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     Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του Hλεκτρονικού Δημόσιου 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ» 

                                                    
 

Το Γ.Ν.ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια: 

 
 

 
 
Oι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αναρτημένες και μπορείτε να τις αναζητήσετε στην 
ιστοσελίδα του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» http//www.mamatsio.gr (στην 
διαδρομή «Προμήθειες –  Διαβουλεύσεις») και στο δελτίο τύπου της ιστοσελίδας. 
 
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 01-06-2017 μέχρι 07-06-2017 
 
Οι παρατηρήσεις σας θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του Γραφείου 
Προμηθειών του Νοσοκομείου: promithies@mamatsio.gr και μέχρι 07-06-2017 και ώρα 
14:30 μ.μ. 
 

 

                       

 

 

 

 

EIΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΙΔΟΣ : ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

(προϋπολογισμός 180.000 Ευρώ) 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

 

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και με ποινή 
απόρριψης, το κορυφαίο και πλέον τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου 

στους υπερηχοκαρδιογράφους το οποίο να αποδεικνύεται αποκλειστικά με παραπομπή στην επίσημη 
ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου ή με επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου.  

 

Να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας του και απαραίτητα να περιλαμβάνει την τελευταία και πλεον 
πρόσφατη εργοστασιακή αναβάθμιση του κατασκευαστικού οίκου. Απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένος 
 με  τρισδιάστατη απεικόνιση της καρδιάς σε πραγματικό χρόνο. Να είναι της πλέον σύγχρονης 
τεχνολογίας για τρισδιάστατη ογκομετρική διαθωρακική και τρισδιάστατη ογκομετρική διοισοφάγεια 
απεικόνιση και κατάλληλος για την υπερηχογραφική καρδιολογική διερεύνηση ενηλίκων και παίδων. 

 

Να είναι σχετικά μικρού όγκου και βάρους (να αναφερθεί) για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του 
Νοσοκομείου.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital beam former) 

Να αναγράφεται απαραίτητα  ο αριθμός των ψηφιακών καναλίων προκειμένου 
να είναι δυνατή η αξιολόγηση του και να αποδεικνύεται  από τα πρωτότυπα 
προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου  

 

τουλάχιστον 
2.000.000 καναλιών 
επεξεργασίας. 
Μεγαλύτερος 
αριθμός είναι 
επιθυμητός και θα 
βαθμολογηθεί 
προσθετικά. 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής 

Αγγειολογία και 

Καρδιολογία   

κατάλληλο για 

υπερηχογραφική 

καρδιολογική 

διερεύνηση ενηλίκων 

και παίδων 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (1-15 MHz )  

Να προσφερθούν 

προς επιλογή 

αναλυτικά όλες οι 

διαθέσιμες κεφαλές 
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ανά κατηγορία. 

SECTOR  Phased Array  

 

  1,5 – 10MHz 

Μεγαλύτερες 

συχνότητες θα 

εκτιμηθούν αν 

διατίθεται και θα 

βαθμολογηθούν 

προσθετικά 

 

LINEAR Array 

3 – 15 MHz 
τουλάχιστο. 
Μεγαλύτερες 
συχνότητες θα 
εκτιμηθούν αν 
διατίθεται και 
θα 
βαθμολογηθούν 
προσθετικά 

 

 

Τρισδιάστατος διαθωρακικός ηχοβολέας  πραγματικού χρόνου της 
υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, του μεγαλύτερου αριθμού 
στοιχείων απεικόνισης (άνω των 1000 κρυστάλλων) , ο αριθμός  να 
 αναφερθεί για να αξιολογηθεί, ευρέως φάσματος συχνοτήτων  να 
καλύπτει εύρος συχνοτήτων από 1.5 έως 4.0 MHz τουλάχιστο.  

Ο ηχοβολέας αυτός να λειτουργεί με όλες  τις ζητούμενες μεθόδους 
δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης  και να καλύπτει όλο το 
φάσμα των δισδιάστατων και τρισδιάστατων  ηχοκαρδιογραφικών 
εφαρμογών και απεικονίσεων πραγματικού χρόνου. Να απεικονίζει  όλο 
τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume), με 
δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης  της ροής του 
αίματος σε πραγματικό χρόνο. 

Να είναι κατάλληλος για την απεικόνιση αιμάτωσης του μυοκαρδίου σε 
πραγματικό χρόνο (real time perfusion) με τη χρήση παραγόντων 
αντίθεσης. 

 

ΝΑΙ(Να προσφερθεί) 

 

 Να αναφερθούν 
αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

Τρισδιάστατος διοισοφάγειος ηχοβολέας  MULTIPLANE της υψηλότερης 

δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας. Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει 

επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 3D ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών. 

Να διαθέτει σύστημα απεικόνισης πραγματικού χρόνου δυο διαφορετικών 

 αξόνων /τομών  της καρδιάς τρισδιάστατων όγκων από τον ίδιο καρδιακό 

κύκλο. Να απεικονίζει  όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό κύκλο 

(Full Volume) και στην απεικόνιση με το έγχρωμο Doppler σε πραγματικό 

χρόνο. Από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις να δέχεται   πακέτα 

ποσοτικοποίησης που να περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών 

συνολικών και τμηματικών όγκων, αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού 

όγκου και μάζας αριστερής κοιλίας.  

 

ΝΑΙ (Να 
προσφερθεί) 

 

   3 – 7 MHz  

Να λειτουργεί με  
τις  τεχνικές 2D 
δισδιάστατης  και 
3D τρισδιάστατης 
απεικόνισης και 
να αναφερθούν 
αναλυτικά προς 
αξιολόγηση. 

 

   Pencil probe 2 MHz 

  Άλλες ηχοβόλες κεφαλές  

 

Να αναφερθούν και 
να προσφερθούν 
προς επιλογή 
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τυχόν επιπλέον 
ηχοβόλες κεφαλές. 
Να περι-γραφεί η 
τεχνολογία τους 
προς αξιολό-γηση. 

  

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

B- Mode 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

M - Mode 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Color Doppler 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

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

αναλυτικά) 

Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler 
Να ρυθμίζεται και να 

απεικονίζεται στην 

οθόνη 

PW Doppler 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

PW Doppler HiPRF 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

CW Doppler 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Φασματικό Iστικό Doppler (TDI) 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Έγχρωμο Ιστικό Doppler 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Tissue Harmonic Imaging 

ΝΑΙ να λειτουργεί με 

όλους  τους 

διαθέσιμους τύπους 

Sector καθώς και 

 Linear κεφαλών (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-

Mode, παλμικού Doppler ,CW Doppler και εγχρώμου Doppler) 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan ) 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 
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Contrast Harmonic Imaging. Να διαθέτει στη βασική μονάδα 

ενσωματωμένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους 
ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας (Tissue Harmonics) με σκιαγραφικά μέσα 
η οποία να λειτουργεί με το stress echo και η οποία να λειτουργεί σε 
ηχοβολείς όλων των τύπων Phased array, Linear, Convex. Να έχει 
δυνατότητα ηχωκαρδιογραφίας αντίθεσης σε τρισδιάστατη ογκομετρική 
   απεικόνιση όλου του όγκου της καρδιάς σε πραγματικό χρόνο και σε 
περισσότερες από μια τομές για μεγαλύτερη διαγνωστική ευκρίνεια λόγω της 
τρισδιάστατης απεικόνισης που παρέχει πολλαπλές τομές και λειτουργία με 
flash. Επιθυμητή είναι η δυνατότητα απεικόνισης αιμάτωσης του μυοκαρδίου 
σε πραγματικό χρόνο (real time perfusion )με τη χρήση παραγόντων 
αντίθεσης και θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί  προσθετικά. 

 

ΝΑΙ (Στην βασική 

σύνθεση ) 

Να διαθέτει δισδιάστατη ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο  (real 

time ) δυο οποιονδήποτε διαφορετικών τομών της καρδιάς στον ίδιο 

καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό οποιανδήποτε μεταξύ τους γωνία από 0 

ως 350 μοίρες περίπου, επίπεδο και κλίση για μεγιστοποίηση διαγνωστικής 

ακρίβειας και πληροφοριών. 

ΝΑΙ (Στην βασική 

σύνθεση ) 

Να διαθέτει ταυτόχρονη απεικόνιση έγχρωμης ροής σε πραγματικό χρόνο 

(real time) δυο οποιονδήποτε διαφορετικών τομών της καρδιάς στον ίδιο 

καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό οποιανδήποτε μεταξύ τους γωνία από 0 

ως 350 μοίρες περίπου, επίπεδο και κλίση για μεγιστοποίηση διαγνωστικής 

ακρίβειας και πληροφοριών. 

 
 

ΝΑΙ (Στην βασική 

σύνθεση ) 

 

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία τρισδιάστατης 

υπερηχοκαρδιογραφίας δημιουργίας εικόνας σε πολλαπλές ογκομετρικές 

τρισδιάστατες ηχοβόλες κεφαλές(καρδιολογικής χρήσης) οι οποίες να 

αναφερθούν προς αξιολόγηση 

 

 

ΝΑΙ  (Να αναφερθεί 

αναλυτικά)  

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   (Να 

περιγραφούν 

αναλυτικά οι δυνατό-

τητες προς 

αξιολόγηση 

Να δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή αυτόματο σύστημα 
υπολογισμού της συνολικής /τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του 
καρδιακού μυ από την δισδιάστατη απεικόνιση  μέσω της τεχνικής speckle 
και ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler από τις εικόνες που προέρχονται 
από την διαθωρακική κεφαλή . Επιθυμητή είναι η   δυνατότητα  υπολογισμού 
  από τις εικόνες που προέρχονται από την τρισδιάστατη κεφαλή 3D Strain 
και θα αξιολογηθεί. 

Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες 

γραφικές παραστάσεις και να  υπολογίζει υπό μορφή bulls eye το συνολικό 

αποτέλεσμα  της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ.  

ΝΑΙ (Να προσφερθεί 
προς επιλογή) 
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Υψηλό Δυναμικό Εύρος  (dynamic range) Να αναγράφεται απαραίτητα 

αριθμητικά  το δυναμικό εύρος  προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση 

του και να αποδεικνύεται  από τα πρωτότυπα προσπέκτους του 

κατασκευαστικού οίκου 

≥ 200 db 

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

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 3 

Βάθος σάρωσης ≥30 cm 

Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι ΝΑΙ (Να αναφερθούν) 

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης 
Να περιγραφεί η 

τεχνολογία προς 

αξιολόγηση 

Έγχρωμη LCD Οθόνη HD 1080p (1920*1080 px) ≥21” τουλάχιστον 

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης 
ΝΑΙ (Να περιγραφούν 

αναλυτικά) 

Αναβαθμισιμότητα σε Hardware & Software 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης 

Δυνατότητα 

απεικόνισης μονής ή 

διπλής οθόνης με 

τους συνδυασμούς : 

B-Mode + B-Mode, B-

Mode+B-Mode/CFM ή 

Power Doppler 

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8 

Stress Echo 

Α. Ψηφιακό σύστημα Stress Echo ενσωματωμένο 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. Να περιλαμβάνει πλήρη φαρμακευτικά και 
φυσιολογικά πρωτόκολλα με δυνατότητα εισαγωγής νέων προγραμμάτων 
από τους χειριστές. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον αυτοματισμό του 
συστήματος. 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, για τη σύγκριση και την ακρίβεια της τομής.  

 
 
 

ΝΑΙ (Στην βασική 
σύνθεση) 

 

Β. Ψηφιακό σύστημα Stress Echo ενσωματωμένο στη βασική συσκευή του 
υπερηχοκαρδιογράφου για 3D stress-test απεικονίσεις με πλήρη και ειδικά 
προγράμματα απεικόνισης  και να αναφερθούν αναλυτικά.  

ΝΑΙ (Στην βασική 
σύνθεση) 

 

 

Από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις να δέχεται  πακέτα ποσοτικοποίησης που 
να περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών συνολικών και τμηματικών 
όγκων , να εξαγάγει αυτόματα το συνολικό κλάσμα εξώθησης, αποστάσεων, 
εμβαδών. Από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις να δέχεται   πακέτα 
ποσοτικοποίησης που να περιλαμβάνουν υπολογισμό πραγματικών 
συνολικών και τμηματικών όγκων, αποστάσεων, εμβαδών, υπολογισμού 

ΝΑΙ (Να προσφερθεί 
προς επιλογή ) 
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όγκου και μάζας αριστερής κοιλίας, υπολογισμού όγκου και μάζας δεξιάς 
κοιλίας, E.F, SV, ανεξαρτήτως από αρρυθμίες και το HR. 

 

 
Συνοδός εξοπλισμός π.χ monitor ECG με καταγραφικό τουλάχιστο 10” (για 
τη διενέργεια εξέτασης stress echo) του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με 
δυνατότητα παρακολούθησης ΗΚΓ, κορεσμού, αρτηριακής πίεσης και 
θερμοκρασίας. 
 

ΝΑΙ (Στην βασική 
σύνθεση) 

 

Να διαθέτει και να προσφερθεί  λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της 
μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα το οποίο να υπολογίζει 
τόσο τις διαστάσεις όσο και να παρέχει το ανατομικό μοντέλο της μιτροειδούς 
βαλβίδας με ακρίβεια και το λογισμικό αυτό να ενσωματώνεται στη βασική 
μονάδα του υπερηχοκαρδιογράφου. 

ΝΑΙ(Να προσφερθεί 
προς επιλογή) 

Να διαθέτει ενσωματωμένο  λογισμικό μελέτης της καρδιακής δυσλειτουργίας 
ήτοι εμφραγματικές καταστάσεις, καρδιακή ισχαιμία, διατατική 
μυοκαρδιοπάθεια,χρόνιες καρδιοπάθειες,βαλβιδικές παθήσεις με αυτόματη 
εξαγωγή από την τρισδιάστατη ογκομετρική διαθωρακική απεικόνιση ενός 
όγκου του ιδίου καρδιακού κύκλου των  μετρήσεων των  όγκων  των 
αριστερών κοιλοτήτων LV, LA, του κλάσματος εξώθησης, του 
τελοδιαστολικού όγκου, του τελοσυστολικού όγκου. 
 

ΝΑΙ ενσωματωμένος 

(Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

*η δυνατότητα 

μέτρησης LA θα 

αξιολογηθεί 

προσθετικά 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Mονάδα σκληρού δίσκου  (μεγάλης χωρητικότητας) 
ΝΑΙ ενσωματωμένος 

(Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Οδηγός DVD/CD 
ΝΑΙ ενσωματωμένος 

(Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

USB/Flash drive 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων 
εικόνων 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί 
αναλυτικά) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Έγχρωμος εκτυπωτής ( εκτύπωση σε Α4 )  
ΝΑΙ (Να περιγραφεί 
αναλυτικά) 

Έγχρωμο καταγραφικό 
ΝΑΙ (Να προσφερθεί 
προς επιλογή) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (πλήρες – Να 
περιγραφεί αναλυτικά) 

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Πλήρες – Να 
περιγραφεί αναλυτικά) 
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Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες 

ΝΑΙ (Να 
προσφερθούν προς 
επιλογή όλες οι τυχόν 
διαθέσιμες εφαρμογές 
& σύγχρονες 
τεχνολογίες) 

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες 

 

Full DICOM, 
μεταφορά 
πρωτογενών εικόνων 
2D και 3D και σε 
RAW  format. Να 
περιγραφεί αναλυτικά. 

 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 

On line UPS 

 

Η μονάδα On line UPS 
να είνα  τύπου Β με 
φίλτρα εισόδου, 
αυτονομίας 30 min σε 
πλήρες φορτίο. Να 
αναφερθούν 
λεπτομερικά όλα τα 
τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 

 

Παρατηρήσεις 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Να προσφερθεί η βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα παραπάνω 
απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

I. Δισδιάστατο και τρισδιάστατο διαθωρακικό  ηχοβολέα  διευρυμένου φάσματος 
συχνοτήτων από 1.5ΜΗΖ  έως 4.0 ΜHz, της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής 
ποιότητας και  του μεγαλύτερου αριθμού  στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων ) άνω 
των 1000 κρυστάλλων,για την πλήρη κάλυψη όλου του φάσματος των δισδιάστατων 
και των τρισδιάστατων (3D) πραγματικού χρόνου υπερηχογραφικών εξετάσεων 
ενηλίκων και δύσκολων τεχνικά ασθενών. Θα εκτιμηθεί εαν διτίθεται μια ηχοβόλος 
κεφαλή η οποία διαθέτει όλες τις 2D απεικονίσεις και όλες τις 3D απεικονίσεις. Να 
είναι των μικρότερων δυνατών διαστάσεων και του μικρότερου βάρους ,κατάλληλος 
για την διενέργεια τόσο δισδιάστατων όσο και τρισδιάστατων διαθωρακικών 
εξετάσεων,να απεικονίζει όλο τον όγκο της καρδιάς σε ένα καρδιακό κύκλο και να 
έχει δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της  ροής του αίματος σε 
πραγματικό χρόνο. Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος της κεφαλής προς 
αξιολόγηση. 
 

II. Δισδιάστατο διαθωρακικό ηχοβολέα πραγματικού χρόνου της υψηλότερης δυνατόν 
απεικονιστικής ποιότητας, του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης (ο 
αριθμός να αναφερθεί), ευρέος φάσματος συχνοτήτων που να καλύπτει εύρος 
συχνοτήτων τουλάχιστον από 3 έως 8.0 MHz τουλάχιστο, κατάλληλος για εξετάσεων 
στεφανιαίων και καρδιολογικές εξετάσεις παίδων. 

 
III. Τρισδιάστατο διοισοφάγειο ηχοβολέα  MULTIPLANE ευρέως φάσματος συχνοτήτων 

από 4  έως 7 MHz ,της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας και  του 
μεγαλύτερου αριθμού  στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων ) άνω των 1000 
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κρυστάλλων. Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 
3D ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών. Να αναφερθούν απαραίτητα οι ακριβείς 
διαστάσεις του στομίου και της κεφαλής προς τεκμηρίωση των διαστάσεων της και 
να διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρονική περιστροφή από 0 μοίρες ως 180 μοίρες. 

 
IV. Ηχοβόλο  κεφαλή τύπου Linear συχνοτήτων   3.0-10 MHZ τουλάχιστον για εξετάσεις 

αγγείων,  φλεβών, κλπ με τεχνικές απεικόνισης: 2D Mode, Μ-Mode, Color Doppler, 
Angio, αρμονικές, Contrast, Color M-Mode, PW/HPRF Doppler, Real Time Triplex σε 
όλες τις μεθόδους. Μεγαλύτερη συχνότητα είναι επιθυμητή και να θα βαθμολογηθεί 
προσθετικά  

 

V. Ηχοβόλος κεφαλή τύπου pencil 2 MHz 
 

VI. Monitor ECG 
 

VII. Ψηφιακό αρχείο ασθενών 
 

 

Να προσφερθεί επίσης στη βασική σύνθεση 

Ανεξάρτητος σταθμός εργασίας εξοπλισμένος με το κατάλληλο hardware & το πλήρες software 

του υπερηχοκαρδιογράφου προκειμένου μέσω αυτού να επιτυγχάνεται:  

 η αμφίδρομη επικοινωνία του μέσω LAN με τον υπερηχοκαρδιογράφο για τη διαχείριση 

φάκελων ασθενών  

 η επεξεργασία εικόνων και πρωτογενών ακουστικών δεδομένων υπερηχοκαρδιογραφικών 

εξετάσεων ασθενών  

 η διενέργεια αναλύσεων, μετρήσεων και υπολογισμών, όλων εκείνων που έχει τη δυνατότητα ο 

υπερηχοκαρδιογράφοςκαι να αναφερθούν  

 η συγγραφή του πορίσματος της διενεργηθείσας μελέτης  

 η εκτύπωση σε έγχρωμο εκτυπωτή με εκτύπωση σε Α4 χαρτί  

    

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   
                                                                                              

 

 

                                                                                            O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

 

                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΙΩΤΙΔΗΣ                                                                              
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