
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να έχει  ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης,
ειδικά σχεδιασμένο για υψηλής διαγνωστικής ποιότητας εξετάσεις.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Να είναι κατάλληλος για ακτινολογικές εξετάσεις, επιφανειακών και εν τω βάθη οργάνων και
αγγείων ενηλίκων,  παίδων και  νεογνών, γυναικολογίας,  μαιευτικής,  ουρολογίας,   καθώς για
εξετάσεις, εσωτερικής παθολογίας, περιφερικών αγγείων, καρωτίδων, ενδοκρανιακών αγγείων,
εξετάσεων άνω και  κάτω οργάνων κοιλίας,  μαστού,  γενικής  ακτινολογίας και  διεγχειρητικές
εξετάσεις,  παθολογίας,  παιδιατρικής,  χειρουργικής,  και  μυοσκελετικές,  όπως επίσης  και  για
εξετάσεις  της ΜΕΘ και άλλες.

• Να  λειτουργεί  με  τεχνικές  απεικόνισης  :  B-mode,  M-mode,  παλμικού  και  υψηλά  παλμικού
Doppler (PW, HiPRF), εγχρώμου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Colour
Angio, DTI/TVI.

• Να λειτουργεί με τεχνικές ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού εικόνας Β-Mode, παλμικού
Doppler,  εγχρώμου Doppler  (real  time triplex),  σε όλες τις  κλινικές εφαρμογές  και  όλες τις
ηχοβόλες κεφαλές.

• Να προσφερθούν όλες οι διαθέσιμες ηχοβόλες κεφαλές με ικανό φάσμα συχνοτήτων που να
καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές και ειδικότερα :
• Ηχοβόλες κεφαλές Linear συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 3.0 έως 18.0 MHz.
• Ηχοβόλες κεφαλές Convex-Microconvex συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 2.0 έως

10.0 MHz.
• Ηχοβόλες κεφαλές Sector-Phased Array συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 2.0 έως

8.0 MHz. 
• Ηχοβόλες κεφαλές πραγματικού χρόνου 3D (4D) convex και ενδοκολπική.
• Άλλες ηχοβόλες κεφαλές που μπορούν να προσφερθούν προς επιλογή.

• Να διαθέτει τεχνική απεικόνισης ευρείας γωνίας σάρωσης (τραπεζοειδής) στις κεφαλές Linear.
• Να διαθέτει τεχνική σκιαγραφικών με όλους τους τύπους των σκιαγραφικών (Low και High MI

Contrast  Harmonic  Imaging)  καθώς  και  χρονομετρητή  και  ενσωματωμένο  λογισμικό
προηγμένης ποσοτικοποίησης της μεθόδου με δυνατότητα εξαγωγής γραφικών παραστάσεων.
Να λειτουργεί σε ηχοβόλες κεφαλές Convex & Linear. 

• Να διαθέτει τεχνική δεύτερης αρμονικής (THI) και να λειτουργεί στις κεφαλές Sector Phased
Array, Convex και Linear.

• Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  τεχνική  ελαστογραφίας  σε  πραγματικό  χρόνο,  με  δυνατότητα
εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. Η τεχνική αυτή να δύναται να λειτουργήσει με το σύνολο των
ηχοβόλων κεφαλών της ζητούμενης σύνθεσης.

• Να διαθέτει τεχνική πανοραμικής απεικόνισης σε εκτεταμένη περιοχή του σώματος, η οποία να
πραγματοποιείται με την μετακίνηση της κεφαλής επί της περιοχής ενδιαφέροντος.

• Κάθε ηχοβόλος κεφαλή να μπορεί να λειτουργεί με επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές
συχνοτήτων, τουλάχιστον 7 σημείων εστίασης (focus points) ή τουλάχιστον 3 ζωνών εστίασης
(focal zones),  που να μπορούν να επιλέγονται από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά την
διάρκεια της εξέτασης.

• Να διαθέτει  μεγάλης λεπτομέρειας τεχνική (Β-Μode),  με  δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό
απεικονιζόμενο δυναμικό εύρος (Dynamic Range) 200dB τουλάχιστον, για εύκολη ανίχνευση
ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων  ιστού.

• Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  κινηματογραφική  μνήμη  σειράς  εγχρώμων  ή  ασπρόμαυρων
εικόνων, ο αριθμός των οποίων να αναφερθεί, καθώς και μνήμη κυματομορφών Μ-Mode &
Doppler  τουλάχιστον  35  sec  με  δυνατότητα  εκτέλεσης  όλων  των  μετρήσεων  στις
ανακαλούμενες από τη μνήμη εικόνες.

• Να  διαθέτει  στο  CFM  DOPPLER  πολλαπλούς  χρωματικούς  χάρτες,  για  διάφορες  κλινικές



χρήσεις.  
• Να  διαθέτει  σύγχρονα  πακέτα  μετρήσεων  και  υπολογισμών  στις  κλινικές  εφαρμογές  της

Ακτινολογίας,  Αγγειολογίας,  Μαιευτικής  Γυναικολογίας,  Παιδιατρικής,  Ουρολογίας,  κλπ.   Να
αναφερθούν όλα τα πακέτα μετρήσεων.

• Να  διαθέτει  τεχνική  επεξεργασίας  εικόνας  μεγάλου  εύρους  συχνοτήτων,  για  αποκοπή  των
χρωματικών  παρασίτων  που  οφείλονται  στην  κίνηση  των  ιστών  (π.χ.  αναπνοή  ασθενούς,
ταχυπαλμίες κλπ) για την αύξηση της ευκρίνειας απεικόνισης των αιματικών ροών κοντά στα
τοιχώματα του αγγείου.

• Να  προσφερθεί  προς  επιλογή  η δυνατότητα  τρισδιάστατης  (3D)  απεικόνισης  πραγματικού
χρόνου (4D)  οργάνων και  δομών,  με εξειδικευμένες κεφαλές οι  οποίες να αναφερθούν.  To
ψηφιακό σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης να λειτουργεί από το χειριστήριο. Από την 3D
εικόνα  να  προκύπτει  εξαγωγή  δισδιάστατων  εικόνων  (τομών)  και  στα  τρία  επίπεδα.  Να
περιλαμβάνει  πολλαπλές  τεχνικές  προεπεξεργασίας,  μετεπεξεργασίας  και  ρυθμίσεων  στην
τρισδιάστατη εικόνα. Να αναλυθούν όλες οι δυνατότητες.

• Να διαθέτει  αυξομειώσεις  της  γωνίας  στη σάρωσης  Phased  Array Sector  και  Convex για
αύξηση του frame fate και της διακριτικής ικανότητας στην περιοχή ενδιαφέροντος.

• Κατά την ταυτόχρονη απεικόνιση 2D-DOPPLER ή CFM+DOPPLER να υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής του τρόπου παράθεσης των εικόνων στην οθόνη, είτε οριζοντίως (αριστερά – δεξιά)
είτε καθέτως (πάνω – κάτω).

• Η οποιαδήποτε ασπρόμαυρη εικόνα, να δύναται να χρωματιστεί (coloration), κατ’ επιλογή του
χρήστη με την βοήθεια διαφορετικών χαρτών χρωματισμού ώστε να αποδοθούν καλύτερα οι
διαφορετικοί ιστοί (Β και M-Mode) ή τα στοιχεία ροής του αίματος στην απεικόνιση Doppler.

• Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης τουλάχιστον 30 cm, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες
κεφαλές.

• Να διαθέτει  σύστημα  μεγέθυνσης  ΖΟΟΜ,  τουλάχιστον  10 φορές,  πραγματικού χρόνου και
παγωμένης  εικόνας,  οποιουδήποτε  τμήματος  της  οθόνης,  με  δυνατότητα  μετακίνησης  της
περιοχής ενδιαφέροντος.

• Να έχει  ανανέωση της εικόνας με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 2000 εικόνων /
δευτερόλεπτο.

• Να  διαθέτει  πολλαπλά  σετ  μετρήσεων  τουλάχιστον  8  (οκτώ),  για  μετρήσεις  απόστασης,
περιμέτρου, κλπ.

• Να διαθέτει ψηφιακή μήτρα τουλάχιστον 512 Χ 512 Χ 8 bits ώστε να απεικονίζει τουλάχιστον
256 διαβαθμίσεις του γκρι στην Β-Μode απεικόνιση.

• Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας  τουλάχιστον 20΄΄
TFT καθώς και  σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισμού και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο
καθώς επίσης και πληκτρολόγιο αφής τουλάχιστον 10΄΄. Το πληκτρολόγιο χειρισμού να είναι
υψηλά παραμετροποιήσιμο, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Το σύστημα προαιρετικά να
διαθέτει θύρα για σύνδεση εξωτερικής οθόνης.

• Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση
ισάριθμων ηχοβόλων κεφαλών, με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

• Να  διαθέτει  σύστημα  αρχειοθέτησης  και  διαχείρισης  κλινικών  εικόνων  ασθενούς  σε  βάση
δεδομένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση των εικόνων να γίνεται
απαραίτητα  μέσω  ενσωματωμένου  στην  βασική  μονάδα  σκληρού  δίσκου,  αποθηκευτικής
ικανότητας τουλάχιστον 50.000 εικόνων και μέσω ενσωματωμένου οδηγού εγγραφής DVD/CD-
RW, των οποίων η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο.

• Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε εξωτερική συσκευή τύπου USB flash και
σε εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB.

• Να διαθέτει την δυνατότητα, οι αποθηκευμένες εικόνες, στις εξωτερικές μονάδες (DVD/CD-RW,
USB), να αναπαράγονται σε περιβάλλον Η/Υ χωρίς την χρήση επιπλέον λογισμικού.

• Να  διαθέτει  θύρα  LAN,  Ethernet  και  ενσωματωμένο  πρωτόκολλο  FULL  DICOM  3.0  για



αποστολή, ανάκτηση και επεξεργασία δισδιάστατων και ογκομετρικών εικόνων μέσω δικτύου
του Νοσοκομείου.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΒΑΣΙΚΗ  ΣΥΝΘΕΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

To προσφερόμενο σύστημα να εμπεριέχει στην βασική σύνθεσή του και σε ενιαία τιμή τα κάτωθι
μέρη:
1.  Βασική  μονάδα  εγχρώμου  υπερηχοτομογράφου,  η  οποία  να  καλύπτει  τις  παραπάνω
απαιτούμενες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.
2.  Ηχοβόλο Linear ηλεκτρονικής σάρωσης multifrequency για αγγειολογικές εξετάσεις καθώς και
μικρών και επιφανειακών οργάνων, συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 5.0 έως 10.0 MHz. 
3.  Ηχοβόλο Linear ηλεκτρονικής σάρωσης multifrequency για αγγειολογικές εξετάσεις καθώς και
μικρών  και  επιφανειακών  οργάνων,  μαλακών  μορίων  και  μαστού  κεντρικών  συχνοτήτων
λειτουργίας στο εύρος από 6.0 έως 15.0 MHz. 
4. Ηχοβόλο Convex ηλεκτρονικής σάρωσης multifrequency για ακτινολογικές εξετάσεις, άνω κάτω
κοιλίας μαιευτικής/γυναικολογίας καθώς και ουρολογικές, κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας στο
εύρος από 2.0 έως 5.0 MHz.
6. Ψηφιακό ασπρόμαυρο καταγραφικό (Video Printer).
7. Ψηφιακό έγχρωμο καταγραφικό (Video Printer).
8. Έγχρωμο εκτυπωτή Laser (εκτύπωση Α4) για απευθείας σύνδεση.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

• Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 V / 50 Hz και να πληρούνται οι Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και
Ελληνικές προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας.

• Να  δέχεται  αναβαθμίσεις  τόσο  σε  Hardware  όσο  και  σε  Software.  Ο  προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την
διάρκεια  ισχύος  της  εγγύησης,  θα  εφαρμόζει  όλες  τις  προβλεπόμενες  αναβαθμίσεις  σε
Hardware και σε Software που θα προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο χωρίς επιπλέον
κόστος για το Νοσοκομείο.

• Όπου αναφέρεται ή ζητείται φάσμα ή εύρος συχνοτήτων των ηχοβόλων κεφαλών «από-εώς»
ή  «μεταξύ-και»  κλπ,  γίνονται  αποδεκτές  και  ηχοβόλες  κεφαλές  που  διαθέτουν  φάσμα
συχνότητων εντός των ορίων του προδιαγραφόμενου διαστήματος  (π.χ.  μια Phased Array
Sector κεφαλή με συχνότητες λειτουργίας στο εύρος από 2 έως 5 MHz, βρίσκεται εντός του
ζητούμενου διαστήματος  συχνοτήτων  «μεταξύ 1 και  4 MHz»  και  επομένως γίνεται  τεχνικά
αποδεκτή).

• Ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος να συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας
για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, IEC60601-1, κλπ) Να
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

• Η  προμηθεύτρια  εταιρεία  να  διαθέτει  ISO  9001  και  ISO  13485    (διακίνηση  και  τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί το σύστημα  διασφάλισης ποιότητας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/1348/16-01-04 του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας. Να κατατεθούν τα  πιστοποιητικά.

• Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  καταθέσει  στο  φάκελο  τεχνικής  προσφοράς  υπεύθυνη
δήλωση για κάλυψη των μηχανημάτων με ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης για δέκα
(10) τουλάχιστον χρόνια.

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την παραλαβή του.

• Να  υποβληθεί  υποχρεωτικά  φύλλο  συμμόρφωσης  με  λεπτομερή  αναφορά  σε  κάθε
παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και αντίστοιχες παραπομπές στα
επίσημα prospectus ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.

• Ο  τελικός  προμηθευτής  οφείλει  να  υποβάλλει  υποχρεωτικά  με  την  παράδοση  των
μηχανημάτων 
• Επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ROM ή DVD).
• Επίσημο  εγχειρίδιο  συντήρησης  του  κατασκευαστικού  οίκου  στην  Ελληνική  ή  Αγγλική

γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ROM ή DVD).



• Ο τελικός προμηθευτής οφείλει να πραγματοποιήσει πρόγραμμα αναλυτικής εκπαίδευσης του
ιατρικού και τεχνολογικού προσωπικού του Νοσοκομείου Φιλιατών στην βέλτιστη χρήση του
υπερηχοτομογράφου, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

• Ο τελικός προμηθευτής οφείλει να πραγματοποιήσει αναλυτική εκπαίδευση στους Μηχανικούς
της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου Φιλιατών στην συντήρηση και στον ποιοτικό
έλεγχο  του υπερηχοτομογράφου και να χορηγήσει βεβαίωση εκπαίδευσης, χωρίς πρόσθετη
αμοιβή.


