
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 Αναφορικά με τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου Υπερηχοτομογραφίας, ανα-
φέρονται τα εξής στοιχεία: 
 
  α. Περιγραφή: Ένα φορητό μηχάνημα υπερήχων με τροχήλατο και 
κεφαλές με λογισμικό σκιαγραφικών και ελαστογραφίας και τρεις φορητοί ηχοβο-
λείς τσέπης υπερήχων με τριπλή κεφαλή  (CPV: 33124120-2 “Συσκευές διαγνω-
στικής με υπερήχους”) . 
 
  β. Συνολική προϋπολογισθείσα αξία:  
 

Α/Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 24% ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 Φορητό μηχάνημα υπερή-
χων 

1 30.000,00 30.000,00 7.200,00 37.200,00 

2 Φορητός ηχοβολέας τσέπης 3 5.580,00 16.740,00 4.017,60 20.757,60 

 ΣΥΝΟΛΑ   46.740,00 11.217,60 57.957,60 

  
  γ. Τεχνικές Προδιαγραφές: Εγκεκριμένες από τη Διοίκηση του 
251ΓΝΑ, ως προσθήκες «1» και «2» του παρόντος. 

  δ. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.  

  ε. Μέγιστος χρόνος παράδοσης εξοπλισμού θέματος: 90 ημέρες, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης-τοποθέτησης και εκπαίδευσης του αρ-
μόδιου προσωπικού του Νοσοκομείου. 

  στ. Πιστοποιητικά κατασκευαστή (ISO 13485) και προμηθευτή (ISO 
9001), όπως ισχύουν. 

  

 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Φορητό Σύστημα Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου 

«2» Ασύρματη φορητή συσκευή υπερηχοτομογραφίας 



1. ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

           Φορητό σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, μικρών διαστάσεων έως 
40x37x6cm μικρού βάρους με μπαταρία ≤6 Κg και όγκου έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου  στις διάφορες κλίνες του 
νοσοκομείου, με δυνατότητα αυτόνομης συνεχόμενης λειτουργίας (≥80' λεπτών), 
με ενσωματωμένη μπαταρία, αποτελούμενο από: 
1.  Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω): 
2. Ηχοβόλο  κεφαλή convex Array,  ευρέως  φάσµατος  συχνοτήτων (2- 4 MHz),  

κατάλληλη  για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας.  
3. Ηχοβόλο  κεφαλή Linear Array,  ευρέως  φάσματος  συχνοτήτων (5- 10 MHz),  

κατάλληλη  για αγγεία και επιφανειακά όργανα.  

4. Ηχοβόλο  κεφαλή Linear Array,  ευρέως  φάσματος  συχνοτήτων (6- 14 MHz),  

κατάλληλη  για αγγεία και επιφανειακά όργανα.  

5. Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με ρύθμιση καθ’ ύψος, με 

δυνατότητα να κλειδώνει τον υπέρηχο. 

6. Εκτυπωτής θερμικός ασπρόμαυρος   

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 
Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital 
beamformer) 

≥ 80.000 καναλιών. Nα αναφερθεί 
αναλυτικά η τεχνολογία. 

 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων 
της Ιατρικής 

Καρδιολογία,  Αγγειολογία,  άνω-κάτω 
κοιλία, μικρά όργανα, Ουρολογία, Μαιευτική 
-  Γυναικολογία, Παιδιατρική, Επείγοντα, 
νεύρα, Ορθοπεδική (Μυοσκελετικό) 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ  
Ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι 
διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. 

CONVEX Array/Microconvex array 2 – 11 ΜΗz 

LINEAR Array 3-23 ΜΗz 

LINEAR MATRIX 
4-16 ΜΗz με άνω των 550 
κρυστάλλων  

LINEAR HOCKEY 4-16 ΜΗz 
SECTOR Array (Διαθωρακική) 2-10 ΜΗz 
Ηχοβόλο κεφαλή ΤΕΕ (Διοισοφάγειος) 2-8 ΜΗz 

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές (πχ Pencil, Volume κλπ) 

Να αναφερθούν & να προσφερθούν 
προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες 
κεφαλές.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
Β-Mode NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 



 

M-Mode ελεύθερου ανατομικού άξονα έως και τριών 

ταυτόχρονων τομών   

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 
Nα διαθέτει δυνατότητα τροποποίησης 

της γωνίας και της θέσης της τομής σε 
post process με αυτόματη διόρθωση 
του Μ-Μοde. 

Color Doppler NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 
Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler 
Να ρυθμίζεται και να 
απεικονίζεται στην οθόνη η 
ταχύτητα. 

PW Doppler NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

CW Doppler NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Tεχνική απεικόνισης έγχρωμου και παλμικού Doppler 
ιστών (Tissue Doppler Imaging) TDI 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Tissue Harmonic Imaging 

NAI (να λειτουργεί με κεφαλές 
Convex, Linear, Microconvex & 
Sector). Να λειτουργεί σε όλες 
τις κεφαλές. 

Τriplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό 
χρόνο, εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler και 
έγχρωμου Doppler) 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan) NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 
Τεχνική ποσοτικοποίησης και  ποσοτικής ανάλυσης 
της απεικόνισης Tissue Doppler Imaging.  
 

NAI (Nα προσφερθεί προς 
επιλογή) 

Τεχνική Stress Echo 
NAI (Nα προσφερθεί προς 
επιλογή) 

Τεχνική Contrast  
NAI (Nα προσφερθεί προς 
επιλογή) 

Ελαστογραφία 
NAI (Nα προσφερθεί προς 
επιλογή) 

Αυτόματο Doppler, ρύθμιση γωνίας και θέσης του PW 
σε πραγματικό χρόνο.  
 

NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία 
δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού 
διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων 
υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας) 

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές 
και οι τεχνικές απεικόνισης με τις 
οποίες λειτουργεί και πως 
ενεργοποιείται η τεχνική) 

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη 
μείωση 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 πώς 
ενεργοποιείται η τεχνική) 

Τεχνική αυτόματης ψηφιακής συνολικής 
βελτιστοποίησης της εικόνας με το πάτημα ενός μόνο 
πλήκτρου σε B Mode αλλά και σε PW Doppler.  

NAI (Nα περιγραφούν αναλυτικά 
οι δυνατότητες προς 
αξιολόγηση) 

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post 
processing) 

NAI (Nα περιγραφούν αναλυτικά 
οι δυνατότητες προς 
αξιολόγηση) 

Σημεία ή ζώνες εστίασης  
≥ 7 focus points ή ≥ 4 focal 
zones  



 

Yψηλό Δυναμικό Εύρος (Dynamic range) ≥ 200 db 
Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 1000 frame/second 
θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 3   
Βάθος σάρωσης ≥ 39 cm 

Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ZOOM 

ΝΑΙ. Δυνατότητα προβολής της 
υπερηχογραφικής εικόνας σε full 
screen. Να περιγραφεί 
αναλυτικά 

Έγχρωμη ΤFT οθόνη τεχνολογίας LED  
ανάλυσης 1920Χ1080 

> 15,5’’ 

Ενσωματωμένη μονάδα ΗΚΓ ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
Έξοδο HDMI  ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη 
απεικόνισης 

ΝΑΙ (Να περιγραφούν 
αναλυτικά) 

Αναβαθμισιμότητα σε hardware &software 
ΝΑΙ (Να περιγραφούν 
αναλυτικά) 

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης 

Δυνατότητα απεικόνισης μονής 
& διπλής οθόνης με τους 
συνδυασμούς: 
B Mode + B Mode, BMode + 
Bmode/CFM ή Power Doppler  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Μονάδα σκληρού δίσκου  ΝΑΙ, ενσωματωμένος ≥ 240 GB  

USB  / Flash drive ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυ-
ρων & έγχρωμων εικόνων 

ΝΑΙ ≥ 35000 εικόνες 

(Να περιγραφεί αναλυτικά)  

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ& BIOΨΙΑΣ 
Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4) ΝΑΙ  

Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής 
NAI (Nα προσφερθεί προς επι-
λογή) 

Biopsy Kit 
NAI (Nα προσφερθούν προς ε-
πιλογή) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Άλλα πακέτα εφαρμογών 
ΝΑΙ (Να Να περιγραφούν ανα-
λυτικά) 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες 

Full DICOM  NAI (Nα 
προσφερθεί προς επιλογή) 
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  2.  ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΧΟΒΟΛΕΑΣ ΤΣΕΠΗΣ) 
 
Τεχνική Προδιαγραφή 
 
 Αναφορικά με την τεχνική προδιαγραφή της ασύρματης φορητής συσκευής 
υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης, αναφέρονται τα εξής στοιχεία: 

  α. Να αποτελείται από σύστημα ασύρματου scanner και επιλογή α-
πεικονιστικού μέσου μεταξύ smartphone, tablet ή laptop και να είναι κατάλληλο για 
χρήση από Επαγγελματία Υγείας. 

  β. Να αποτελείται από δύο ηχοβόλες κεφάλες Convex–Phased Array 
και Linear. 

  γ. Να διαθέτει τεχνολογία απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο μέσω 
δικτύου Wi-fi: 802.11g/20 MHz/5G/450Mbps το οποίο δίκτυο εκπέμπει η συσκευή 
scanner όταν και εφόσον είναι ενεργοποιημένη.  

  δ. Να διαθέτει λογισμικό απεικόνισης και επεξεργασίας της εικόνας 
συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα  IOS, Android ή Windows των απεικο-
νιστικών μέσων.  

  ε. Να διαθέτει και στις δύο κεφάλες κατάλληλο αριθμό elements ικα-
νό για διαγνωστική απεικόνιση. 

  στ. Να διαθέτει τεχνολογία ηλεκτρονικής σάρωσης (electronic array) 
και στις δύο κεφάλες. 

  ζ. Να έχει μεθόδους απεικόνισης Β-Mode, M-mode, Color mode, 
Παλμικό Doppler (PW), Φασματικό Doppler (PDI).  

  η. Να έχει τη δυνατότητα μετρήσεων Area, Length, Angle, Trace, 
Depth, Heart Rate, Velocity κλπ. μέσω του λογισμικού. 

  θ. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης video και εικόνων (jpg, 
Dicom). 

  ι. Να είναι φορητή μικρού όγκου με διαστάσεις 156x60x20mm και το 
βάρος της να μην ξεπερνά τα 250gr. 

  ια. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενο εσωτερικό συσσωρευτή (μπα-
ταρία), με δυνατότητα πλήρους ασύρματης επαγωγικής φόρτισης εντός δύο ωρών. 

  ιβ. Να διαθέτει αυτονομία συνεχούς χρήσης τουλάχιστον τριών ωρών, 
χωρίς την προϋπόθεση απενεργοποίησης της συσκευής σε αυτό το χρονικό διά-
στημα,  η οποία και να εμφανίζεται σε ενσωματωμένη οθόνη με φωτεινή ένδειξη. 

         
         

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 
 
 

 
 
 


