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ΘΔΜΑ: Αλαθνίλσζε Πξόζθιεζε Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο κε Αξ.Πξση. 11021/20.08.2018 ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΤΟ (2) ΤΠΔΡΖΥΩΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ γηα ηε δηελέξγεηα
Σαθηηθνύ Γηαγσληζκνύ
Αμηόηηκνη θύξηνη,
ηα πιαίζηα ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο ζαο παξαζέηνπκε ηα ζρόιηα – παξαηεξήζεηο ηεο εηαηξείαο καο επί
ησλ αξρηθώλ Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΓΤΟ (2) ΤΠΔΡΖΥΩΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ κε
ζεβαζκό ζην έξγν ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο. Οη παξαηεξήζεηο καο κνλαδηθό ζθνπό έρνπλ ηελ δηεύξπλζε
ηεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ρσξίο λα κεηώλεηαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ
δεηνύκελνπ κεραλήκαηνο. πγθεθξηκέλα:
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
2.Ζρνβόιν θεθαιή Curved Array, κνλνθξπζηαιηθήο ηερλνινγίαο ή άιιεο ηζνδύλακεο ηερλνινγίαο γηα
ηελ κέγηζηε δηεηζδπηηθόηεηα επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 1.0
MHZ έσο 5.0 MHZ, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο άλσ θάησ θνηιίαο πςειήο επθξίλεηαο . Γπλαηόηεηα
ηερληθήο ειαζηνγξαθίαο κε ρξήζε εγθαξζίσλ θπκάησλ ( shear wave) γηα ηελ κέηξεζε ηεο ίλσζεο ηνπ
ήπαηνο. Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο
αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging). Να δέρεηαη θηη βηνςίαο.
Σν ζύζηεκα πνπ δύλαηαη λα πξνζθέξεη ε εηαηξεία καο ζην δηαγσληζκό ζα είλαη ηεο πιένλ πξόζθαηεο θαη
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ην όπνην έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δέρεηαη ερνβόιεο θεθαιέο ηειεπηαίαο γεληάο
θαιύπηνληαο πιήξσο ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ελόο ζύγρξνλνπ ηκήκαηνο. Ωζηόζν ν πξνζδηνξηζκόο ηεο
δεηνύκελεο θεθαιήο σο κνλνθξπζηαιηθήο ηερλνινγίαο ή άιιεο ηζνδύλακεο ηερλνινγίαο, ελδέρεηαη λα
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηαγσληζκνύ, απνθιείνληαο από ηνλ δηαγσληζκό
ρσξίο νπζηαζηηθό ιόγν, ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ππεξζύγρξνλεο θεθαιέο πςειήο αμηνπηζηίαο θαη
άξηζηεο δηαθξηηηθή ηθαλόηεηαο νη νπνίεο όκσο δελ είλαη κνλνθξπζηαιιηθήο ή άιιεο ηζνδύλακεο
ηερλνινγίαο. Γηα ηελ δηεύξπλζε ινηπόλ ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηελ δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο από ηελ
αξκόδηα επηηξνπή ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο ηερλνινγίαο έθαζηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο,
ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο αθνινύζσο.
2.Ζρνβόιν θεθαιή Curved Array, κνλνθξπζηαιηθήο ηερλνινγίαο ή άιιεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο (ε
νπνία λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε) γηα ηελ κέγηζηε δηεηζδπηηθόηεηα επξέσο θάζκαηνο

ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 1.0 MHZ έσο 5.0 MHZ, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο άλσ
θάησ θνηιίαο πςειήο επθξίλεηαο . Γπλαηόηεηα ηερληθήο ειαζηνγξαθίαο κε ρξήζε εγθαξζίσλ θπκάησλ
(shear wave) γηα ηελ κέηξεζε ηεο ίλσζεο ηνπ ήπαηνο. Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ
ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging). Να δέρεηαη θηη
βηνςίαο.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
3. Ζρνβόιν θεθαιή Linear Array κνλνθξπζηαιηθήο ηερλνινγίαο ή άιιεο ηζνδύλακεο ηερλνινγίαο γηα ηελ
κέγηζηε δηεηζδπηηθόηεηα, επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 4.0 MHZ
έσο 18.0 MHZ ( κεγαιύηεξν εύξνο ζα εθηηκεζεί θαη ζα βαζκνινγεζεί πξνζζεηηθά) , θαηάιιειε γηα
εμεηάζεηο επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ, αγγείσλ, άλσ θάησ θνηιίαο ελειίθσλ θαη παίδσλ, κπνζθειεηηθέο
εμεηάζεηο θ.ά. Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ θαη γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ
ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging). Γπλαηόηεηα
ηερληθήο ειαζηνγξαθίαο ε νπνία λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.Να αλαθεξζεί ν αξηζκόο ελεξγώλ θξπζηάιισλ
ν νπνίνο ζα εθηηκεζεί.
Ζ Δηαηξεία καο δύλαηαη λα πξνζθέξεη πξνο θάιπςε ηεο πξνδηαγξαθήο πςίζπρλε ερνβόιν θεθαιή
LINEAR ζύγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ηύπνπ ACTIVE MATRIX ARRAY πνιιαπιώλ
ζπζηνηρηώλ θξπζηάιισλ (>1000) ε νπνία όκσο, δηαζέηεη εύξνο ζπρλνηήησλ από 4.0 έσο 15.0 ΜΖz
παξέρνληαο άξηζηε δηεηζδπηηθόηεηα ηεο ερεηηθήο δέζκεο. Σνλίδνπκε όηη ε δηαθνξά σο πξνο ην άλσ όξην
ηνπ εύξνπο ζπρλνηήησλ ηεο θεθαιήο πνπ δεηείηαη από ηελ πξνδηαγξαθή κε ην εύξνο πνπ παξέρεηαη από
ηελ πξνηεηλόκελε από ηελ εηαηξεία καο θεθαιή δελ επεξεάδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ απεηθνληζηηθή
πνηόηεηα θαη δηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα – επθξίλεηα ησλ εηθόλσλ ησλ εμεηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη
ε ζπγθεθξηκέλε θεθαιή. Ζ ελ ιόγσ θεθαιή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθηέιεζε πιήζνπο εμεηάζεσλ όπσο
Μηθξώλ & Δπηθαλεηαθώλ νξγάλσλ (αδέλσλ, καζηνύ, ζπξενεηδνύο), Αγγεηνινγηθέο, άλσ θάησ θνηιίαο
παίδσλ θαη κηθξόζσκσλ αζζελώλ, Μπνζθειεηηθέο, Νενγληθέο, Παηδηαηξηθέο θιπ παξέρνληαο άξηζηεο
πνηόηεηαο εηθόλεο. Ωζηόζν ε απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, ε θεθαιή λα είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε
αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging)
πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκό ρσξίο λα πξνζδίδεη επηπιένλ θιηληθή αμία γηα ηελ ρξήζε πνπ
πξννξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πςίζπρλε θεθαιή, θαη ζπλεπώο ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί.
πλεπώο πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο αθνινύζσο :
3. Ζρνβόιν θεθαιή Linear Array κνλνθξπζηαιηθήο ηερλνινγίαο ή άιιεο ηζνδύλακεο ηερλνινγίαο γηα ηελ
κέγηζηε δηεηζδπηηθόηεηα, επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 4.0 MHZ
έσο 15.0 MHZ ( κεγαιύηεξν εύξνο ζα εθηηκεζεί θαη ζα βαζκνινγεζεί πξνζζεηηθά) , θαηάιιειε γηα
εμεηάζεηο επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ , αγγείσλ , άλσ θάησ θνηιίαο παίδσλ, κπνζθειεηηθέο εμεηάζεηο θ.ά. Να
είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ. Γπλαηόηεηα ηερληθήο ειαζηνγξαθίαο ε νπνία
λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. Να αλαθεξζεί ν αξηζκόο ελεξγώλ θξπζηάιισλ ν νπνίνο ζα εθηηκεζεί.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
4. Ζρνβόιν θεθαιή Linear Array, , επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από
3.0 MHZ έσο 10.0 MHZ, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο αγγείσλ θαη επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ. Να είλαη
θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ θαη γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ
πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging).
Ζ ερνβόινο θεθαιή πνπ δύλαηαη λα πξνζθέξεη ε εηαηξεία καο πξνο θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο σο άλσ
πξνδηαγξαθήο, δηαζέηεη εύξνο ζπρλνηήησλ πνιύ θνληά ζην δεηνύκελν, κε πνιύ κηθξή απόθιηζε σο πξνο
ην άλσ εύξνο, ρσξίο ε δηαθνξά απηή λα επεξεάδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ δηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ
πξνζθεξνκέλνπ ζπζηήκαηνο νύηε κεηώλεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη
από ηελ ζπγθεθξηκέλε θεθαιή. πλεπώο πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο
αθνινύζσο:

4. Ζρνβόιν θεθαιή Linear Array, , επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από
3.0 MHZ έσο 8.0 MHZ, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο αγγείσλ θαη επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ. Να είλαη
θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ θαη γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ
πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging).
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΚΛΗΝΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Αθηηλνινγία, Αγγεηνινγία, παηδηαηξηθέο εθαξκνγέο, Γπλαηθνινγία,Καξδηνινγία,Υεηξνπξγηθή ,
Γηαθξαληαθό κπνζθειεηηθέο εθαξκνγέο πςειήο επθξίλεηαο , εμεηάζεηο fusion θαη navigation απαξαίηεηα
ζε όιεο ζε θιηληθέο εθαξκνγέο ηνπ ζώκαηνο ήηνη αθηηλνινγηθέο, επηθαλεηαθώλ θαη πξνζηάηε
Αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ πξνδηαγξαθή, ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη ε απαίηεζε ν δεηνύκελνο
ππεξερνγξάθνο λα δύλαηαη λα εθηειεί εμεηάζεηο fusion θαη navigation, πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ
αληαγσληζκό δηόηη παξαπέκπεη ζε ζπζηήκαηα πςειόηεξνπ πξνϋπνινγηζκνύ από απηόλ πνπ δηαηίζεηαη γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα.
πλεπώο πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο αθνινύζσο :
ΚΛΗΝΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Αθηηλνινγία, Αγγεηνινγία, παηδηαηξηθέο εθαξκνγέο, Γπλαηθνινγία,Καξδηνινγία,Υεηξνπξγηθή ,
Γηαθξαληαθό κπνζθειεηηθέο εθαξκνγέο πςειήο επθξίλεηαο , εμεηάζεηο απαξαίηεηα ζε όιεο ζε θιηληθέο
εθαξκνγέο ηνπ ζώκαηνο ήηνη αθηηλνινγηθέο, επηθαλεηαθώλ θαη πξνζηάηε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Pencil probe 2 MHz Ο θάζε θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο δηαζέηεη ζπζηήκαηα ηα νπνία δέρνληαη ερνβόιεο
θεθαιέο ηύπνπ pencil θαιύπηνληαο ηελ απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο. Ωζηόζν ελδέρεηαη νη θεθαιέο απηέο
λα δηαηίζεληαη κε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα από ηελ δεηνύκελε, κε απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη από ηνλ
δηαγσληζκό ρσξίο νπζηαζηηθό ιόγν. Eμάιινπ ε θεθαιή απηή δελ δεηείηαη λα πξνζθεξζεί ζηελ βαζηθή
ζύλζεζε ηνπ κεραλήκαηνο αιιά πξναηξεηηθά γηα πηζαλή κειινληηθά αγνξά κε επηπιένλ θόζηνο. πλεπώο
πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο αθνινύζσο : Pencil probe (λα πεξηγξαθεί)
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Κεθαιέο ηξηζδηάζηαηεο νγθνκεηξηθήο απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Linear Array 5 έσο 13 MHz.
Ζ σο άλσ πξνδηαγξαθή πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκό, δηόηη ηέηνηνπ ηύπνπ ερνβόιεο θεθαιέο,
ζπλαληώληαη ζε κεραλήκαηα πςειόηεξνπ πξνϋπνινγηζκνύ από απηόλ πνπ δηαηίζεηαη από ην Ννζνθνκείν
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα θαη ζπλεπώο ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα αθαηξεζεί. Δμάιινπ πξόθεηηαη γηα
θαη΄επηινγήλ απαίηεζε από ηελ πξνδηαγξαθή θαη δελ απνηειεί κέξνο ηεο βαζηθήο ζύλζεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα πξνκεζεπηεί ην Ννζνθνκείν. πλεπώο πξνηείλνπκε ηελ αθαίξεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
πλζεηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο
νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο. Να ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο θεθαιέο Linear, Convex, Microconvex πνπ δέρεηαη
ην ζύζηεκα θαη λα ελεξγνπνηείηαη θαηά βνύιεζε κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ ζηηο απεηθνλίζεηο 2D, 3D,
4D, παλνξακηθέο, Tissue θαη Contrast Harmonic Imaging
Δίλαη ζαθέο όηη ε ηερληθή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε ζπλζεηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή (compound) ε
νπνία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζπλζέηεη ιήςεηο εηθόλσλ από δηαθνξεηηθέο γσλίεο, κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία
εηθόλσλ κε απμεκέλε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα θαη βειηησκέλν δηαρσξηζκό ησλ νξίσλ ησλ δνκώλ. Οξζώο
ινηπόλ ε πξνδηαγξαθή απαηηεί ε ηερληθή απηή λα ιεηηνπξγεί ζε θεθαιέο linear, convex, microconvex θαη
ζηηο ηερληθέο δηζδηάζηαηεο θαη ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο (2D, 3D, 4D), παλνξακηθέο, αξκνληθή
απεηθόληζε (Tissue) γηα ηελ επίηεπμε εηθόλσλ πςειήο δηαγλσζηηθήο αμίαο.
ρεηηθά όκσο κε ηελ απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο γηα ιεηηνπξγία ηεο ηερληθήο ζε ζπλδπαζκό κε
ζθηαγξαθηθά (contrast harmonic imaging) ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε ηερληθή Contrast επηθεληξώλεηαη
απνθιεηζηηθά ζηελ απόθηεζε / απνηύπσζε πιεξνθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη από ηηο κηθξνθπζζαιίδεο ηνπ
ζθηαγξαθηθνύ κέζνπ θαη βάζε ηεο ηερληθήο phase inversion ε πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη από ηηο

παξαθείκελεο ηζηηθέο ζηνηβάδεο παξαιείπεηαη. Ωο εθ ηνύηνπ, ην δηαγλσζηηθό πιενλέθηεκα πνπ ζα
πξνζέδηδε ε ηερληθή compound, ε νπνία επηθεληξώλεηαη ζηελ αύμεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη
βειηίσζε απεηθόληζε ησλ νξίσλ ησλ αλαηνκηθώλ δνκώλ, αλαηξείηαη. Δπνκέλσο αξθεηνί θαηαζθεπαζηηθνί
νίθνη δελ πξνζαξκόδνπλ ηελ ηερληθή compound ώζηε λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκό κε ζθηαγξαθηθά
(contrast), δηόηη απηό δελ πξνδίδεη θακία επηπιένλ θιηληθή – δηαγλσζηηθή αμία ζην κεράλεκα. πλεπώο
πξνηείλνπκε ηελ αθαίξεζε ηεο απαίηεζεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο αθνινύζσο:
πλζεηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο
νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο. Να ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο θεθαιέο Linear, Convex, Microconvex πνπ δέρεηαη
ην ζύζηεκα θαη λα ελεξγνπνηείηαη θαηά βνύιεζε κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ ζηηο απεηθνλίζεηο 2D, 3D,
4D, παλνξακηθέο, Tissue
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Απηόκαηε βειηηζηνπνίεζε γσλίαο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ δείγκαηνο όγθνπ ζε εμεηάζεηο αγγείσλ (triplex)
γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο (λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).
Ζ σο άλσ πξνδηαγξαθή επίζεο απνθιείεη από ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό πνιινύο
θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηαηξείαο καο, θαη ζπλεπώο γηα ηελ δηεύξπλζε
ηνπ αληαγσληζκνύ πξνηείλνπκε λα δεηείηαη πξνο επηινγή εθόζνλ δηαηίζεηαη έηζη ώζηε ε επηηξνπή λα
είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη θαη λα βαζκνινγήζεη αλαιόγσο εθάζηε πξνζθνξά. πλεπώο πξνηείλνπκε
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο αθνινύζσο : Απηόκαηε βειηηζηνπνίεζε γσλίαο θαη ηνπνζέηεζεο
ηνπ δείγκαηνο όγθνπ ζε εμεηάζεηο αγγείσλ (triplex) γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο (λα
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή εθόζνλ δηαηίζεηαη).
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Γπλαηόηεηα νγθνκεηξηθήο πινήγεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, κέζσ ηαπηόρξνλεο κίμεο επί ηεο νζόλεο, ηεο
ππεξερνγξαθηθήο εηθόλαο θαη νγθνκεηξηθώλ ιήςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη κε άιιεο απεηθνληζηηθέο κεζόδνπο
όπσο CT, MR, PET/CT. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειεθηξνκαγλεηηθνύ ε εληνπηζκνύ/ηαπηνπνίεζεο ησλ
επξεκάησλ πνπ αληρλεύηεθαλ ζηελ εηθόλα ηεο αμνληθήο ή καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, κε απηά πνπ
εληνπίδνληαη ππεξερνγξαθηθά γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ππεξερνγξαθηζηή. Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
θαη ζε απεηθόληζε Color Doppler θαηά ηελ δηαδηθαζία κίμεο θαη πινήγεζεο (λα πξνζθεξζεί πξνο
επηινγή). Όπσο ήδε έρνπκε ηνλίζεη θαη αλσηέξσ, ε ηερληθή πνπ πεξηγξάθεη ε πξνδηαγξαθή απηή, δύλαηαη
λα ελζσκαησζεί ζε ζπζηήκαηα ππεξερνγξαθίαο πνιύ πςειόηεξνπ πξνϋπνινγηζκνύ, κε απνηέιεζκα λα
πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν αληαγσληζκόο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό. πλεπώο πξνηείλνπκε ηελ
αθαίξεζε ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Να δηαζέηεη παθέην κεηξήζεσλ ζε 2D θαη νγθνκεηξηθή απεηθόληζε γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο αθξηβήο ζέζεο
ησλ πξνο δηεξεύλεζε επξπκάησλ (λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή). Θεσξνύκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε
πξνδηαγξαθή πεξηνξίδεη ρσξίο νπζηαζηηθό ιόγν ηνλ αληαγσληζκό, θαη απνθιείεη από ηελ ζπκκεηνρή ζε
απηόλ πνιινύο θαηαμησκέλνπο νίθνπο ρσξίο νπζηαζηηθό ιόγν, δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα κία
πξναηξεηηθή επηινγή, ε νπνία δελ δεηείηαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε ηνπ κεραλήκαηνο.
πλεπώο πξνηείλνπκε ηελ αθαίξεζε ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Μεγέζπλζε θηλνύκελσλ (Live Zoom )θαη παγσκέλσλ εηθόλσλ (Read zoom) ζηελ 2D απεηθόληζε x16. Σν
αίηεκα γηα ηόζν κεγάιε κεγέζπλζε δελ εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηεο επθξίλεηαο ηεο εηθόλαο.
Αληηζέησο όκσο πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκό θαη δελ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία καο ηε ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκό κε έλα ζύγρξνλν κεράλεκα πςειήο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. Ζ εηαηξεία καο θαζώο θαη
πνιινί άιινη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη έρνπλ αλαπηύμεη επηπιένλ ηερληθέο κεγέζπλζεο πςειήο επθξίλεηαο
(high resolution) πνπ ζε ζπλδπαζκό κε κεγέζπλζε ηεο ηάμεσο x8 παξέρνπλ ην βέιηηζην θιηληθό
απνηέιεζκα. Γηα ην ιόγν απηό θαη γηα ηελ δηεύξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό,
πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: Μεγέζπλζε θηλνύκελσλ (Live Zoom )θαη

παγσκέλσλ εηθόλσλ (Read zoom) ζηελ 2D απεηθόληζε x8.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Μέγηζην βάζνο ζάξσζεο 35 cm
Γηα ηελ εθηέιεζε εμεηάζεσλ ππεξερνηνκνγξαθίαο, αθόκε θαη ζε παρύζαξθνπο αζζελείο, δελ απαηηείηαη
βάζνο ζάξσζεο κεγαιύηεξν από 30 cm. Σν δεηνύκελν βάζνο ζάξσζεο ησλ 35cm πεξηνξίδεη ζεκαληηθά
ηνλ αληαγσληζκό ρσξίο θιηληθό όθεινο. πλεπώο πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο
αθνινύζσο: Μέγηζην βάζνο ζάξσζεο 33 cm
ηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία
Γηα ηελ εηαηξεία
Σάζνο Διεπζεξάθεο
Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ Τπεξήρσλ Διιάδαο
Όνομα ΦΙΛΙΠ
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ΠΡΟΣΑΔΗ / ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:
ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΠΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ
ρεηηθά κε ηελ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ΤΣΖΜΑΣΟ
ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΥΡΖΖ πςειήο επθξίλεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ
Υαηδεθώζηα , ε εηαηξία καο θαηόπηλ πξνζεθηηθήο κειέηεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζα ήζειε λα
θάλεη ηηο εμήο επηζεκάλζεηο αθελόο γηαηί δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλα πζηήκαηα Τπεξερνηνκνγξαθίαο
Αθηηλνινγηθήο Υξήζεο θαη αθεηέξνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε πνηόηεηα ησλ ππό πξνκήζεηα
ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ :
ΤΣΖΜΑ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΥΡΖΖ
ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΤΠΟΗ ΖΥΟΒΟΛΩΝ ΚΔΦΑΛΩΝ Κεθαιέο ηξηζδηάζηαηεο
νγθνκεηξηθήο απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Convex Array 2 έσο 9 Mhz
ΠΡΟΣΑΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Κεθαιέο ηξηζδηάζηαηεο νγθνκεηξηθήο απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ
Convex Array 2 έσο 6 Mhz
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ηξνπνπνίεζε δεηείηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο
θαζώο θαη ηνπ επξύηεξνπ δπλαηνύ αξηζκνύ θαηαζθεπαζηξηώλ εηαηξεηώλ ππεξήρσλ . Ζ ειάρηζηε απηή
ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ζε θακηά πεξίπησζε ηελ δηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ
ζπζηήκαηνο .
ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΘΔΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ Ζρνβόιν θεθαιή Linear Array επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ
ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 3 έσο 10 Mhz , θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο αγγείσλ θαη επηθαλεηαθώλ
νξγάλσλ . Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ θαη γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ
ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη απν παξάγνληεο αληίζεζεο ( contrast harmonic imaging) .
ΠΡΟΣΑΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΘΔΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ Ζρνβόιν θεθαιή Linear Array επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ
ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 4 έσο 10 Mhz , θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο αγγείσλ θαη επηθαλεηαθώλ
νξγάλσλ . Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ θαη γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ

ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη απν παξάγνληεο αληίζεζεο ( contrast harmonic imaging ) .
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ηξνπνπνίεζε δεηείηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο
θαζώο θαη ηνπ επξύηεξνπ δπλαηνύ αξηζκνύ θαηαζθεπαζηξηώλ εηαηξεηώλ ππεξήρσλ . Ζ ειάρηζηε απηή
ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ζε θακηά πεξίπησζε ηελ δηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ
ζπζηήκαηνο .
Όνομα ΠΡΩΣΟΝ ΑΕ Email idiakou@protoncy.gr Άρθρο χόλια επι ηων προδιαγραθών Ημ/νία 04/09/2018
ρος
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ «Γ. ΥΑΣΕΖΚΩΣΑ»
ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ – ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
Αξ.Πξση.: 0000002620
Αζήλα, 3 επηεκβξίνπ 2018
ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε γηα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Πξνκήζεηα ΓΤΟ (2)
ΤΠΔΡΖΥΩΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ.
Αμηόηηκνη θύξηνη,
ε ζπλέρεηα ηνπ ππ΄αξηζκ. Πξση. 11021/20-08-2018, αλάξηεζεο πξνο δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ, ζαο απνζηέιινπκε ηα ζρόιηά καο: Ζ εηαηξεία καο πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ππό
θξίζε δηαγσληζκό θαη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε ηεο δηαθήξπμεο, πξνζθέξνληαο
ππεξερνγξάθν, ηεο πιένλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Canon Medical Systems
Ηαπσλίαο, ν νπνίνο θέξεη ηε ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ. Ζ
ηερλνινγία ζηα ζπζηήκαηα ππεξήρσλ εμειίζζεηαη θαη έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα πξνκεζεπηείηε έλα
θνξπθαίν ηερλνινγηθά ζύζηεκα ππεξήρνπ. Θα ζέιακε λα πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ αιιαγέο επί ησλ
πξνδηαγξαθώλ:
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΔΡΖΥΩΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΓΔΝΗΚΑ – ΤΝΘΔΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ
ηελ παξάγξαθν 2.
«Ζρνβόιν θεθαιή Curved Array , κνλνθξπζηαιηθήο ηερλνινγίαο ή άιιεο ηζνδύλακεο ηερλνινγίαο γηα
ηελ κέγηζηε δηεηζδπηηθόηεηα επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 1.0
MHZ έσο 5.0 MHZ, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο άλσ θάησ θνηιίαο πςειήο επθξίλεηαο . Γπλαηόηεηα
ηερληθήο ειαζηνγξαθίαο κε ρξήζε εγθαξζίσλ θπκάησλ ( shear wave) γηα ηελ κέηξεζε ηεο ίλσζεο ηνπ
ήπαηνο. Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο
αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging). Να δέρεηαη θηη βηνςίαο.»
Όπσο δηακνξθσζεί, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα ηεο πιένλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζύζηεκα, πνπ
απαηηείηαη γηα ην λνζνθνκείν ζαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ επξύηαηε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό.
«Ζρνβόιν θεθαιή Curved Array , λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ κέγηζηε δηεηζδπηηθόηεηα επξέσο θάζκαηνο
ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 1.0 MHZ έσο 5.0 MHZ, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο άλσ
θάησ θνηιίαο πςειήο επθξίλεηαο . Γπλαηόηεηα ηερληθήο ειαζηνγξαθίαο κε ρξήζε εγθαξζίσλ θπκάησλ (
shear wave) γηα ηελ κέηξεζε ηεο ίλσζεο ηνπ ήπαηνο. Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ
ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging). Να δέρεηαη θηη
βηνςίαο.»
ηελ παξάγξαθν 3.
«Ζρνβόιν θεθαιή Linear Array κνλνθξπζηαιηθήο ηερλνινγίαο ή άιιεο ηζνδύλακεο ηερλνινγίαο γηα ηελ
κέγηζηε δηεηζδπηηθόηεηα, επξέσο θάζκαηνο ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 4.0 MHZ

έσο 18.0 MHZ ( κεγαιύηεξν εύξνο ζα εθηηκεζεί θαη ζα βαζκνινγεζεί πξνζζεηηθά) , θαηάιιειε γηα
εμεηάζεηο επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ , αγγείσλ , άλσ θάησ θνηιίαο ελειίθσλ θαη παίδσλ, κπνζθειεηηθέο
εμεηάζεηο θ.ά. Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ θαη γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ
ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging). Γπλαηόηεηα
ηερληθήο ειαζηνγξαθίαο ε νπνία λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. Να αλαθεξζεί ν αξηζκόο ελεξγώλ
θξπζηάιισλ ν νπνίνο ζα εθηηκεζεί» Όπσο δηακνξθσζεί, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα ηεο πιένλ
ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζύζηεκα, πνπ απαηηείηαη γηα ην λνζνθνκείν ζαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ επξύηαηε
δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό. Ζ ρξήζε θεθαιώλ linear κεγάινπ παηήκαηνο δηεπθνιύλνπλ ηηο
εμεηάζεηο καζηνύ, ζπξενεηδή, όζρενπ, θιπ. Με ηελ άκεζε θαη νινθιεξσκέλε απεηθόληζε όινπ ηνπ
αδέλα. Ζ δπλαηόηεηα shear wave ειαζηνγξαθίαο, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηηο πξνεγκέλεο εμεηάζεηο.
«Ζρνβόιν θεθαιή Linear Array λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ κέγηζηε δηεηζδπηηθόηεηα, επξέσο θάζκαηνο
ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ απεηθόληζεο ζην 2D από 5.0 MHZ έσο 14.0 MHZ ( κεγαιύηεξν εύξνο ζα
εθηηκεζεί θαη ζα βαζκνινγεζεί πξνζζεηηθά) , κε πάηεκα ηνπιάρηζηνλ 50mm, θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο
επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ , αγγείσλ , άλσ θάησ θνηιίαο ελειίθσλ θαη παίδσλ, κπνζθειεηηθέο εμεηάζεηο θ.ά.
Να είλαη θαηάιιειε γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ θαη γηα απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ
πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging). Γπλαηόηεηα ηερληθήο
ειαζηνγξαθίαο Shear Wave θαη Strain, ε νπνία λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. Να αλαθεξζεί ν αξηζκόο
ελεξγώλ θξπζηάιισλ ν νπνίνο ζα εθηηκεζεί»
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
ηελ παξάγξαθν.
«Σερληθή ειαζηνγξαθίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηνλ δηαρσξηζκό κεηαμύ ειαζηηθώλ θαη ζπκπαγώλ
ηζηώλ ζε πνιιαπιέο θιηληθέο εθαξκνγέο καζηνύ, επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ ,ελδνθνιπηθώλ/δηνξζηθώλ
νξγάλσλ .»
Όπσο δηακνξθσζεί, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα ηεο πιένλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζύζηεκα, πνπ
απαηηείηαη γηα ην λνζνθνκείν ζαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ επξύηαηε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό. Ζ
δπλαηόηεηα shear wave ειαζηνγξαθίαο, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηηο πξνεγκέλεο εμεηάζεηο.
«Σερληθή ειαζηνγξαθίαο Shear Wave θαη Strain ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηνλ δηαρσξηζκό κεηαμύ
ειαζηηθώλ θαη ζπκπαγώλ ηζηώλ ζε πνιιαπιέο θιηληθέο εθαξκνγέο καζηνύ, επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ
,ελδνθνιπηθώλ/δηνξζηθώλ νξγάλσλ .( Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή)»
ηελ παξάγξαθν.
«Γπλαηόηεηα νγθνκεηξηθήο πινήγεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, κέζσ ηαπηόρξνλεο κίμεο επί ηεο νζόλεο,
ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθόλαο θαη νγθνκεηξηθώλ ιήςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη κε άιιεο απεηθνληζηηθέο
κεζόδνπο όπσο CT, MR, PET/CT. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειεθηξνκαγλεηηθνύ εληνπηζκνύ/ηαπηνπνίεζεο
ησλ επξεκάησλ πνπ αληρλεύηεθαλ ζηελ εηθόλα ηεο αμνληθήο ή καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, κε απηά πνπ
εληνπίδνληαη ππεξερνγξαθηθά γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ππεξερνγξαθηζηή. Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
θαη ζε απεηθόληζε Color Doppler θαηά ηελ δηαδηθαζία κίμεο θαη πινήγεζεο (λα πξνζθεξζεί πξνο
επηινγή).»
Όπσο δηακνξθσζεί, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα ηεο πιένλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζύζηεκα, πνπ
απαηηείηαη γηα ην λνζνθνκείν ζαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ επξύηαηε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό.
«Γπλαηόηεηα νγθνκεηξηθήο πινήγεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, κέζσ ηαπηόρξνλεο κίμεο επί ηεο νζόλεο,
ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθόλαο θαη νγθνκεηξηθώλ ιήςεσλ πνπ έρνπλ γίλεη κε άιιεο απεηθνληζηηθέο
κεζόδνπο όπσο CT, MR. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειεθηξνκαγλεηηθνύ εληνπηζκνύ/ηαπηνπνίεζεο ησλ
επξεκάησλ πνπ αληρλεύηεθαλ ζηελ εηθόλα ηεο αμνληθήο ή καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, κε απηά πνπ
εληνπίδνληαη ππεξερνγξαθηθά γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ππεξερνγξαθηζηή. Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
θαη ζε απεηθόληζε Color Doppler θαηά ηελ δηαδηθαζία κίμεο θαη πινήγεζεο (λα πξνζθεξζεί πξνο
επηινγή).»
ηελ παξάγξαθν.
«Σερληθή αληίζεζεο ζθηαγξαθηθώλ κέζσλ κε απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από
παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging). Να δηαζέηεη εθαξκνγέο ζε όξγαλα όπσο ήπαξ,

ζπιήλα, λεθξά, πξνζηάηεο, γπλαηθνινγηθά εμαξηήκαηα, καζηό, ζπξενεηδή, αγγεία . Να δηαζέηεη
θαηάιιειν πξόγξακκα απεηθόληζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηα ηαθνξεηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο θαη λα
δηαζέηεη ηελ απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο ζε
ερνβόιεο θεθαιέο convex, linear θαη ελδνθνηινηηθέο.Να δηαζέηεη απαξαίηεηα Flash ιεηηνπξγία θαη λα
δηαζέηεη απαξαίηεηα απνζήθεπζε κεγάινπ ρξόλνπ ηεο απεηθόληζεο κεηά ηελ έθρπζε ηνπ ζθηαγξαθηθνύ ,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε θαη ε κειέηε ηεο παξαηεηακέλεο θάζεο (Late phase ) ηνπ
ζπθσηηνύ θαη ζε όπην άιιν όξγαλν απηή απαηηείηαη. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο απηόο ζε ιεπηά. Γπλαηόηεηα
μερσξηζηήο απεηθόληζεο α) κόλν ηνπ ζθηαγξαθηθνύ κέζνπ β) ηεο αλαηνκηθήο ηνκήο κέζσ ζεκειηώδνπο
ζπρλόηεηαο θαη γ) ηαπηόρξνλε επηπξνβαιιόκελε ησλ δύν απηώλ απεηθνλίζεσλ. Να δηαζέηεη θαη
πξόγξακκα απεηθόληζεο κηθξναγγεηώζεσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).»
Όπσο δηακνξθσζεί, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα ηεο πιένλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζύζηεκα, πνπ
απαηηείηαη γηα ην λνζνθνκείν ζαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ επξύηαηε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό.
«Σερληθή αληίζεζεο ζθηαγξαθηθώλ κέζσλ κε απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ πξνέξρνληαη από
παξάγνληεο αληίζεζεο (Contrast Harmonic Imaging) (λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή). Να δηαζέηεη
εθαξκνγέο ζε όξγαλα όπσο ήπαξ, ζπιήλα, λεθξά, πξνζηάηεο, γπλαηθνινγηθά εμαξηήκαηα, καζηό,
ζπξενεηδή, αγγεία . Να δηαζέηεη θαηάιιειν πξόγξακκα απεηθόληζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηα
ηαθνξεηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο θαη λα δηαζέηεη ηελ απεηθόληζε αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ πνπ
πξνέξρνληαη από παξάγνληεο αληίζεζεο ζε ερνβόιεο θεθαιέο convex, linear θαη ελδνθνηινηηθέο. Να
δηαζέηεη απαξαίηεηα Flash ιεηηνπξγία θαη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα απνζήθεπζε κεγάινπ ρξόλνπ ηεο
απεηθόληζεο κεηά ηελ έθρπζε ηνπ ζθηαγξαθηθνύ , πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε θαη ε
κειέηε ηεο παξαηεηακέλεο θάζεο (Late phase ) ηνπ ζπθσηηνύ θαη ζε όπην άιιν όξγαλν απηή απαηηείηαη.
Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο απηόο ζε ιεπηά. Γπλαηόηεηα μερσξηζηήο απεηθόληζεο α) κόλν ηνπ ζθηαγξαθηθνύ
κέζνπ β) ηεο αλαηνκηθήο ηνκήο κέζσ ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο θαη γ) ηαπηόρξνλε επηπξνβαιιόκελε ησλ
δύν απηώλ απεηθνλίζεσλ. Να δηαζέηεη θαη πξόγξακκα απεηθόληζεο κηθξναγγεηώζεσλ ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν (λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).»
ηελ παξάγξαθν.
«Δλεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε ερνβόισλ θεθαιώλ 4.»
Ζ ζύλζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηξεηο ερνβόιεο θεθαιέο, σο εθ ηνύηνπ ν απαηηνύκελνο αξηζκόο
ζπξώλ γηα ηε ζσζηή θαη γξήγνξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηξεηο. Όπσο δηακνξθσζεί, ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα ηεο πιένλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζύζηεκα, πνπ απαηηείηαη γηα ην λνζνθνκείν
ζαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ επξύηαηε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό. «Δλεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε
ζύλδεζε ερνβόισλ θεθαιώλ ηνπιάρηζηνλ 3.»
ηελ παξάγξαθν.
«Δξγνλνκία ζπζηήκαηνο (θνλζόια ρεηξηζκνύ, νζόλε αθήο ξύζκηζε ύςνπο ) λα δηαζέηεη θίλεζε θαζ’
ύςνο θαη πεξηζηξνθή.»
Γηα ηελ εξγνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε ε εύθνιε θαη γξήγνξε ρξήζε ηνπ. Ζ ξύζκηζε
πξνγξακκάησλ εμέηαζεο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θύαζνο θαη ην είδνο ηεο εμέηαζεο, όπσο
θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ηόζν ηνπ θεληξηθνύ, όζν θαη ηεο νζόλεο αθήο
απνζθνπώληαο ζην βέιηηζην πεξηβάιινλ γηα ην ρεηξηζηή. Όπσο δηακνξθσζεί, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πξνκήζεηα ηεο πιένλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζύζηεκα, πνπ απαηηείηαη γηα ην λνζνθνκείν ζαο.
«Δξγνλνκία ζπζηήκαηνο (πξνγξακκαηηδόκελε θνλζόια ρεηξηζκνύ θαη νζόλε αθήο 10’) λα δηαζέηεη
θίλεζε θαζ’ ύςνο.»
Δίκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.
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