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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 
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ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ 
«ΑΓΙΟ   ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» 

 
ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΓΙΑ ΥΟΣΗΣΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΔΡΗΦΟΣΟΜΟΓΡΑΥΙΑ ΠΡΟ Β΄ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΦΟΡΗΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΝΔΦΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ/ΜΣΝ Γ.Ν.ΑΜΟΤ 
 

ΓΔΝΙΚΑ – ΤΝΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Φνξεηό ζύζηεκα Τπεξερνηνκνγξαθίαο  κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο,  7kg πεξίπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κπαηαξίαο, κε ινγηζκηθό Windows 10,επέιηθην γηα εύθνιε κεηαθίλεζε απνηεινύκελν από: 

1. Βαζηθή κνλάδα (όπσο αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ) 

2. Ηρνβόιν θεθαιή LinearArrayεπξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (4.0 – 13.0MHz). 

3. Ηρνβόιν θεθαιή ConvexArrayεπξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (2.0 – 5.0MHz).Να ζπλνδεύεηαη από 

επαλαρξεζηκνπνηνύκελν νδεγό βηνςίαο. 

4. Δηδηθό ηξνρήιαην θαη ηζάληα κεηαθνξάο ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

5.Δθηππσηήο ζεξκηθόο αζπξόκαπξνο ελζσκαησκέλνο ζην ηξνρήιαην 

 

 

ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΔΜΗ 

Φεθηαθόο Γηακνξθσηήο Γέζκεο (Digitalbeamformer) 
Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 220.000 θαλάιηα 

επεμεξγαζίαο. 

ΚΛΙΝΙΚΔ  ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο 

Ιαηξηθήο 

Αγγεηνινγία, Αθηηλνινγία,Νεθξνινγία,Καξδηνινγία, 

Παζνινγία,Οπξνινγία 

ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ 

πλνιηθό σθέιηκν εύξνο ζπρλνηήησλ (MHz). Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή αλαιπηηθά όιεο νη δηαζέζηκεο 

θεθαιέο αλά θαηεγνξία. 

SECTOR Array 1.7 – 12.0MHz 

LINEAR Array 4.0 – 18.0MHz 

CONVEX / MICROCONVEXArray 2.0 – 10.0MHz 

Άιιεο ερνβόιεο θεθαιέο  

Να αλαθεξζνύλ θαη λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή 

ηπρόλ επηπιένλ ερνβόιεο θεθαιέο. Να πεξηγξαθεί ε 

ηερλνινγία ηνπο πξνο αμηνιόγεζε.   

MΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 

B- Mode ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
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M - Mode ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Color Doppler ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

πρλόηεηα / ηαρύηεηα ηνπ Doppler Να ξπζκίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζόλε 

PW Doppler ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

PW Doppler HiPRF ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

CW Doppler ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

Tissue Harmonic Imaging 

ΝΑΙ  (λα ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο θεθαιέο. Να 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. Να αλαθεξζνύλ νη θεθαιέο 

ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη ε ηερληθή) 

RealTimeTriplex Mode (ηαπηόρξνλε απεηθόληζε, ζε 

πξαγκαηηθόρξόλν εηθόλαο B-Mode, παικηθνύ Doppler 

θαη εγρξώκνπ Doppler) 

ΝΑΙ(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά). 

 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

ύγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία 

δεκηνπξγίαο εηθόλαο κε ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνύ 

δηαγλσζηηθώλ πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο, γηα επίηεπμε εηθόλσλ 

πςειήο αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο).  

 

ΝΑΙ 

Σερληθή Δπεμεξγαζίαο εηθόλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε 

κείσζε ηνπ ζνξύβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηόηεηαο θαη 

ηεο πθήο ηζηηθώλ κνηίβσλ θαη αύμεζε ηεο επθξίλεηάο 

ηνπο.  

 

ΝΑΙ  

πλερήο βειηηζηνπνίεζε ηεο θσηεηλόηεηαο, ηεο 

αληίζεζεο θαη ηεο νκνηνκνξθίαο ζηελ εηθόλα B-Mode 

θαηά ηελ ζάξσζε δηαθνξεηηθώλ ηζηώλ κε ην πάηεκα 

ελόο πιήθηξνπ. Απηόκαηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

θαζκαηηθνύ Doppler. 

ΝΑΙ (Να αλαθεξζνύλ νη παξάκεηξνη) 

Tερληθή κειέηεο ηεο ειαζηηθόηεηαο ησλ ηζηώλ 

(Διαζηνγξαθία) κε δπλαηόηεηα εμαγσγήο πνζνηηθώλ 

δεδνκέλσλ.  

ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

Tερληθή απεηθόληζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο γηα θαιύηεξε 

αμηνιόγεζε ησλ κίθξν θαη κάθξν αγγεηαθώλ δνκώλ, 

ρσξίο ηεο ρξήζε ζπκβαηηθώλ ηερληθώλ όπσο ην 

έγρξσκν Doppler, ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηηο 

πξαγκαηηθέο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο ηεο εηθόλαο 

B-Mode, γηα αλίρλεπζε ησλ αγγεηώζεσλ πεξηνρώλ 

ύπνπησλ γηα θαθνήζεηα, ζξνκβώζεσλ, αγγεηαθώλ 

ζηελώζεσλ, θιεγκνλώλ θιπ.    

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Λνγηζκηθό ηερληθήο ζηξέςεο ηεο ππεξερνγξαθηθήο 

δέζκεο ζηηο ερνβόιεο θεθαιέο linear γηα βνήζεηα 

ζηνλ εληνπηζκό θαη ζηελ απεηθόληζε ηεο πνξείαο ηεο 

βειόλαο παξαθέληεζεο. 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Tερληθή ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο ε νπνία λα 

ιεηηνπξγεί κε ηηο δηζδηάζηαηεο θεθαιέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

Λνγηζκηθό κεηξήζεσλ θαη επηζεκάλζεσλ επί ηεο 

εηθόλαο, θαη ρξήζε πεξηγξαθώλ νη νπνίεο αμηνπνηνύλ 

ηελ θαηά BI-RADS νξνινγία ζηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο.  

ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

Λνγηζκηθό κεηξήζεσλ, επηζεκάλζεσλ θαη 

πεξηγξαθώληεο αλαηνκίαο ηνπ ζπξενεηδνύο.  

Να πεξηιακβάλεη TI-RADS 

ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

Πξόγξακκα Stress Echo ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

Πξόγξακκα απηόκαηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ θιάζκαηνο ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 
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εμώζεζεο (AutoEF) 

Δπεμεξγαζία εηθόλσλ κεηά ηελ ιήςε (Post 

processing) 

ΝΑΙ   (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη δπλαηόηεηεο 

πξνο αμηνιόγεζε 

Σαπηόρξνλε απεηθόληζε (Β+Β) (Β+COLOR) ΝΑΙ 

εκείαεζηίαζεο (focus points) ≥8  

Γπλακηθό Δύξνο (dynamicrange) ≥ 260db 

Ρπζκόο αλαλέσζεο εηθόλαο (framerate)  ≥ 1700 f/sec 

Δλεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε θεθαιώλ > 1  

Βάζνο ζάξσζεο  ≥ 33 cm 

ύγρξνλν ζύζηεκα κεγέζπλζεο ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Πνιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηηο θιίκαθαο ηνπ γθξη ΝΑΙ (Να αλαθεξζνύλ) 

Φεθηαθή κήηξα απεηθόληζεο Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιόγεζε 

Έγρξσκε TFT – LCD Οζόλε ≥15” 

ύγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα όια ηα είδε 

απεηθόληζεο 
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά) 

Αλαβαζκηζηκόηεηα ζε Hardware&Software ΝΑΙ (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά) 

Γπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηεο νζόλεο 

Γπλαηόηεηα απεηθόληζεο κνλήο & δηπιήο νζόλεο κε 

ηνπο ζπλδπαζκνύο: B-Mode + B-Mode, B-Mode+B-

Mode/CFM ή PowerDoppler 

Πνιιαπιά δεύγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 8 

ΤΣΗΜΑΣΑ  ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΧΝ 

Mνλάδα ζθιεξνύ δίζθνπ ΝΑΙ ελζσκαησκέλνο (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

USB/Flash drive ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε 

αζπξόκαπξσλ ή έγρξσκσλ εηθόλσλ 
ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΤΠΧΗ 

Αζπξόκαπξν θαηαγξαθηθό ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΑΝΑΛΤΗ  

Παθέην Αγγεηνινγηθώλ εθαξκνγώλ ΝΑΙ (Βαζηθό – Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Παθέην Καξδηνινγηθώλ εθαξκνγώλ ΝΑΙ (Πιήξεο – Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Άιια παθέηα εθαξκνγώλ 

ΝΑΙ  (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όια ηα 

δηαζέζηκα παθέηα θιηληθώλ εθαξκνγώλ. Να 

πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά) 

Άιιεο εθαξκνγέο & ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο 
ΝΑΙ (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όιεο νη ηπρόλ 

δηαζέζηκεο εθαξκνγέο & ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο) 

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ   

ύζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο ΝΑΙ (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 
Να ζυνοδεύεηαι από ηρία (3) χρόνια εργοζηαζική εγγύηζη 

 
 
Συχόν παρατηρήσεις να σταλούν: 

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυμση : Συμτ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή 
2. FAX: 22730-28968 ή 
3. Ηλεκτρομική Διεύθυμση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχμικές προδιαγραφές) 
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