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     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

Το υπό προμήθεια σύστημα να είναι συμβατό με το σύστημα ψηφιακών ανιχνευτών 
Carestream DRX Pro του νοσοκομείου , προκειμένου να πραγματοποιείται αξιόπιστα 
η ενιαία ακτινογραφική απεικόνιση των μακρών οστών στο όρθιο bucky του 
ακτινολογικού συγκροτήματος OPERA G650DR.  
Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημα στήριξης του 
ασθενούς,  έχοντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
1. Να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 120x75x180cm και βάρος μικρότερο από 

85Kg. 

2. Να διαθέτει φρένα ακινητοποίησης κατά την τοποθέτηση του στο όρθιο 

bucky. 

3. Να διαθέτει λαβή στήριξης του ασθενούς με δυνατότητα καθ’ ύψος 

ρύθμισης. 

4. Να διαθέτει ειδικούς ιμάντες συγκράτησης του ασθενούς για καλύτερη 

σταθερότητα. 

5. Να διαθέτει ειδικό χάρακα με κινητό βραχίονα για την τοποθέτηση του στην 

περιοχή ενδιαφέροντος στον ασθενή. Τα σημεία μέτρησης του χάρακα να 

απεικονίζονται και στην εικόνα του ψηφιακού συστήματος ανιχνευτών 

Carestream. 

6. Να διαθέτει προστατευτικό παράθυρο μεταξύ του ψηφιακού ανιχνευτή και 

του ασθενούς, ανθεκτικό σε χτυπήματα, με πάχος ≤0,7mm και ειδική κάθετη 

γραμμή στο κέντρο του παραθύρου για την εύκολη ευθυγράμμιση του στο 

κέντρο του ανιχνευτή. 

7. Σε συνδυασμό με το σύστημα Carestream DRX Pro να εκτελείται η σωστή 
συρραφή των εικόνων,  και να παρέχεται  ό,τι άλλο απαιτείται για τη σωστή 
λειτουργία του,  προκειμένου να πραγματοποιούνται στο ακτινολογικό 
συγκρότημα OPERA G650DR αξιόπιστα απεικονίσεις των μακρών οστών 
(πχ σπονδυλικής στήλης) υψηλής διαγνωστικής αξίας (επί ποινή 
αποκλεισμού).   
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

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

2. Να πληρεί 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.   

3. 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  και ISO 13485/03   
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να πληροί την 
Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. 

4. Με την τοποθέτηση του συστήματος να γίνει πλήρης επίδειξη  και εκπαίδευση των 
χρηστών και των τεχνικών.  

5. Να παραδούν τα user manuals. 
6. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι το μηχάνημα θα 

διαθέτει εγγύηση για δύο έτη και ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 έτη. 
 


