρέπεται η συμμετοχή της 
εταιρείας μας.  
Προτείνουμε τη τροποποίηση σε 
170db καθώς η ελάχιστη αυτή  
αλλαγή δεν επηρεάζει τη 
διακριτική ικανότητα του 
συστήματος. 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
11. Να διαθέτει τεχνική ανίχνευσης 

αιμάτωσης σε περιοχές ιδιαίτερα 
χαμηλών αιμοδυναμικών ροών χωρίς 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
11. Εφόσον διατίθεται, να 

προσφερθεί τεχνική 
ανίχνευσης αιμάτωσης σε 

Η τροποποίηση ζητείται 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
συμμετοχή της εταιρείας μας 
καθώς και του  ευρύτερου 
δυνατού αριθμού 
κατασκευαστριών εταιρειών 
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έγχρωμο Doppler ή άλλη ισοδύναμη 
τεχνική η οποία να περιγραφεί. 

περιοχές ιδιαίτερα χαμηλών 
αιμοδυναμικών ροών χωρίς 

έγχρωμο Doppler ή άλλη 
ισοδύναμη τεχνική η οποία να 

περιγραφεί. 

υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή 
τροποποίηση δεν επηρεάζει σε 
καμιά περίπτωση την 
διαγνωστική ικανότητα του 
προσφερόμενου συστήματος . 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

17. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
με δυνατότητα ψηφιακού διαμορφωτή 

δέσμης 150000 κανάλια επεξεργασίας 
και να έχει ανανέωση της εικόνας, με 
δυνατότητα τουλάχιστον 1000 εικόνες 

/ δευτερόλεπτο. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

17. Να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας με δυνατότητα 

ψηφιακού διαμορφωτή 
δέσμης 150000 κανάλια 
επεξεργασίας και να έχει 

ανανέωση της εικόνας, με 
δυνατότητα τουλάχιστον 750 

εικόνες / δευτερόλεπτο. 

Η τροποποίηση ζητείται 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
συμμετοχή της εταιρείας μας 
καθώς και του  ευρύτερου 
δυνατού αριθμού 
κατασκευαστριών εταιρειών 
υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή 
τροποποίηση δεν επηρεάζει σε 
καμιά περίπτωση την 
διαγνωστική ικανότητα του 
προσφερόμενου συστήματος . 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

20. Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων 
και έγχρωμων εικόνων να γίνεται 

απαραίτητα μέσω ενσωματωμένου στη 
βασική μονάδα σκληρού δίσκου (hard 
disk) χωρητικότητας τουλάχιστον 

800GB. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

20. Η αποθήκευση των 
ασπρόμαυρων και έγχρωμων 

εικόνων να γίνεται 
απαραίτητα μέσω 
ενσωματωμένου στη βασική 

μονάδα σκληρού δίσκου (hard 
disk) χωρητικότητας 

τουλάχιστον 500GB. 

Η τροποποίηση ζητείται 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
συμμετοχή της εταιρείας μας 
καθώς και του  ευρύτερου 
δυνατού αριθμού 
κατασκευαστριών εταιρειών 
υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή 
τροποποίηση δεν επηρεάζει σε 
καμιά περίπτωση την 
διαγνωστική ικανότητα του 
προσφερόμενου συστήματος, 
καθώς η χωρητικότητα 500GB 
είναι η συνήθης χωρητικότητα 
των συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται σε 
Νοσοκομεία, καλύπτοντας 
μεγάλους όγκους εξετάσεων. 

 


