
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα 
εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα 
στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να 
αξιολογηθούν.

Να προσφερθεί υπερηχοκαρδιογράφος  για καρδιολογικές εξετάσεις  ενηλίκων, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, μικρού όγκου 
και βάρους, εφοδιασμένο με όλες τις τεχνικές και τεχνολογίες με δυνατότητα αναβάθμισης σε τρισδιάστατη απεικόνιση σε εξετάσεις δια 
θωρακικές και διοισοφάγεια , αποτελούμενο από:

1. Βασική μονάδα με ενσωματωμένο πλήρες πακέτο καρδιολογικών μετρήσεων νεώτερων τεχνικών (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο
κάτω).

2. Ειδικό πρόγραμμα ψηφιακού stress echo.

3. Ειδικό πρόγραμμα απεικόνισης με σκιαγραφικά της αριστερής κοιλίας. 

4. Αυτόματο πρόγραμμα υπολογισμού του κλάσματος εξώθησης. 

5. Διαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή Phased Array σύγχρονης τεχνολογίας  ευρέως φάσματος συχνοτήτων, με θεμελιώδες συχνότητες από 
1,5 έως 4,0 MHz περίπου  , η οποία να λειτουργεί με όλες τις μεθόδους απεικόνισης και να καλύπτει όλο το φάσμα των δισδιάστατων 
ηχωκαρδιογραφικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου.

6. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array σύγχρονης τεχνολογίας  ευρέως φάσματος συχνοτήτων, με θεμελιώδες συχνότητες από 4 έως 10,0 MHz 
περίπου  , η οποία να λειτουργεί με όλες τις μεθόδους απεικόνισης και να καλύπτει όλο το φάσμα των αγγειολογικών  εφαρμογών 
πραγματικού χρόνου

7. Ασπρόμαυρο θερμικό καταγραφικό και έγχρωμο Laser Printer επί του συστήματος της βασικής μονάδας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης 

Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer)

Nα διαθέτει τουλάχιστον 3.000.000  κανάλια επεξεργασίας Να αναφερθεί ο 
αριθμός των ψηφιακών  καναλιών ο οποίος να αποδεικνύεται από το 
πρωτότυπο εγχειρίδιο παρουσίασης και λειτουργίας του κατασκευαστικού 
οίκου .

Τύποι Ηχοβόλων Κεφαλών 
Ηχοβόλες κεφαλές ευρέως φάσματος συχνοτήτων, με μεγάλο 
συνολικά εύρος συχνοτήτων

ΝΑΙ, από 1,5 MHz έως 14 MHz,.
Να αναφερθούν αναλυτικά.

Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συχνοτήτων με θεμελιώδες 
συχνότητες ανά ηχοβολέα.

ΝΑΙ, ≥ 3 να αναφερθούν αναλυτικά 

Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array  μονού κρυστάλλου η 
ΜΑΤΡΙΧ Sector Phased Array  .  Θα αξιολογηθεί επιπλέον τεχνολογίες 
κεφαλών για την συγκεκριμένη χρήση .

NAI, από 1,5 MHz έως 4.0   MHz περίπου

Ηχοβόλες κεφαλή Linear Array NAI, από 4,0 MHz έως 14,0 MHz περίπου

Διαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή Sector Phased Array  Μονού 
κρυστάλλου η MATRIX Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων,
από 1,5 έως 4,0 MHz  , η οποία να λειτουργεί με όλες τις μεθόδους 
απεικόνισης και όλες τις τρισδιάστατές απεικονίσεις και να καλύπτει 
όλο το φάσμα των τρισδιάστατων  ηχωκαρδιογραφικών εφαρμογών 
πραγματικού χρόνου

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)
 από 1,5 MHz έως 4.0   MHz. Να λειτουργεί με όλες τις ζητούμενες 
δισδιάστατες και τρισδιάστατες ηχωκαρδιογραφικές εφαρμογές.

Μέθοδοι Απεικόνισης 
B-Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

M-Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Color Doppler (CFM) ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη

Παλμικό (PW) και υψηλά παλμικό (HPRF) φασματικό Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Συνεχές (CW) και κατευθυνόμενο φασματικό Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, εικόνας Β-
ΜODE, παλμικού Doppler /συνεχούς CW και εγχρώμου Doppler) με τις 
καρδιολογικές κεφαλές .

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 



Πρόγραμμα μελέτης και απεικόνισης των ροών των στεφανιαίων 
αγγείων .

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο Iστικό Doppler (real time) ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). Να λειτουργεί οπωσδήποτε σε 
πραγματικό χρόνο  το έγχρωμο σιτικό doppler μαζί με το φασματικό 
σιτικό doppler .

Απεικόνιση 2ης αρμονικής συχνότητας από τους ιστούς (Tissue 
Harmonic Imaging)

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες 
λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική)

Τρισδιάστατη διοισοφάγεια απεικόνιση πραγματικού χρόνου όλου 
του όγκου της καρδιάς σε 1 (full volume), 2 και 4 καρδιακούς κύκλους, 
με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας (volume per sec), με δυνατότητα 
ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής του αίματος ( color 
3D)

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)
 Να περιγραφεί αναλυτικά.

Τρισδιάστατη διαθωρακική κεφαλή για την  απεικόνιση πραγματικού 
χρόνου όλου του όγκου της καρδιάς σε 1 (full volume), 2 και 4 
καρδιακούς κύκλους, με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας (volume per 
sec), με δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής
του αίματος( color 3D)

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)
 (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Να απεικονίζονται ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο από τις 
τρισδιάστατες κεφαλές τουλάχιστον δυο  διαφορετικά επίπεδα τομής 
από τον ίδιο καρδιακό κύκλο με ελευθερία αλλαγής γωνίας των 
επίπεδων κατά βούληση του χειριστή  .

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)
Επιπλέον των δυο διαφορετικών επίπεδων τομής  θα αξιολογούνται 

προσθετικά .  Nα λειτουργούν όλες οι μέθοδοι απεικόνισης color flow
,έγχρωμο TDI ,Contrast κτλ. Να περιγραφεί αναλυτικά.

Να διαθέτει ενσωματωμένα στην βασική συσκευή έτοιμα αυτόματα 
προγράμματα επιλογής ανατομικών περιοχών  έτσι  ώστε άμεσα να 
εμφανίζονται τρισδιάστατες απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο και σε 
από αποθηκευτικά μέσα  πχ MV,AO κτλ 

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)
Επιπλέον ο χειριστής να έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει και να 

αποθηκεύει δίκες του ανατομικές περιοχές κατά βούληση .
(Να περιγραφεί αναλυτικά)

Δυναμική ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo) NAI Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση ψηφιακό σύστημα Stress 
Echo που να ενσωματώνεται στη βασική συσκευή του 
υπερηχοκαρδιογράφου και να λειτουργεί από το χειριστήριο 
αυτού. Το πρόγραμμα να είναι εύχρηστο και να μπορεί να 
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του χειριστή.  Το λογισμικό της 
μεθόδου αυτής να επιτρέπει την ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση επί 
του monitor , κατά τη διάρκεια stress, της αποθηκευμένης 
κινούμενης εικόνας εν ηρεμία και της ενεργούς απεικόνισης της 
ίδιας τομής σε κάθε στάδιο σε  απολυτό συγχρονισμό μεταξύ τους 
με το ΗΚΓ . Ο συγχρονισμός των εικόνων σε όλα τα στάδια να 
είναι συγκρίσιμος και συγχρονισμένος  με τα τρέχοντα στάδια  , με 
σκοπό την   διαγνωστική σύγκριση και την ακρίβεια της τομής.

Δυναμική ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo) τρισδιάστατης απεικόνισης 

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)
Να προβάλλονται επι του μόνιτορ. Να λειτουργεί και με σκιαγραφικά μέσα . 

Ο συγχρονισμός των εικόνων σε όλα τα στάδια να είναι 
συγκρίσιμος και συγχρονισμένος  με τα τρέχοντα στάδια  , με 
σκοπό την   διαγνωστική σύγκριση και την ακρίβεια της τομής. (Να 
περιγραφεί αναλυτικά)

Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging)
ΝΑΙ Για την απεικόνιση της αριστερής κοιλίας , να λειτουργεί και κατά την 

διάρκεια του stress echo  (Να περιγραφεί αναλυτικά).

Λειτουργικά – Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη 
συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής 
ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας)

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες 
λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική)

Πλήρες πακέτο καρδιολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Να περιγραφεί)

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του 
θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και 
αύξηση της ευκρίνειάς τους

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες 
λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική)

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) ΝΑΙ (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση)

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων 
εικόνων

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση

Επίπεδα διαβάθμισης του γκρι Να αναφερθούν προς αξιολόγηση

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 2000 f/sec 

Βάθος σάρωσης ≥ 30 cm

Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥ 200 db

Σημεία ή ζώνες εστίασης (focus points/zones) η άλλη σύγχρονη τεχνική ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)



για την δημιουργία ομοιογενούς απεικόνισης 

Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης (zoom) πραγματικού χρόνου ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Ψηφιακά ζωνοπερατά φίλτρα μεγάλου εύρους συχνοτήτων, για αποκοπή 
των χρωματικών παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. 
αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλμίες κλπ.)

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Mονάδα ΗΚΓραφήματος συγχρονισμένου με όλες τις μεθόδους 
απεικόνισης με δυνατοτητα απεικόνισης κυματομορφών αναπνοής

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Έγχρωμη TFT Οθόνη ≥ 20’ Να αναφερθεί η τεχνολογία της οθόνης για να αξιολογηθεί.

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 3

Δυνατότητα διαχωρισμού της απεικόνισης στην οθόνης Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: Β-
Mode+Β Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler

Λογισμικό ενσωματωμένο στην βασική συσκευή αυτόματης 
οριοθέτησης του ενδοκαρδίου για τον υπολογισμό του κλάσματος 
εξώθησης & ταυτόχρονη απεικόνιση των κυματομορφών μεταβολής 
του όγκου καθ’ όλη την διάρκεια του καρδιακού κύκλου, το οποίο να 
ενσωματώνεται στη βασική μονάδα

ΝΑΙ ,
Να προσφερθεί στην βασική σύνθεση 

Λογισμικό ποσοτικοποίησης, ανάλυσης δεδομένων & μετρήσεων για 
δισδιάστατες & τρισδιάστατες απεικονίσεις

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)

Επιπλέον να προσφερθούν στην βασική σύνθεση ενσωματωμένα στην 
βασική συσκευή τα εξής λογισμικά – ποσοτικοποιήσεις  : 

 Τρισδιάστατη απεικόνιση του strain ,3D Strain , 

 Τρισδιάστατη μελέτη της μιτροειδούς βαλβίδας ,

 Τρισδιάστατη μελέτη της αορτικής βαλβίδας ,
(Να περιγράφουν αναλυτικά προς αξιολόγηση)

Λογισμικό ενσωματωμένο στην βασική συσκευή ποσοτικοποίησης 
του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για τον έλεγχο συγχρονισμού των 
τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, με τεχνικές παραμόρφωσης του 
ιστού (strain, strain rate και velocity) το οποίο να ενσωματώνεται στη 
βασική μονάδα.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση)

Ενσωματωμένο στην βασική συσκευή λογισμικό ανάλυσης των 
δισδιάστατων πληροφοριών (2D speckle) για τον συνολικό & 
τμηματικό έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)

Λογισμικό μελέτης της πυκνότητας των ιστών με ταυτόχρονη 
δημιουργία γραφικών παραστάσεων Time/Intensity Curves το οποίο 
να ενσωματώνεται στη βασική μονάδα. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση)

Τεχνική αυτόματης, συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο πλανημέτρησης 
της κυματομορφής του φάσματος Doppler & υπολογισμού αιμοδυναμικών 
παραμέτρων στις καρδιολογικές εφαρμογές. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8

Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Σύστημα Αρχειοθέτησης & Εκτύπωσης 

Λογισμικό διαχείρισης εικόνων επί της βασικής μονάδας ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Μονάδα σκληρού δίσκου ΝΑΙ, ενσωματωμένος, ≥ 150GB (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Οδηγός DVD/CD ΝΑΙ, ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά)

USB/Flash drive ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Ασπρόμαυρο θερμικό καταγραφικό και έγχρωμο Laser Printer  επί του 
συστήματος της βασικής μονάδας

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)

Διασυνδεσιμότητα Συστήματος ,
Σύστημα επικοινωνίας, υπηρεσίες Πλήρες DICOM 3.0

Θύρα LAN ΝΑΙ

Θύρα HDMI/DVI-D/-I για εξωτερική οθόνη ΝΑΙ

Ανεξάρτητος Σταθμός Εργασίας , 

 Εξωτερικός  σταθμός εργασίας εξοπλισμένος με το 
κατάλληλο hardware &  software προκειμένου μέσω αυτού 
να επιτυγχάνεται:  

 Επεξεργασία εικόνων 

 Αναλύσεις , μετρήσεις  και υπολογισμοί 

 Αμφίδρομη επικοινωνία

ΝΑΙ (να προσφερθεί προς επιλογή)

Παρελκόμενος Εξοπλισμός 



On-line UPS
ΝΑΙ(να προσφερθεί προς επιλογή)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Χρόνος παράδοσης 
Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες

Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας 
Χρονική διάρκεια 2 έτη από την παράδοση του μηχανήματος

Επιπλέον  να  προσφερθούν  προς  επιλογή  όλες  οι  ηχοβόλες  κεφαλές  και  όλες  οι  ζητούμενες  προς  επιλογή  επεκτάσεις  που
περιγράφονται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητουμένων. 
2. Να αναφερθούν όλες οι επιπλέον δυνατότητες των προσφερομένων σε κάθε περίπτωση προς αξιολόγηση.
3. Να  συνταχθεί  πλήρες  φύλλο  συμμόρφωσης  για  τα  προσφερόμενα,  όπου  όλα  τα  αναγραφόμενα  να  αποδεικνύονται  με

παραπομπές στα επίσημα ξενόγλωσσα φυλλάδια (όχι φωτοτυπίες) ή με επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, για
ότι  δεν  αναγράφεται  στα  ξενόγλωσσα  φυλλάδια.  Οι   αναγραφόμενες  αριθμητικές  τιμές  χωρίς  περιορισμούς  (όπως
τουλάχιστον, ≥ κλπ) των επιμέρους χαρακτηριστικών  της βασικής σύνθεσης του συστήματος είναι οι επιθυμητές με απόκλιση
δέκα στα εκατό (± 10%).   Να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα επιπλέον των ζητουμένων χαρακτηριστικά και  δυνατότητες.
Συστήματα με καλύτερα χαρακτηριστικά των ζητουμένων σαφώς θα αξιολογηθούν.

4. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark τόσο για τον υπέρηχο όσο και για τις κεφαλές που διατίθενται καθώς και τα software
του μηχανήματος  πληρώντας  όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

5. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485/03 (διακίνηση και
τεχνική  υποστήριξη  ιατροτεχνολογικών προϊόντων)  που  πληροί  την  Υ.Α.  ΔΥ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04 και  είναι  ενταγμένος  σε
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

6. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών
και των τεχνικών ΒΙΤ χωρίς πρόσθετη  αμοιβή του προμηθευτή  .

7. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
8. Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη  ανταλλακτικών.
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