
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΦΟΡΗΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ YΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

(πξνϋπνινγηζκόο 35.000Δπξώ) 
 
 
 
 

  ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

ΓΔΝΙΚΑ-ΤΝΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΟ %1 10%1 

Γεληθά-ύλζεζε πζηήκαηνο 

Φνξεηό ζύζηεκα 

ππεξερνηνκνγξαθίαο, βάξνπο≤9kg,  

γηα εύθνιε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο 

ρώξνπο ησλ Σ.Δ.Π., κε δπλαηόηεηα 

απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο επί ≥45’, κε 

ελζσκαησκέλε κπαηαξία, 

απνηεινύκελν από: 

1.Βαζηθή κνλάδα, (όπσο αλαιπηηθά 

πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ). 

2.Ηρνβόιν θεθαιή Convex, επξέσο 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (2-5MHz), 

θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο άλσ θαη 

θάησ θνηιίαο, νπξνινγίαο, 

γπλαηθνινγίαο θ.ιπ. θαη ε νπνία λα 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δέρεηαη 

ζύζηεκα (kit) δηελέξγεηαο βηνςηώλ. 

3.Ηρνβόιν θεθαιή Linear, επξέσο 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (5-

10MHz), θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο 

επηθαλεηαθώλ νξγάλσλ, 

πεξηθεξηθώλ & ελ ησ βάζεη 

αγγείσλ θ.ιπ. θαη ε νπνία λα έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα δέρεηαη ζύζηεκα 

(kit) δηελέξγεηαο βηνςηώλ. 

4.Δηδηθό ηξνρήιαην ηνπ ηδίνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

 

Φνξεηό ζύζηεκα 

ππεξερνηνκνγξαθίαο, πνιύ κηθξνύ  

βάξνπο θαη όγθνπ,  γηα εύθνιε 

κεηαθνξά ηνπ ζηνπο ρώξνπο ησλ 

Σ.Δ.Π. θαη εθηόο απηώλ, κε 

δπλαηόηεηα απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο 

επί ≥45’, κε ελζσκαησκέλε 

κπαηαξία, απνηεινύκελν από: 

1.Βαζηθή κνλάδα, (όπσο αλαιπηηθά 

πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ). 

2.Ηρνβόιν θεθαιή Convex, επξέσο 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (2-

5MHz), θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο 

άλσ θαη θάησ θνηιίαο, 

νπξνινγίαο, γπλαηθνινγίαο θ.ιπ. 

θαη ε νπνία λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα δέρεηαη ζύζηεκα 

(kit) δηελέξγεηαο βηνςηώλ. 

3.Ηρνβόιν θεθαιή Linear, επξέσο 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (5-

10MHz), θαηάιιειε γηα 

εμεηάζεηο επηθαλεηαθώλ 

νξγάλσλ, πεξηθεξηθώλ & ελ ησ 

βάζεη αγγείσλ θ.ιπ. θαη ε νπνία 

λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δέρεηαη 

ζύζηεκα (kit) δηελέξγεηαο 

βηνςηώλ. 

4.Δηδηθό ηξνρήιαην ηνπ ηδίνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΔΜΗ 15% 15% 

Φεθηαθόο δηακνξθσηήο δέζκεο 
(Digital beamformer) 

Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ηερλνινγία 

ΚΛΙΝΙΚΔ  ΔΦΑΡΜΟΓΔ   

Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
εηδηθνηήησλ ηεο Ιαηξηθήο 

Αθηηλνινγία, Παζνινγία, Αγγεηνινγία, Οπξνινγία, Γπλαηθνινγία, 
Καξδηνινγία, Υεηξνπξγηθή, Παηδηαηξηθή, Οξζνπεδηθή (Μπνζθειεηηθό) 

                                                 
1
 Σσνηελεζηής Βαρύηηηας, για ηην διενέργεια ηων διαγωνιζμών με κριηήριο ηην ζσμθερόηερη προζθορά 



ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ 12% 12% 

πλνιηθό σθέιηκν εύξνο ζπρλνηήησλ (MHz). Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή αλαιπηηθά όιεο νη δηαζέζηκεο 

θεθαιέο αλά θαηεγνξία. 

CONVEX Array 2–8 MHz 

LINEAR Array 5–13 MHz  

SECTOR Array 2–8 MHz 

Microconvex Δλδνθνηινηηθή 
(Δλδνθνιπηθή/Γηνξζηθή)  

5–8 MHz 

Γηνηζνθάγεηνο   5–7 MHz 

Άιιεο ερνβόιεο θεθαιέο Να αλαθεξζνύλ & πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή ηπρόλ επηπιένλ ερνβόιεο 
θεθαιέο. Να πεξη-γξαθεί ε ηερλνινγία ηνπο πξνο αμηνιόγεζε. 

MΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 15% 13% 

B-Mode ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

M-Mode ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Color Doppler ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Power Doppler/Energy Doppler/Color 
Angio 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

πρλόηεηα/ηαρύηεηα ηνπ Doppler 
Να ξπζκίδεηαη & λα απεηθνλίδεηαη ζηελ 
νζόλε 

Να ξπζκίδεηαη & λα απεηθνλίδεηαη 
ζηελ νζόλε κόλν ε ηαρύηεηα 

PW Doppler ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

PW Doppler HiPRF ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) ΟΥΙ 

CW Doppler ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Tissue Harmonic Imaging ΝΑΙ  (λα ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο 

Convex, Linear, Microconvex & 
Sector). Να αλαθεξζνύλ νη 

θεθαιέο ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη ε 
ηερληθή. 

ΝΑΙ  (λα ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο 

Convex, & Sector). Να 

αλαθεξζνύλ νη θεθαιέο ζηηο 
νπνίεο δηαηίζεηαη ε ηερληθή. 

Triplex Mode (ηαπηόρξνλε 

απεηθόληζε, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, 
εηθόλαο Β-ΜODE, παικηθνύ Doppler 
θαη εγρξώκνπ Doppler) 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)  ΟΥΙ 

Σξαπεδνεηδήο Απεηθόληζε (Trapezoid 
scan) 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) ΟΥΙ 

Παλνξακηθή Απεηθόληζε (Panoramic 
View) 

ΝΑΙ  (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) ΟΥΙ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

12% 10% 

ύγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή 

ηερλνινγία δεκηνπξγίαο εηθόλαο κε ηε 
ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνύ 
δηαγλσζηηθώλ πιεξνθνξηώλ από 
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο 

ζάξσζεο, γηα επίηεπμε εηθόλσλ 
πςειήο αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο 
ηθαλόηεηαο) 

ΝΑΙ  (Να αλαθεξζνύλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθόληζεο κε ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

Σερληθή επεμεξγαζίαο εηθόλαο ζε 

επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ 
ζνξύβνπ θαη βειηίσζε ηεο 
νξαηόηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθώλ 
κνηίβσλ θαη αύμεζε ηεο επθξίλεηάο 
ηνπο 

ΝΑΙ  (Να αλαθεξζνύλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθόληζεο κε ηηο νπνίεο 
ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

Δπεμεξγαζία εηθόλσλ κεηά ηελ ιήςε 

(post processing) 

ΝΑΙ (Nα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά νη δπλαηόηεηεο πξνο αμηνιόγεζε) 

εκεία εζηίαζεο ( focus points ) ≥ 7 

Γπλακηθό Δύξνο  (dynamic range) ≥ 160 db 

Ρπζκόο αλαλέσζεο εηθόλαο (frame 
rate) 

≥ 450 f/sec ≥ 250 f/sec 



Δλεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε 
ζύλδεζε θεθαιώλ 

≥ 1 

Βάζνο ζάξσζεο ≥28 cm 

ύγρξνλν ζύζηεκα κεγέζπλζεο ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Πνιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηεο 
θιίκαθαο ηνπ γθξη 

ΝΑΙ  (Να αλαθεξζνύλ) 

Φεθηαθή κήηξα απεηθόληζεο Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιόγεζε 

Έγρξσκε TFT Οζόλε ≥15” ≥10” 

ύγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα όια 
ηα είδε απεηθόληζεο 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά) 

Δπίπεδα δηαβάζκηζεο ηνπ γθξη Να αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε 

Φεθηαθή κήηξα απεηθόληζεο Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

Αλαβαζκηζηκόηεηα ζε hardware & 
software 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά) 

Γπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηεο νζόλεο Γπλαηόηεηα απεηθόληζεο κνλήο & 

δηπιήο νζόλεο κε ηνπο ζπλδπαζκνύο: 
Β-Mode+Β Mode, B-Mode+ B-
mode/CFM ή Power Doppler 

Γπλαηόηεηα απεηθόληζεο κνλήο & 

δηπιήο νζόλεο κε ηνπο 
ζπλδπαζκνύο: Β-Mode+Β Mode 

Πνιιαπιά δεύγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 8 

ΤΣΗΜΑΣΑ  ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ 
ΔΙΚΟΝΧΝ 

3% 2% 

Μνλάδα ζθιεξνύ δίζθνπ ΝΑΙ, ελζσκαησκέλνο (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Οδεγόο DVD/CD ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) ΟΥΙ 

USB/Flash drive ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή 

κλήκε αζπξόκαπξσλ & έγρξσκσλ 
εηθόλσλ 

ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΤΠΧΗ & ΒΙΟΦΙΑ 3% 3% 

Αζπξόκαπξν θαηαγξαθηθό ΝΑΙ  (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Kit βηoςίαο ερνβόισλ θεθαιώλ ΝΑΙ  (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όια ηα δηαζέζηκα kits βηνςίαο) 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 10% 5% 

Παθέην Αγγεηνινγηθώλ εθαξκνγώλ ΝΑΙ (Βαζηθό-Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Παθέην Μαηεπηηθώλ/Γπλαηθνινγηθώλ 
εθαξκνγώλ 

ΝΑΙ (Βαζηθό-Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Παθέην Καξδηνινγηθώλ εθαξκνγώλ ΝΑΙ (Βαζηθό-Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Άιια παθέηα εθαξκνγώλ ΝΑΙ (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όια ηα δηα-ζέζηκα παθέηα θιηληθώλ 
εθαξκνγώλ. Να πε-ξηγξαθνύλ αλαιπηηθά)  

Άιιεο εθαξκνγέο & ζύγρξνλεο 
ηερλνινγίεο 

ΝΑΙ (Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή όιεο νη ηπρόλ δηαζέζκεο  εθαξκνγέο & 
ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο) 

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ    

ύζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, 
ππεξεζίεο 

Full DICOM 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Η επηινγή ησλ θιηληθώλ παθέησλ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιηληθέο απαηηήζεηο, βάζεη ησλ ηεθκεξησκέλσλ αλαγθώλ 
θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ 

 
 


