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Αριθ. Πρωτ. 5807/13.04.21
ΑΤΡΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Γενικά
Ψθφιακόσ ανιχνευτισ τφπου ακτινολογικισ καςζτασ µε αςφρματθ ςφνδεςθ Wireless (wi-fi)
για χριςθ του και για λιψθ ακτινογραφιϊν εντόσ τθσ ακτινολογικισ αίκουςασ με ςτακερι
κονςόλα (τφπου desktop υπολογιςτι για χειριςμό, λιψθ, κζαςθ και επεξεργαςία των
ψθφιακϊν εικόνων) και ςτακερό ακτινολογικό μθχάνθμα.
Να είναι κατάλλθλοσ για λιψθ ακτινογραφιϊν και εκτόσ τθσ ακτινολογικισ αίκουςασ με
φορθτι κονςόλα (τφπου Laptop/tablet υπολογιςτι για χειριςμό, λιψθ, κζαςθ και
επεξεργαςία των ψθφιακϊν εικόνων) και φορθτό ακτινολογικό μθχάνθμα.
Να ςυμπεριλαμβάνεται τόςο ο ςτακερόσ όςο και φορθτόσ ςτακμόσ
ΑΤΡΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ
1. Σεχνολογία αςφρματου/ενςφρματου επίπεδου ψθφιακοφ ανιχνευτι (Flat
Panel)τφπου ακτινολογικισ καςζτασ: Flat Panel για άμεςθ ψθφιακι ακτινογραφία
(direct radiography)
2. Τλικό Ανιχνευτι: Άμορφθ ιλικόνθ A-Siμε ςπινκθριςτι Ιωδιοφχο Καίςιο CsI
3. Να ςυμμορφϊνεται με τθν διεκνι προδιαγραφι διάςταςθσ των καςετϊν (ISO 4090)
4. Να λειτουργεί αςφρματα (κατά προτίμθςθ να διακζτει ενςωματωμζνο
AccessPoint(AP) για λειτουργία ανιχνευτι εκτόσ τθσ ακτινολογικισ αίκουςασ).
5. Ο χρόνοσ προεπιςκόπθςθ τθσ εικόνασ να είναι λιγότεροσ από 5 sec.
6. Διαςτάςεισ ενεργισ επιφάνειασ (cm) : ≥42 cm x 42 cm
7. Μζγεκοσ pixel ≤150μm
8. Να διακζτει υψθλό DQE (>60% @ 0.5 lp/mm). Να αναφερκεί
9. Μζγεκοσ ψθφιακισ μιτρασ (pixel matrix size) & βάκοσ λιψθσ (bit depth):
≥2800X2800, και ≥ 16 bit
10. Μζγιςτοσ αρικμόσ λιψεων ανά ϊρα : ≥ 240
11. Να διακζτει λειτουργία ΑΕD.
12. Βάροσ ανιχνευτι μικρότερο από 4kgςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μπαταρίασ
13. Να διακζτει μεγάλθ μθχανικι αντοχι. Να αναφερκεί το μζγιςτο ςυνολικό φορτίο
πάνω ςτθν επιφάνεια του ανιχνευτι κακϊσ και το όριο πτϊςθσ (τουλάχιςτον
100cm).
14. Να διακζτει υψθλό επίπεδο προςταςίασ ςε ςκόνθ και υγρά κατά κατθγοριοποίθςθ
Ingress Protection (IP).
15. Να ζχει διακριτικι ικανότθτα>3,35 lp/mm
16. Να λειτουργεί με επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ
17. Να προςφερκοφν τουλάχιςτον δφο μπαταρίεσ και ζνασ φορτιςτισ μπαταριϊν με
τουλάχιςτον δφο (2) κζςεισ φόρτιςθσ ι μία κζςθ φόρτιςθσ και δυνατότθτα
επαγωγικισ φόρτιςθσ μπαταρίασ ανιχνευτι
18. Να ζχει αυτονομία με τισ μπαταρίεσ >200 εξετάςεισ ανά φόρτιςθ
19. Να αναφερκεί αναλυτικά θ διαδικαςία και θ απαίτθςθ βακμονόμθςθσ. Να μπορεί
να πραγματοποιθκεί από τον τεχνολόγο.
20. Να μπορεί να μεταδϊςει τθν παραγόμενθ ιατρικι εικόνα α) τόςο ςτον ςτακερό
ςτακμό λιψθσ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ εικόνασ (ςε PC) όςο και ςτο φορθτό
ςτακμό λιψθσ, αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ ιατρικϊν εικόνων (tablet) για τθν
κάλυψθ των επί κλίνθσ περιςτατικϊν ςτισ κλινικζσ, ςτθ ΜΑΦ και τθ ΜΕΘ του
νοςοκομείου
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ΣΑΘΕΡΟ ΣΑΘΜΟ ΛΗΨΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
1. Τπολογιςτικό φςτθμα για επεξεργαςία και αποκικευςθ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν
τφπου desktop υπολογιςτι με οκόνθ υψθλισ ευκρίνειασ (Να περιγραφεί λεπτομερϊσ
λειτουργικό ςφςτθμα/επεξεργαςτισ/ςκλθρόσ δίςκοσ/μνιμθ RAM/κλπ).
2. Να διακζτει διαγνωςτικι οκόνθ.
3. Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ εικόνων (να αναφερκεί ο αρικμόσ)
4. Να διακζτει ςφςτθμα εγγραφισ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν ςε μαγνθτικά μζςα
αποκικευςθσ με πρόγραμμα κζαςθσ (CD / DVD, ςκλθρό δίςκο ι μονάδα μνιμθσ)
5. Να ζχει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκτυπωτι films
6. Να διακζτει Ελλθνικό περιβάλλον εργαςίασ .
7. Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ (μζςω RIS) ι χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ των
δθμογραφικϊν ςτοιχείων των εξεταηομζνων αλλά και του είδουσ τθσ εξζταςθσ.
8. FULL DICOM 3 : Nα διακζτει όλεσ τισ υπθρεςίεσ του πρωτοκόλλου DICOM 3.0
(PRINT/SEND/WORKLIST).
9. Να υπάρχει κατάλλθλο λογιςμικό με δυνατότθτα ολόςωμων ακτινογραφιϊν και
αυτόματθ ςυνζνωςθ εικόνων (auto- stitching - FLFS)
10. Να μπορεί να ςυνδεκεί και με τα ςυςτιματα pacs που είναι εγκατεςτθμζνα ςτο
νοςοκομείο
11. Να διακζτει λογιςμικό για:
1. Επεξεργαςία και Προεπιςκόπθςθ Εικόνων
2. Δθμιουργία Πρωτόκολλου Εξετάςεων και Προβολϊν
3. Δυναμικό Εφροσ Ζκκεςθσ (ανάδειξθ οςτικισ δοκίδωςθσ και Μαλακϊν μορίων)
4. Ανάδειξθ υποεκτεκειμζνων εικόνων-Μείωςθ Θορφβου
5. Εφαρμογι μαφρου πλαιςίου γφρω από τθν εικόνα
6. Ανίχνευςθ και καταςτολι τθσ εμφάνιςθσ των γραμμϊν του αντιδιαχυτικοφ
διαφράγματοσ.
7. Εκτφπωςθ πολλαπλϊν εικόνων ςε ζνα μόνο φιλμ/Πραγματικό Μζγεκοσ Εκτφπωςθσ
8. Περιςτροφι- Αντικατοπτριςμό/ Μεγζκυνςθ/ Ηλεκτρονικι Περικοπι Εικόνασ
9. Επιλογι και Σαξινόμθςθ Εικόνων με κριτιρια
10. Επεξεργαςία Πλθροφοριϊν Αςκενοφσ και Εξετάςεων
11. Γραφικι ζνδειξθ δόςθσ ακτινοβολίασ ι λογιςμικό παρακολοφκθςθσ τθσ δόςθσ που
χρθςιμοποιικθκε
12. Ειςαγωγι χολίων, Ενδείξεων και Ελεφκερου Κειμζνου
13. Να υπάρχει θ δυνατότθτα οριςμοφ υποχρεωτικϊν πεδίων καταχϊρθςθσ ςτα ςτοιχεία
των αςκενϊν
14. Να διακζτει εξαγωγι των εξετάςεων ςε μορφι jpeg για ενςωμάτωςθ των εικόνων ςε
παρουςιάςεισ.
15. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ εξετάςεων full leg / full spine / full body
16. On line ποιοτικό ζλεγχο και διακζςιμο λογιςμικό ποιοτικοφ ελζγχου
17. Επεξεργαςίασ εικόνων & μετριςεων
18. Αυτόματθ επεξεργαςία τθσ λθφκείςασ ιατρικισ εικόνασ (auto post processing).
12. Σο Λογιςμικό Επεξεργαςίασ και Προεπιςκόπθςθσ των Εικόνων να διακζτει ελλθνικι
επιφάνεια εργαςίασ κακϊσ και να υποςτθρίηει τθν εγγραφι ςτοιχείων μζςω
αλφαρικμθτικοφ πλθκτρολογίου για τθν ειςαγωγι των δεδομζνων των εξεταηομζνων
χειροκίνθτα ι από το RIS
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ΦΟΡΗΣΟ ΣΑΘΜΟ ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
1. Τπολογιςτικό φςτθμα για επεξεργαςία και αποκικευςθ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν
τφπου laptop/Tablet με οκόνθ υψθλισ ευκρίνειασ ≥12’’(Να περιγραφεί λεπτομερϊσ
λειτουργικό ςφςτθμα/επεξεργαςτισ/μνιμθ RAM/εςωτερικι μνιμθ κλπ)
2. Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ εικόνων (να αναφερκεί ο αρικμόσ)
3. Να διακζτει ςφςτθμα εγγραφισ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν ςε μαγνθτικά μζςα
αποκικευςθσ με πρόγραμμα κζαςθσ (CD / DVD, ςκλθρό δίςκο ι μονάδα μνιμθσ)
4. Να ζχει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκτυπωτι films
5. Να διακζτει Ελλθνικό περιβάλλον εργαςίασ .
6. Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ (μζςω RIS) ι χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ των
δθμογραφικϊν ςτοιχείων των εξεταηομζνων αλλά και του είδουσ τθσ εξζταςθσ.
7. FULL DICOM 3 : Να διακζτει όλεσ τισ υπθρεςίεσ του πρωτοκόλλου DICOM 3.0
(PRINT/SEND/WORKLIST).
8. Να υπάρχει κατάλλθλο λογιςμικό με δυνατότθτα ολόςωμων ακτινογραφιϊν και
αυτόματθ ςυνζνωςθ εικόνων (auto- stitching - FLFS)
9. Να μπορεί να ςυνδεκεί και με τα ςυςτιματα pacs που είναι εγκατεςτθμζνα ςτο
νοςοκομείο
10. Να μπορεί να ςυνδεκεί με διαγνωςτικι οκόνθ.
11. Να διακζτει λογιςμικό για:
1. Επεξεργαςία και Προεπιςκόπθςθ Εικόνων
2. Δθμιουργία Πρωτόκολλου Εξετάςεων και Προβολϊν
3. Δυναμικό Εφροσ Ζκκεςθσ (ανάδειξθ οςτικισ δοκίδωςθσ και Μαλακϊν μορίων)
4. Ανάδειξθ υποεκτεκειμζνων εικόνων-Μείωςθ Θορφβου
5. Εφαρμογι μαφρου πλαιςίου γφρω από τθν εικόνα
6. Ανίχνευςθ και καταςτολι τθσ εμφάνιςθσ των γραμμϊν του αντιδιαχυτικοφ
διαφράγματοσ.
7. Εκτφπωςθ πολλαπλϊν εικόνων ςε ζνα μόνο φιλμ/Πραγματικό Μζγεκοσ Εκτφπωςθσ
8. Περιςτροφι- Αντικατοπτριςμό/ Μεγζκυνςθ/ Ηλεκτρονικι Περικοπι Εικόνασ
9. Επιλογι και Σαξινόμθςθ Εικόνων με κριτιρια
10. Επεξεργαςία Πλθροφοριϊν Αςκενοφσ και Εξετάςεων
11. Γραφικι ζνδειξθ δόςθσ ακτινοβολίασ ι λογιςμικό παρακολοφκθςθσ τθσ δόςθσ που
χρθςιμοποιικθκε
12. Ειςαγωγι χολίων, Ενδείξεων και Ελεφκερου Κειμζνου
13. Να υπάρχει θ δυνατότθτα οριςμοφ υποχρεωτικϊν πεδίων καταχϊρθςθσ ςτα ςτοιχεία
των αςκενϊν
14. Να διακζτει εξαγωγι των εξετάςεων ςε μορφι jpeg για ενςωμάτωςθ των εικόνων ςε
παρουςιάςεισ.
15. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ εξετάςεων full leg / full spine / full body
16. Να αναφερκοφν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εικόνασ του μθχανιματοσ.
On line ποιοτικόσ ζλεγχοσ και διακζςιμο λογιςμικό ποιοτικοφ ελζγχου
17. Σο Λογιςμικό Επεξεργαςίασ και Προεπιςκόπθςθσ των Εικόνωννα διακζτει ελλθνικι
επιφάνεια εργαςίασ κακϊσ και να υποςτθρίηει τθν εγγραφι ςτοιχείων μζςω
αλφαρικμθτικοφ πλθκτρολογίου για τθν ειςαγωγι των δεδομζνων των εξεταηομζνων
χειροκίνθτα ι από το RIS
18. Επεξεργαςίασ εικόνων & μετριςεων
19. Αυτόματθ επεξεργαςία τθσ λθφκείςασ ιατρικισ εικόνασ (auto post processing).
12. Να προςφερκεί βάςθ ςτιριξθσ του φορθτοφ ςτακμοφ λιψθσ (tablet), ςτθν κολϊνα του
υφιςτάμενου Φορθτοφ Ακτινολογικοφ Μθχανιματοσ του νοςοκομείου.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όλα τα ανωτζρω να πιςτοποιοφνται με παραπομπζσ ςτα φυλλάδια του
καταςκευαςτικοφ οίκου. Προςφορά θ οποία παραπζμπει ςε υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι
φωτοτυπίεσ φυλλαδίων απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
2. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν
Οδθγία 93/42/ΕΟΚ και ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να
διακζτει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, ISO13485 και ISO 14001 (να
κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά).
3. Ο προμθκευτισ πρζπει να πλθροί τισ διατάξεισ τθσ Τπουργικισ απόφαςθσ ΔΤ8δ/Γ.Π.
οικ./1348 περί «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να ζχει πιςτοποιθμζνο
ςφςτθμα ποιότθτασ κατά ISO 9001 και ISO13485 που αφορά ςτθ διακίνθςθ και τθν
τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. Για το λόγo αυτό ςτισ προςφορζσ
κα πρζπει να υπάρχουν ςυνθμμζνα ζγκυρα πιςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου
οργανιςμοφ από τα οποία να προκφπτει ότι πλθροφνται οι όροι τθσ παροφςασ
παραγράφου.
4. Βεβαίωςθ από τον προμθκευτι 10ετοφσ κάλυψθσ ςε ςυντιρθςθ και ανταλλακτικά.
5. Βεβαίωςθ από τον προμθκευτι ότι διακζτει εξειδικευμζνο τμιμα τεχνικισ
υποςτιριξθσ με τθν ανάλογθ τεχνογνωςία και δυνατότθτεσ ςυντιρθςθσαποκατάςταςθσ βλαβϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και να είναι επίςθμα
εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν διανομι και τεχνικι υποςτιριξθ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ.
6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του υπό
προμικεια εξοπλιςμοφ και να το παραδϊςει ςε λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο
και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ
τεχνικοφσ και επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ κράτουσ, τισ
οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου, και τθν ςυνδρομι των αρμοδίων
υπθρεςιϊν του φορζα ςτο χϊρο που διακζτει.
7. Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει δωρεάν τουσ χριςτεσ για τθν
λειτουργία του μθχανιματοσ και να παραδϊςει φυλλάδια οδθγιϊν χριςθσ ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, οι οποίεσ πρζπει να αποδίδουν πιςτά το
πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι κακϊσ και Service
manual ςτα Αγγλικά.
8. Να δοκεί θ εγκατεςτθμζνθ βάςθ ςτθν Ελλάδα των πζντε (5) τελευταίων ετϊν ίδιων ι
παρεμφερεί μθχανθμάτων DR τθσ εταιρίασ που αντιπροςωπεφετε.

εηζνιασ Βαςίλθσ
κευοφφλαξ ταμάτθσ
Μικζδθσ Επαμεινϊνδασ

