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Αξιότιμοι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας 

επί των τεχνικών προδιαγραφών του μηχανήματος 

υπερηχοτομογραφίας στο πλαίσιο ανάρτησης Δημόσιας 

Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού . Αρχικά θα επιθυμούσαμε 

να σας ενημερώσουμε ότι για τις περισσότερες 

προδιαγραφές είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με 

τεχνικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν απόλυτα τις 

απαιτήσεις τους. Οι τροποποιήσεις που προτείνουμε 

αφορούν προδιαγραφές που δεν μειώνουν την απεικονιστική 

ευκρίνεια και ποιότητα του υπερηχοτομογράφου, και δεν 

επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο ιατρικής χρήσης 

για την οποία προορίζεται. 1. ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ • Γενική 

περιγραφή : Δεν έχουμε παρατηρήσεις. • Λειτουργικά και 

τεχνικά χαρακτηριστικά : Προδιαγραφή διαβούλευσης: 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. Προτεινόμενη προδιαγραφή Προτείνουμε για 

τις κεφαλές LINEAR το εύρος συχνοτήτων να οριστεί από ≤ 

4 MHz έως ≥ 18 MHz Το κατώτερο όριο συχνότητας Linear 

ηχοβολέα που διαθέτει η Siemens είναι 4 MHz. 

Προδιαγραφή διαβούλευσης: Να έχει ανανέωση της εικόνας 
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με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 2000 εικόνων / 

δευτερόλεπτο. Προτεινόμενη προδιαγραφή Προτείνουμε να 

τροποποιηθεί η ανανέωση εικόνας ≥ 1000 f/sec Ο ρυθμός 

ανανέωσης εικόνας αφορά τις κεφαλές οι οποίες 

λειτουργούν με πολύ λιγότερα frames / sec από ότι το 

μηχάνημα. Επίσης να προστεθεί αναφορά για το ποιες 

κεφαλές που η κάθε εταιρία θα προσφέρει στην βασική 

σύνθεση και προς επιλογή είναι ικανές να φτάσουν σε αυτό 

το επίπεδο frames / sec • Σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων : 

Δεν έχουμε παρατηρήσεις. • Απαιτούμενη βασική σύνθεση 

συστήματος : Δεν έχουμε παρατηρήσεις. Με αυτές τις 

ελάχιστες αυτές τροποποιήσεις έχουμε την δυνατότητα 

συμμετοχής με ένα σύστημα τελευταίας γενιάς το οποίο 

ανήκει στην premium κατηγορία της εταιρίας μας S – series. 

H τεχνολογία κάθε εταιρείας προσδιορίζεται από τον σκοπό 

χρήσης και όχι από μεμονωμένα αριθμητικά δεδομένα 

στοιχείων του εξοπλισμού, τα οποία δεν καθορίζουν την 

διαγνωστική ακρίβεια την αποδοτικότητα, και την κλινική 

αποτελεσματικότητα του συστήματος. Παρακαλούμε όπως 

λάβετε σοβαρά τα παραπάνω σχόλια της εταιρίας μας ώστε 

να διαμορφωθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με την 

επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών σε 

αυτήν. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον 

πληροφορία και ενημέρωση. Μετά τιμής SIEMENS 
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Αξιότιμοι Κύριοι Έπειτα από προσεκτική μελέτη των 

τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο 

της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, 

επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων 

από αυτών, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της 

συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου 

συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού 

είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να 

μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής. Η εταιρεία 

μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά 

αξιόλογων συστημάτων υπερηχογραφίας της πλέον 

προηγμένης τεχνολογίας, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές 

προδιαγραφές, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και 



λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές 

πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή 

στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού 

να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας 

για την αναθέτουσα αρχή προτείνουμε την τροποποίηση 

ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: B. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ζητούνται: Τεχνική Προδιαγραφή 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.: Το εύρος 

συχνοτήτων των ηχοβόλων Κεφαλών Linear που διατίθενται 

από την εταιρεία μας, καλύπτει όλη τη γκάμα των 

εξετάσεων που ζητούνται από τις προδιαγραφές και το οποίο 

εύρος είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ζητείται από την 

προδιαγραφή. Η διαφορά του εύρους που δίδεται από την 

εταιρεία μας σε σύγκριση με το εύρος που ζητείται από την 

ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή, δεν επηρεάζει σε καμία 

περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα των εξετάσεων για 

τις οποίες προορίζονται οι ηχοβόλες κεφαλές αυτές. Ωστόσο 

το ζητούμενο εύρος δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας, παρόλο 

που διαθέτει υψηλής τεχνολογίας κεφαλές, να συμμετάσχει 

στο διαγωνισμό. Στο σημείο αυτό έχουμε να σας 

αναφέρουμε, ότι επειδή οι υψηλές συχνότητες αποσβένουν 

στο πρώτο εκατοστό των ιστών, ενδείκνυνται για πολύ 

περιορισμένες εφαρμογές όπως διεγχειρητικές. Το ως άνω 

προκύπτει και ξεκάθαρα και από την ζητούμενη σύνθεση 

στην οποία ζητείται από τις 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 Συνεπώς αφού το σύστημα προορίζεται 

για ακτινολογική χρήση και στην βασική σύνθεση ζητούνται 

κεφαλές linear εύρους από 5 MHz έως 15 MHz, η 

τροποποίηση που προτείνουμε δεν θα περιορίσει σε καμία 

περίπτωση την απόδοση του υπο προμήθεια συστήματος. 

Aντίθετα θα διευρύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος του 

δημοσίου. Για το λόγο αυτό και για τη διεύρυνση της 



συμμετοχής στο διαγωνισμό προτείνουμε την 

επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: Τεχνική 

Προδιαγραφή 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 16.0 MHz. • Ηχοβόλες κεφαλές Convex-

Microconvex συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 2.0 

έως10.0 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.: Στην ΕΝΟΤΗΤΑ B. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ζητούνται: Τεχνική Προδιαγραφή Να έχει ανανέωση της 

εικόνας με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 2000 

εικόνων / δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός ανανέωσής εικόνας 

(frame rate) των συστημάτων υπερήχων που διατίθενται από 

την εταιρεία μας, καλύπτουν όλη τη γκάμα των εξετάσεων 

που ζητούνται από τις προδιαγραφές και με το διαθέσιμο 

εύρος των 1500 fps που παρέχουν, είναι πολύ κοντά σε αυτό 

που ζητείται από την προδιαγραφή. Ειδικά ο ρυθμός 

ανανέωσης της εικόνας, αντικατοπτρίζει την ταχύτητα 

ψηφιακής επεξεργασίας και αναπαραγωγής της εικόνας ενός 

μηχανήματος. Ωστόσο αυτή εξαρτάται από παραμέτρους 

αρχιτεκτονικής οι οποίες δεν είναι ίδιες για κάθε 

κατασκευαστικό οίκο. Κατά την μέτρηση της συγκεκριμένης 

παραμέτρου, ο κάθε κατασκευαστικός οίκος, χρησιμοποιεί 

κεφαλή με διαφορετικό αριθμό κρυστάλλων , διαφορετικό 

βάθος σάρωσης, διαφορετικό σημείο εστίασης και τα 

δεδομένα που προκύπτουν, τα επεξεργάζεται σε διαφορετική 

μήτρα απεικόνισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ένα 

σύστημα που λαμβάνει δεδομένα π.χ. από έναν ηχοβολέα 64 

κρυστάλλων – ο οποίος παράγει χαμηλότερης ανάλυσης 

εικόνες - θα μπορέσει να ανανεώσει πιο γρήγορα το καρέ, 

από ένα σύστημα που λαμβάνει δεδομένα από κεφαλή 256 

κρυστάλλων με μεγαλύτερη μήτρα απεικόνισης. Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι μια παράμετρό η οποία δεν είναι 

απόλυτα αντικειμενική, μπορεί να περιορίσει την συμμετοχή 

στον διαγωνισμό, μοντέλων υψηλών προδιαγραφών. Η 

διαφορά του ρυθμού ανανέωσης που διαθέτουν τα 

συστήματα που διαθέτει η εταιρεία μας, σε σύγκριση με το 

ρυθμό ανανέωσης που ζητείται από την ανωτέρω τεχνική 

προδιαγραφή, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την 

διαγνωστική ικανότητα των εξετάσεων για τις οποίες 

προορίζονται τα συστήματα των υπερήχων. Ωστόσο το 

ζητούμενο όριο δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας, παρόλο 

που διαθέτει υψηλής τεχνολογίας συστήματα υπερήχων, να 

συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Για τους παραπάνω λόγους, 



για τη διεύρυνση της συμμετοχής διάφορων εταιριών και για 

την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο 

διαγωνισμό προτείνουμε την επαναδιατύπωση της 

προδιαγραφής ως εξής : Τεχνική Προδιαγραφή Να έχει 

ανανέωση της εικόνας με δυνατότητα μέγιστης λήψης 

τουλάχιστον 1500 εικόνων / δευτερόλεπτο.Επίσης 

επιθυμούμε να σας προτείνουμε και την πρόσθεση- 

ενσωμάτωση των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών στις 

ζητούμενες από εσάς, διότι εκτιμούμε ότι είναι άκρως 

απαραίτητες για την λειτουργικότητα και την ποιότητα που 

επιθυμείτε να διαθέτουν τα συστήματα υπερήχων που 

προτίθεστε να προμηθευτείτε. Στην ΕΝΟΤΗΤΑ B. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ζητούνται: Τεχνική Προδιαγραφή 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. Πλέον εδώ 

και χρόνια η εξέλιξη στην τεχνική ελαστογραφίας που 

υπάρχει και έχει υιοθετηθεί από όλες τις εταιρίες στα high – 

end συστήματα τους είναι η τεχνική ελαστογραφίας 

shearwave η οποία και έχει επικραστήσει έναντι της παλιάς 

Strain Elastography. Αυτό διότι η εξαγωγή αποτελεσμάτων 

με χρωματικό κώδικα και ποσοτικοποίηση μέσω 

χρωματικού contrast (ποιο κόκκινο, λιγότρο κόκκινο, 

πράσινο-μπλε, περισσότερο μπλε, κλπ) για την ανάδειξη της 

διαφοράς σκληρότητας μίας πιθανά παθογόνου περιοχής 

έναντι μίας υγιούς, που εξήγαγε η παλαιά τεχνική 

ελαστογραφίας Strain Elastography, είχε μεγάλο ποσοστό 

λάθους και υποκειμενικής χρήσης και κυρίως, λόγω ότι 

εξαρτόνταν απόλυτα από μικροπιέσεις που ιο χρήστης 

πραγματοποιούσε, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση κλαι 

κυρίως σε καμία επανάληψη εξέτασης να είναι 

αντικειμενική. Πλέον εδώ και χρόνια η καινούργια τεχνική 

ελαστογραφίας shearwave η οποία είναι απαλαγμε.΄νη 

πλήρως από τις μικροπιέσεις που ιο χρήστης 

πραγματοποιούσε, αλλά λειτουργεί πραγματοποιόντας την 

εξέταση κανονικά όπως τις κανιονικές εξετάσεις και κυρίως 

δίνοντας αριθμητικό αποτέλεσμα σκληρότητας σε κάθε 

εξεταζόμενο σημείο σε σε μονάδα μέτρησης Kpa ή m/s το 

οποίο μπορεί να μετρηθεί ξανά σε επόμενη εξέταση και να 

συγκρίνει ο ιατρός πλέον αριθμητικά δεδομένα με σαφή 

μέτρηση της διαφορά που μπορεί να προκύψει από την 

σύγκριση δύο αριθμητικών μεγεθών. Για τους παραπάνω 

λόγους, προτείνουμε την τροποποίηση των ως άνω 

προδιαγραφών ως εξής : Τεχνική Προδιαγραφή Να διαθέτει 

ενσωματωμένη στη βασική σύνθεση την σύγχρονη τεχνική 

ελαστογραφίας Shearwave για ποικίλες κλινικές εφαρμογές, 

που να λειτουργούν σε κεφαλές Linear, Convex με εξαγωγή 



μετρήσεων σε Kpa ή M/s Στην ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στην παράγραφο 4 Ζητούνται: To προσφερόμενο σύστημα 

να εμπεριέχει στην βασική σύνθεσή του και σε ενιαία τιμή 

τα κάτωθι μέρη: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. Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή θα θέλαμε να 

σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι, 

διαθέτουν κεφαλές τεχνολογίας μονού κρυστάλλου (Single 

crystal), στα High-End συστήματα. Οι κεφαλές τεχνολογίας 

μονού κρυστάλλου παρέχουν 60 % καλύτερη απόδοση από 

τις συμβατικές κεφαλές. Επίσης διαθέτουν μεγαλύτερο 

εύρος συχνοτήτων με αποτέλεσμα να αποδίδουν εξίσου 

καλά σε όλους τους σωματότυπους με βάθος σάρωσης που 

φτάνει έως και τα 40 cm. Για τους παραπάνω λόγους, 

προτείνουμε την τροποποίηση των ως άνω προδιαγραφών 

ως εξής : 4. Ηχοβόλο Convex ηλεκτρονικής σάρωσης 

multifrequency τεχνολογίας μονού κρυστάλλου (Single 

crystal)για ακτινολογικές εξετάσεις, άνω κάτω κοιλίας 

μαιευτικής/γυναικολογίας καθώς και ουρολογικές, 

κεντρικών συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 2.0 έως 

5.0 MHz. Θεωρούμε ότι με τις παραπάνω προτεινόμενες 

τροποποιήσεις θα αποφευχθεί ο περιορισμός άνευ νόμιμου 

ερείσματος της ανάπτυξης ανταγωνισμού και θα δοθεί η 

δυνατότητα στον φορέα σας να επιλέξει μεταξύ 

περισσοτέρων αξιόπιστων μηχανημάτων υψηλών 

δυνατοτήτων και προδιαγραφών και δη προς όφελος του 

τελικού χρήστη αυτών. Μετά Τιμής Γιώργος Τσατσαρός 

Product Manager τμήματος Υπερήχων   
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Αξιότιμοι Κύριοι, Κατόπιν μελέτης των τεχνικών 

προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής 

σύνταξης αυτών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις 

παρατηρήσεις της εταιρείας μας οι οποίες αφορούν στο προς 

προμήθεια μηχάνημα. Με γνώμονα τη βελτίωση και 

αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από 

το Νοσοκομείο και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες 

ανάγκες ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου τα σημεία 



που προτείνουμε να τροποποιηθούν, έτσι ώστε το σύστημα 

που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο να είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του Τμήματος 

αλλά και επιτρέποντας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων 

των εταιρειών εγνωσμένης αξίας: ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ 

ΚΕΦΑΛΩΝ Ηχοβόλες κεφαλές LINEAR συχνοτήτων 

λειτουργίας στο εύρος από 3,0 MHz έως 18,0 MHz. Εφόσον 

όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι εγνωσμένης αξίας διαθέτουν 

άνω όριο συχνοτήτων ηχοβόλων κεφαλών μεγαλύτερο από 

20MHz, προτείνουμε την εξής τροποποίηση: Ηχοβόλες 

κεφαλές LINEAR συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 

3,0 MHz έως 20,0 MHz. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υψηλό Δυναμικό Εύρος (dynamic 

range) ≥200 db Εφόσον όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι 

εγνωσμένης αξίας διαθέτουν δυναμικό εύρος μεγαλύτερο 

των 250db, προτείνουμε την εξής τροποποίηση: Υψηλό 

Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥250 db. Βάθος σάρωσης 

≥30 cm Εφόσον όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι εγνωσμένης 

αξίας διαθέτουν βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες 

τεχνικές απεικόνισης μεγαλύτερο των 40 εκατοστών, 

προτείνουμε την εξής τροποποίηση: Βάθος σάρωσης ≥40 

cm. 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 χειριστή. Το σύστημα προαιρετικά να 

διαθέτει θύρα για σύνδεση εξωτερικής οθόνης. Εφόσον όλοι 

οι κατασκευαστικοί οίκοι εγνωσμένης αξίας διαθέτουν 

οθόνες λειτουργιών touch screen μεγαλύτερες από 9”, 

προτείνουμε την εξής τροποποίηση: 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 9”. Το πληκτρολόγιο χειρισμού να είναι υψηλά 

παραμετροποιήσιμο, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή. 

Το σύστημα προαιρετικά να διαθέτει θύρα για σύνδεση 

εξωτερικής οθόνης. Οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας μας 

έχουν ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή της 

εταιρείας μας στο διαγωνισμό, την ανάπτυξη ευρύτερου 

ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την 

προμήθεια εκ μέρους του Νοσοκομείου σας ενός 

συστήματος ψηφιακής μαστογραφίας τελευταίας 

τεχνολογίας, με τα ποιοτικότερα δυνατά χαρακτηριστικά. 

Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής 

αντιμετώπισης, διατελούμε, Μετά τιμής για την 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Μίμης 



Αληχανίδης Υπεύθυνος Πωλήσεων  
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ρος ΠΡΟΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ.Πρωτ.: 0000001346 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για 

δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την 

Προμήθεια Ενός (1) Υπερήχου Ακτινολογικού. Αξιότιμοι 

κύριοι, Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1928/05-02-2018 

έγγραφο, σας αποστέλλουμε τα σχόλιά μας: Η εταιρία μας 

προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και 

να υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη της 

διακήρυξης, προσφέροντας υπερηχογράφο, της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας, του κατασκευαστικού οίκου Canon 

Medical Systems Ιαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση CE 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Η 

τεχνολογία στα συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε 

τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα κορυφαίο τεχνολογικά 

σύστημα υπερήχου. Θα θέλαμε να προτείνουμε τις 

παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών: ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ «Β. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» 

Στην παράγραφο «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.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης 

σύστημα, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας. «Να 

διαθέτει ενσωματωμένη τεχνική Strain ελαστογραφίας, 

καθώς και Shear Wave σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα 

εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. Η τεχνική αυτή να δύναται 

να λειτουργήσει με το σύνολο των ηχοβόλων κεφαλών της 

ζητούμενης σύνθεσης.» Στην παράγραφο . «Να απεικονίζει 

σε βάθος σάρωσης τουλάχιστον 30 cm, σε αναλογία με τις 

εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές.» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης 

σύστημα, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας. «Να 

απεικονίζει σε βάθος σάρωσης τουλάχιστον 40 cm, σε 

αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές.» «Γ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ» Στην 

παράγραφο «Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 

δεδομένων σε εξωτερική συσκευή τύπου USB flash και σε 

εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου. Να διαθέτει 

τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB» Όπως διαμορφωθεί, 



ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό: «Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 

δεδομένων σε εξωτερική συσκευή τύπου USB flash και σε 

εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.» «Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» Στην παράγραφο 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» Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η 

προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που 

απαιτείται για το νοσοκομείο σας. «Ηχοβόλο Convex νέας 

τεχνολογίας single crystal 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» Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. Μετά τιμής, 

Μαριλένα Τουάρντιτς Ειδικός Πωλήσεων Canon Medical 

Systems U.S.  

 
 

 

 
 

 

 


