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ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ) - ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1η 

Διαβούλευση)» 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

 

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για το μηχάνημα 

υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης στο πλαίσιο της από 08/02/2019 πρόσκλησης σας για διαβούλευση των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την πλειονότητα των προδιαγραφών σας, τις καλύπτουμε και σε κάποιες περιπτώσεις τις 

υπερκαλύπτουμε. Οι τροποποιήσεις που θα προτείνουμε δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο της 

απεικονιστικής ευκρίνειας, την ποιότητα του υπερηχοτομογράφου που ζητάτε και οι τροποποιήσεις αυτές θα 

επιτρέψουν στην εταιρεία μας να συμμετάσχει καθώς και ευρύτερου αριθμού των κατασκευαστριών εταιρειών 

υπερήχων. 

 

Στην διάθεση σας 

Για την SMG Healthcare Hellas AE 

 

Ι. Φατούρος 

Διευθυντής Πωλήσεων 
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Σελίδα 2 από 2 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

4. Sector Array, NAI 1.7-10MHz Τουλάχιστον 
Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και το 

εύρος να κυμαίνεται από 2-10MHz, τουλάχιστον  

16.Πανοραμική απεικόνιση σε κεφαλές 

convex,linear,sector(Panoramic View) 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και η 
Πανοραμική απεικόνιση να εφαρμόζεται σε κεφαλές 
Convex & Linear 

17.Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των 

ιστών(STRAIN ELASTOGRAPHY) με εφαρμογή σε 

κεφαλές για όργανα επιφανειακά, με δυνατότητα 

εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων – ΝΑΙ(Να 

προσφερθεί προς επιλογή) Να λειτουργεί με τις 

κεφαλές της βασικής σύνθεσης. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και η 
τεχνική STRAIN ELASTOGRAPHY να λειτουργεί με τις 
κεφαλές LINEAR της βασικής σύνθεσης 

19. Να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής αρχείων 

DICOM  ακολουθίες πληροφορίες όγκου και 

στατικών εικόνων άλλων απεικονιστικών 

συστημάτων όπως CT, MR,PET CT με σκοπό την 

ταυτόχρονη απεικόνιση της ίδιας ανατομικής 

περιοχής. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να απαλειφθεί λόγω του 

χαμηλού προϋπολογισμού. 

51. Θύρα HDMI για μεταφορά σήματος 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως:  

Σύγχρονες εξόδους για μεταφορά σήματος όπως 

HDMI, DVI, VGA 
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