
        
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
 

 
 Αναφορικά με τον εξοπλισμό της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής αναφέρονται 
τα εξής: 
  α. Περιγραφή: Ένας φορητός υπερηχοτομογράφος (τύπου Laptop) 
και ένας φορητός υπερηχοτομογράφος (τύπου Doppler) (CPV: 33124120-2). 

  β. Συνολική Προϋπολογισθείσα αξία: 52.000,00€ (32.000,00€ και 
20.000,00€ αντίστοιχα) χωρίς ΦΠΑ. 

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

  δ Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 και 2 ετών  
αντίστοιχα. 

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

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

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Μηχάνημα Φορητού Υπερηχοτομογράφου (τύπου Laptop) 
«2» Μηχάνημα Φορητού Υπερηχοτομογράφου (τύπου Doppler) 
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5. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (ΤΥΠΟΥ LAPTOP) 

 Τεχνική Περιγραφή 

 Σύστημα υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο 
να υποστηρίζεται από Windows 10, φορητό με εργονομική χειρολαβή, μικρού 
όγκου και βάρους έως 6 kg, για εύκολη μεταφορά εντός των τμημάτων, 
αποτελούμενο από: 

  1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω) 

  2. Ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων 
λειτουργίας από 5.0 έως 13.0 ΜΗz 

  3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear τύπου hockey stick ευρέως φάσματος 
συχνοτήτων λειτουργίας από 7.0 έως 18.0 MHz. 

  4. Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων 2.0 
έως 5.0 MHz. 

  5. Τροχήλατο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος με ταυτόχρονη σύνδεση τριών 
(3) ενεργών ηχοβόλων κεφαλών και σύστημα φόρτισης της μπαταρίας του 
υπερηχοτομογράφου. 

  6. Εκτυπωτής θερμικός ασπρόμαυρος ενσωματωμένος στο 
τροχήλατο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 • Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital beamformer) ≥ 120.000 
Κανάλια Επεξεργασίας 

 • Εφαρμογές για την κάλυψη της Αγγειοχειρουργικής. 

 • Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς 
επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. 

SECTOR Array: 2 – 7 MHz 

LINEAR Array: 4 – 22 MHz 

CONVEX : 2 – 5 MHz 

MICROCONVEX: 5.0 – 10 MHz 

LINEAR Array με ενσωματωμένα πλήκτρα χειρισμού και δυνατότητα 
παραμετροποίησής τους από το χρήστη:  5.0 έως 13.0 ΜΗz 

 • Μέθοδοι απεικόνισης: B- Mode, M–Mode, Color Doppler, Power Dop-
pler/Energy Doppler/Color Angio 

 • Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-
Mode, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler) 

 • Δυνατότητα τεχνικής Πανοραμικής απεικόνισης (Panoramic view) 

 • Να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική ανατομικού και εγχρώμου M-
Mode 

 • Να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική ταυτόχρονης απεικόνισης της 
εικόνας πραγματικού χρόνου με την αντίστοιχη ανακαλούμενη από το 
αποθηκευτικό μέσο εικόνα από παλαιότερη εξέταση και αυτόματη προσαρμογής 
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όλων των παραμέτρων σάρωσης σε αυτές της παλαιάς εξέτασης, για σύγκριση 
των εικόνων και παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας. Η τεχνική να 
λειτουργεί στο B-mode, στο έγχρωμο και Power Doppler.  

 • Σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνική πραγματικού χρόνου για τη 
συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες σάρωσης (Real Time Compound Imaging), για την επίτευξη εικόνων 
υψηλής ανάλυσης διακριτικής ικανότητας και σαφή όρια των υπό εξέταση 
οργάνων. Να λειτουργεί σε κεφαλές convex, micro convex & linear. 

 • Σύγχρονη προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο 
pixel για την μείωση του θορύβου (speckle), η οποία να λειτουργεί σε όλους τους 
απεικονιστικούς ηχοβολείς. 

 • Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου 
της εικόνας 2D, του εγχρώμου Doppler και του φασματικού Spectral Doppler. 

 • Να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική αυτόματης μέτρησης ενδοθηλίου 
(AutoIMT) 

 • Τεχνική αυτόματης μείωσης των παρασίτων που προέρχονται από την 
κίνηση των ιστών, την αναπνοή, τη συστολή της καρδιάς και των αγγείων κατά την 
έγχρωμη απεικόνιση 

 • Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post processing) – Να 
περιγραφούν οι δυνατότητες προς αξιολόγηση 

 • Σημεία εστίασης ( focus points)≥8 

 • Δυναμικό Εύρος (dynamic range)≥250 db 

 • Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate)≥ 1500 f/sec 

 • Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών>3 

 • Βάθος σάρωσης ≥ 33 cm 

 • Έγχρωμη αναδιπλούμενη οθόνη τεχνολογίας LCD  ≥15” ιντσών 

 • Υψηλής εργονομίας κονσόλα χειρισμού με κυλιόμενη σφαίρα, και 
πλήκτρα ΤGC ρύθμισης της ενίσχυσης σε πραγματικό χρόνο, παγωμένη εικόνα 
και ανακαλούμενη εικόνα 

 • Να περιγραφούν σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη 
απεικόνισης 

 • Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης σε Hardware&Software 

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

 • Ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση εικόνας B-Mode/B-Mode + CFMή Power 
Doppler, σε πραγματικό χρόνο 

 • Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers)≥ 9 

 • Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη (Cine loop) άνω των 10.000 
ασπρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών Μ-Mode και 
Doppler. 

 • Να υπάρχει πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών 
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 • Να διαθέτει σε όλες τις εφαρμογές τεχνική αυτόματης πλανημέτρησης 
της κυματομορφής Doppler σε πραγματικό χρόνο (κατά την διάρκεια της 
εξέτασης), για συνεχή (real time) ανίχνευση και παρουσίαση των αιμοδυναμικών 
παραμέτρων, ταχύτητας, πίεσης, PI, RI, κλπ. - Nα αναφερθούν οι ανιχνευόμενοι 
παράμετροι οι οποίοι και να απομνημονεύονται στην κινηματογραφική μνήμη μαζί 
με την μετρούμενη κυματομορφή, για αναλυτική επισκόπηση της εξέτασης 

 • Να υπάρχουν θύρες LAN,USB,HDMI 

 • Να συνοδεύεται από διάγνωση βλαβών από απόσταση (remote 
service) 

 • Το σύστημα να προσφερθεί με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση καλής 
λειτουργίας. Να προσφερθεί με 10 έτη παρακαταθήκη υλικών και δυνατότητα 
συντήρησης. 

 

        
 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (ΤΥΠΟΥ DOPPLER) 

 Τεχνική Περιγραφή 

 • Το υπό προμήθεια είδος να καινούργιο αμεταχείριστο και κατάλληλο για 
την χρήση που προορίζεται. 

 • Το σετ να  αποτελείται από συσκευή αμφίδρομου Doppler, κεφαλές 
υπερήχων 5MHz, 8MHz ευρείας δέσμης, 8MHz, 10MHz, σετ διεγχειριτικών 
κεφαλών και τσαντάκι μεταφοράς – φύλαξης. 

 • Η συσκευή Doppler να είναι αμφίδρομη, με οθόνη υψηλής ευκρίνειας 
προβολής κυματομορφής, διεύθυνσης και ισχύος της ροής, της συχνότητας 
κεφαλής, του επιπέδου απολαβής σήματος και ένδειξη χαμηλής αυτονομίας της 
μπαταρίας. 

 • Η κυματομορφή να είναι διπλής ροής και να παράγεται από την 
ψηφιακή φασματική καταγραφή του Doppler. 

 • Να διαθέτει ανεξάρτητη ανίχνευση της διεύθυνσης ροής (Bi-directional). 

 • Να διαθέτει κύκλωμα δυναμικής ψηφιακής μείωσης του θορύβου καθώς 
και ειδικό φίλτρο θορύβου λόγο της χρήσης gel. 

 • Να διαθέτει ακουστική έξοδο με πραγματικό στερεοφωνικό διαχωρισμό 
και στερεοφωνικά ακουστικά. 

 • Να δέχεται κάρτα αποθήκευσης micro SD. 

 • Να τροφοδοτείται με μπαταρίες εμπορίου τύπου ΑΑ με αυτονομία 
τουλάχιστον 500 εξετάσεων του 1 λεπτού. 

 • Να μπορεί να αναβαθμιστεί με σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 

 • Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης των εξετάσεων με ώρα και 
ημερομηνία. 

 • Να μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω λογισμικού, το 
οποίο να επιτρέπει την δημιουργία πλήρων αγγειακών μελετών για μελέτη και 
αποθήκευση στην βάση δεδομένων του ασθενούς καθώς και εκτυπώσεις πλήρους 
σελίδας όπως και εξαγωγή αρχείων τύπου pdf. Να προσφερθεί με χωριστή τιμή το 
λογισμικό. Το εν λόγω λογισμικό δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη 
τιμή καθώς δεν απαιτείται η ταυτόχρονη προμήθειά του με το μηχάνημα φορητού 
υπερηχοτομογράφου. Προαιρετικά, κατά την υποβολή της προσφοράς, μπορεί να 
αναφέρεται, ενδεικτικά, η τιμή του εν λόγω λογισμικού. 

 • Να διαθέτει εγγύηση 2 ετών με 10 έτη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. 

 • Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό 
οίκο για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών. Να κατατεθεί 
σχετική επιστολή – βεβαίωση. 

 • Η συσκευή να φέρει CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος 
κατά ISO. 

 • O προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO και να είναι 
εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη του 
προσφερόμενου είδους. 

 • Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 



 

       Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 


