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ΘΕΜΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Θαξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γ.Λ.Α «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ»  

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  224.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» 

 

  

 
ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» 

 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Σν Λ. 3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α’/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

3. Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Θαζνξηζκφο ΘΑΑ». 

4. Σν ππ. αξ. 4661/14.09.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηά ηεο λα εγθξίλεη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Λ. 4412/2016. 

5. Ζ ππ. αξ. 10992/11-7-2018 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Θαξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 
Γ.Λ.Α.  « ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» ζπλνιηθήο πξνππνινγηζζείζαο δαπάλεο 224.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή). 

6. Σν ππ. αξ. 13499/6-9-2018 πξαθηηθφ ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή 
χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΛΑΗ.     

    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΕΙ 

 

1. Σε δηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο  αλάγθεο ηνπ Θαξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Λνζνθνκείνπ  φπσο 

απηέο θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ 13499/6-9-2018 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Θέκαηα ΠξνκεζεηψλΠξνκήζεηεο  Γηαβνχιεπζε) 
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3.  Ζ  δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο, ελψ ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζα 

αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο γηα ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ 

              ΣΡΗΣΖ 18  ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2018  θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

lenach@hippocratio.gr. 

5.  Σν Λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη 

γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο. 

6.   Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ, Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Θαξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γ.Λ.Α «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  

224.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 

 
 
 
 
 πλεκκέλα: Γέθαηέζζεξηο  (14)  ζειίδεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

  

 Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

- Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 

- Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
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ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 
Γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζεκαληηθφηαην αίηεκα απνηειεί ν ζηαζκφο επεμεξγαζίαο απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ 
εηθφλσλ απφ ην Αηκνδπλακηθφ θαη ππεξερνγξαθηθφ εξγαζηήξην. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ, γηα ηελ 
βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηφζν ηεο ρνξεγίαο φζν θαη ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ νθείινπλ λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο θάησζη νπζηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο: 
 
-Λα δηαζέηεη πιαηθφξκα γηα έλα εληαίν ζχζηεκα δηαρείξηζεο  κειεηψλ. Λα παξέρεη επίζεο 
πξφζβαζε ζε έλα πιήξεο θάζκα παθέησλ θιηληθψλ εθαξκνγψλ. Σν ινγηζκηθφ λα ηξέρεη ζε έλα 
κφλν ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο. Λα παξέρεηαη κηα  ζέζε 
εξγαζίαο . 
-Λα δηαζέηεη έλαλ εηδηθφ ζεαηή DICOM γηα εμεηάζεηο απφ ηνλ αγγεηνγξάθν  θαη  ηνλ 
ππεξερνγξάθν. Ζ εχθνιε θαη γξήγνξε αλαζθφπεζε ησλ κεκνλσκέλσλ εηθφλσλ θαη αθνινπζηψλ 
λα ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ.  
-Λα  δηαζέηεη ζπλδεζηκφηεηα Δηθφλαο - DICOM. Ζ ππεξεζία DICOM Store SCP λα επηηξέπεη ηελ 
ιήςε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ DICOM απφ έλα άιιν modality  ή απφ έλα  PACS. Λα 
πεξηιακβάλνληαη επίζεο , ζε ππνζηεξηδφκελεο κνξθέο εηθφλαο: ηα ζπζηήκαηα θαξδηαθψλ 
θαζεηήξσλ (XA), ηα ζπζηήκαηα ππεξήρσλ (US) , SPECT , PET , DICOM PDFs (OT), Γνκεκέλεο 
αλαθνξέο (SR), Κνλάδα ζχλδεζεο max n ° 4 modality 
- Λα πεξηέρεη παθέην Cardiac Measurements.  Λα πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε ιίζηα κε 
κεηξήζεηο 2D, M-Mode θαη Doppler βάζεη ησλ δεκνζηεπκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ 
ASE. Όιεο νη κεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ εηζάγνληαη απφ ην ζχζηεκα 
ππεξήρσλ, λα ζπλνςίδνληαη ζε έλα θχιιν εξγαζίαο.  
-Λα ππνζηεξίδνληαη πνιιαπιέο κεηξήζεηο θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη εάλ ηεθκεξηψλεηαη ε 
κέζε, ηειεπηαία, πςειφηεξε ή ρακειφηεξε ηηκή. 
-Λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία Reporting . Πξφθεηηαη γηα κηα ιχζε αλαθνξάο βάζεη 
πξνηχπνπ. Λα παξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηε γξήγνξε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο 
ερνθαξδηνγξαθηθήο αλαθνξάο. Σα δεδνκέλα αζζελψλ, νη κεηξήζεηο θαη ε βαζκνιφγεζε θίλεζεο 
ηνίρσλ λα ελζσκαηψλνληαη απηφκαηα ζηελ αλαθνξά. 
-Λα δηαζέηεη πξφγξακκα  επεμεξγαζίαο  AutoStrain. Σν πξφγξακκα λα πνζνηηθνπνηεί απηφκαηα 
ην ζπλνιηθφ αιιά θαη ην πεξηνρηθφ strain   ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο   κε βάζε κία πξνβνιή 
ηεζζάξσλ ηξηψλ θαη δχν θνηινηήησλ   ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο κε έλα κφλν θιηθ ηνπ πνληηθηνχ. 
Ζ επεμεξγαζία Autostrainλα πξαγκαηνπνηείηαη κε φια ηα ππεξερνγξαθηθά  κεραλήκαηα  ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ήηνη Philips θαη General Electric θαζψο θαη άιισλ θαηαζθεπαζηψλ (Siemens θηι)  
-Σν πξφγξακκα λα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν ζε  πιήξεο ππνινγηζηή  κε επεμεξγαζηή i7 , κλήκε 
RAM 8  GB DDR4,SSD 250 εζσηεξηθφ , εμσηεξηθφ δίζθν 3 ΣΒ , νζφλε HD 32 in (ειάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο). 
 

   ε ζπλέρεηα ησλ εγγξάθσλ πεξί αμηνπνίεζεο ησλ ρνξεγηψλ, ε βέιηηζηε                    ζπλνιηθή 
δηαρείξηζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 
ππέξερνπ PhilipsiE33 

 
Ζ αλαβάζκηζε νθείιεη λα πξαγκαησζεί κε ηελ  ηειεπηαία δηαζέζηκε θαη πην ζχγρξνλε 
αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο θνξπθαίνπ ππεξερνθαξδηνγξάθνπ iE33 x MATRIX ηεο Philips. 
 
Δηδηθφηεξα απαηηνχληαη ηα θάησζη: 
 

- ηηο εμεηάζεηο Live 3D λα πεξηιακβάλεη γξήγνξεο θαη αμηφπηζηεο ηξηζδηάζηαηεο πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ Live 3D δηαζσξαθηθέο απεηθνλίζεηο πιήξνπο θαξδηαθνχ φγθνπ ζε 1 θαξδηαθφ θχθιν κε 
πςειφ ξπζκφ volumerate θαη εμαηξεηηθή δηαγλσζηηθή επθξίλεηα. 

- Λα πξαγκαηνπνηεί κεγέζπλζε ηξηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελδνθαξδηαθήο 
ξνήο αίκαηνο Live 3DColorzoom. 

- Λα  απηνκαηνπνηεί  θαη πξνεηνηκάδεη  ξπζκίζεηο  ζηελ 2D δηζδηάζηαηε απεηθφληζε πξηλ ηελ 
αλάθηεζε ηξηζδηάζηαηεο νγθνκεηξηθήο απεηθφληζεο γηα ηαρχηεξε εμέηαζε. 

-  Λα πξνζζέηεη απεηθνλίζεηο απφ κία κφλε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε, απφ δηαθνξεηηθέο 
θαηεπζχλζεηο θαη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλα δχν νγθνκεηξηθψλ ηξηζδηάζηαησλ εηθφλσλ ζηελ ίδηα 
νζφλε (DualLive 3DVolume). 

- Λα δηαζέηεη πξφζζεηα λέα εξγαιεία ζην stress-test θαζψο θαη λέα πξσηφθνιια βαζηζκέλα ζηε 

ιεηηνπξγία iRotate. 
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- Ιεηηνπξγία strainαλάιπζεο κε ρξήζε ηνπ Color Tissue Doppler Imaging (TDI) θαη ηνπ παικηθνχ 

TDI ζε παηδηαηξηθνχο αζζελείο ζηελ κνλαδηθή παγθνζκίσο ηξηζδηάζηαηε νγθνκεηξηθή παηδηαηξηθή 
ερνβφιν θεθαιήX7-2. 

- Λα  δηαζέηεη  ηερληθή απεηθφληζεο ηεο αηκάησζεο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηελ 
ρξήζε παξαγφλησλ αληίζεζεο,MyocardialContrastEnhancement κε ηηο θνξπθαίεο πξνεγκέλεο 
ηερληθέο ηεο Philips PulseInversionHarmonics θαη PowerModulation. Λα δηαζέηεη ν ρξήζηεο θαηά ηε 
βνχιεζή ηνπ ηε δπλαηφηεηα θαηαζηξνθήο ησλ κηθξνθπζαιίδσλ (Flash) γηα ηε κειέηε ηεο 
αηκάησζεο ηνπ θαξδηαθνχ κπφο (Perfusion). 

- Ζ ηερληθή λα ιεηηνπξγεί θαη ζην stressecho καδί κε ηελ δπλαηφηεηα απνκλεκφλεπζεο απφ ην 
ζχζηεκα, φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ φπσο απνιαβή, ηζρχο εθπνκπήο αθνπζηηθήο δέζκεο 
θιπ. 

 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΜΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σν ζχζηεκα λα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ: 

A. Οθηψ (8) παξαθιίληα κφληηνξ 

B. Οθηψ (8) πνκπνχο ηειεκεηξίαο  

C. Θεληξηθφ ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο 

 
Α. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ 
 
I. Γεληθά 

1. Λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ηεθαληαία Κνλάδα, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ παξακέηξσλ θξίζηκσλ αζζελψλ. 

2. Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ, λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 220V/50Hz θαη λα είλαη 

αζφξπβν ρσξίο αλεκηζηήξα.  

3. Λα θαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο κε ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη 

λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

4. Λα είλαη εχθνιν ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ κέζσ νζφλεο αθήο θαη λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ θαη menu 

ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, γηα δηεπθφιπλζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε 

ρξήζε. 

5. Σν monitor ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηνπο αλάινγνπο εληζρπηέο – δπλαηφηεηεο, 

πξνγξάκκαηα, ειεθηξφδηα, θαιψδηα, θ.ι.π. θαη γεληθφηεξα εμαξηήκαηα γηα ιεηηνπξγία θαη πιήξε 

ρξήζε ηνπ ζηε κνλάδα, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Λνζνθνκείν.  

6. Λα επηθνηλσλεί, κέζσ ζχλδεζεο ζε θνηλφ ςεθηαθφ δίθηπν ETHERNET, ηφζν κε ηνλ Θεληξηθφ 

ηαζκφ, φζν θαη κε ηα άιια παξαθιίληα monitors (επηθνηλσλία bed to bed) ρσξίο ηελ αλάγθε 

παξέκβαζεο νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπζθεπήο. Θαηά ηελ επηθνηλσλία bed to bed λα 

απεηθνλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξνο ζηηγκήλ παξαθνινπζνχκελνπ monitor ηαπηφρξνλα κε 

εθείλεο ηνπ monitor πνπ ιακβάλεη. 

7. Λα θέξεη έγρξσκε νζφλε αθήο, ηερλνινγίαο TFT, ηνπιάρηζηνλ 12 ηληζψλ, πςειήο αλάιπζεο 

ηνπιάρηζηνλ 1280x800 θαη έμη (6) θαλαιηψλ.  

8. Ζ αλάξηεζε θάζε κφληηνξ ζα γίλεη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή είηε κε ζπαζηφ 

βξαρίνλα απφ ηνλ ηνίρν ή ξάγα κε δπλαηφηεηα άκεζεο απειεπζέξσζεο γηα ρξήζε θαηά ηε 

κεηαθνξά. 

9. Λα είλαη πιήξσο βπζκαηνχκελνπ ηχπνπ (modular) κε πνιππαξακεηξηθνχο ή μερσξηζηνχο 

εληζρπηέο κε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο αλάκεζα ζηα κφληηνξ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

δηακφξθσζε ηεο ζχλζεζεο αλάινγα κε ηνλ αζζελή αιιά θαη θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

10. Λα θέξεη θίιηξα παξαζίησλ δηθηχνπ, πξνζηαζίαο απφ ξεχκαηα απηλίδσζεο, δηαζεξκίαο θαη 

αλαπλεπζηηθνχ ζνξχβνπ. Λα έρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο παικψλ βεκαηνδφηεζεο. 

11. Λα έρεη ηαρχηεηεο ζάξσζεο θπκαηνκνξθψλ 6,25 - 12,5 – 25 - 50mm/sec αλάινγα κε ηελ 

παξάκεηξν θαη δπλαηφηεηα παγψκαηνο ησλ θπκαηνκνξθψλ θαη εθηέιεζεο κεηξήζεσλ κε 

cursor. 
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ΗI. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
1. Λα δηαζέηεη γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο, νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο (alarms) κε 

ξπζκηδφκελα άλσ θαη θάησ φξηα θαζψο θαη ζπλαγεξκφ γηα ηερληθφ πξφβιεκα. Λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπλαγεξκνχ αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηά ηνπ θαη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ζπκβάλησλ ζπλαγεξκνχ κε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο 

(μερσξηζηά απφ ηνλ Θεληξηθφ ηαζκφ). Λα έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο άκεζεο ξχζκηζεο ησλ 

νξίσλ ζπλαγεξκνχ γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο ηαπηφρξνλα.  

2. Σα φξηα ησλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθιίλησλ monitors γηα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο λα 

ξπζκίδνληαη εχθνια απφ ην ρεηξηζηή, ηφζν απφ ην κφληηνξ φζν θαη απφ ηνλ Θεληξηθφ ηαζκφ, 

θαη λα απεηθνλίδνληαη ζπλερψο ζηελ νζφλε ηνπ κφληηνξ. 

3. ε πεξίπησζε απνθφιιεζεο ειεθηξνδίνπ ΖΘΓ ην κφληηνξ λα κεηαπεδά απηφκαηα ζε άιιε 

απαγσγή ψζηε λα κελ ράλεηαη απφ ηελ νζφλε ην ΖΘΓ ηνπ αζζελνχο θαη λα ππάξρεη εηδνπνίεζε 

ζηνλ ρξήζηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαγσγήο πνπ έρεη απνθνιιεζεί. 

4. Λα δηαζέηεη κλήκε trend ηνπιάρηζηνλ 24 σξψλ, φισλ ησλ παξακέηξσλ ζε ηζηνγξάκκαηα θαη 

πίλαθεο κε πςειφ ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο ηνπιάρηζηνλ 20 sec .Σα ηζηνγξάκκαηα λα 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηαπηφρξνλα κε φιεο ηηο θπκαηνκνξθέο θαη κεηξήζεηο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ, ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο. 

5. Λα έρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηψλ θαη απηφκαηεο θαηάηαμεο ζε νκάδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο, κε αλάιπζε δχν ηνπιάρηζηνλ απαγσγψλ 

ηαπηφρξνλα, θαη λα απνζεθεχεη ηα αξξπζκηθά επεηζφδηα ζηε κλήκε ηνπ.  

6. Λα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ST ζε 12 απαγσγέο θαη λα δίλεη ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηελ 

νζφλε θαη γηα ηηο δψδεθα απαγσγέο ζπγρξφλσο, γηα δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

εξκελεία ηνπ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζεκείσλ J ρεηξνθίλεηα. Λα δηαζέηεη ζπλερή 

κέηξεζε ηνπ δηαζηήκαηνο QT θαη QTc. 

7. Σν monitor λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο θαη απεηθφληζεο πιήξνπο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο 

12 απαγσγψλ κε εμαπνιηθφ θαιψδην θαη απεηθφληζήο ηνπο ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε. Δπηπιένλ κε 

ηε ρξήζε 10πνιηθνχ θαισδίνπ λα ιακβάλεη πιήξεο θαξδηνγξάθεκα 12 απαγσγψλ. 

8. Λα δηαζέηεη πξφγξακκα αηκνδπλακηθψλ ππνινγηζκψλ θαη νμπγφλσζεο θαη είλαη επηζπκεηφ λα 

πεξηιακβάλεη πξφγξακκα γηα ππνινγηζκφ δνζνινγίαο θαξκάθσλ. 

 
ΗΗI. Παξάκεηξνη 

1. Βαζκίδα ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο-αλαπλνήο 

Α) Ζ ιήςε ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο λα γίλεηαη κέζσ εχθακπηνπ, αλζεθηηθνχ ζηηο 
κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαισδίνπ κε 6 ή 10 ειεθηξφδηα. Λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρν 
θαιψδην αζζελνχο. 
Β) Δχξνο κέηξεζεο θαξδηαθνχ ξπζκνχ 15-300bpm θαη δηαγλσζηηθή ζπρλφηεηα 
θαξδηνγξαθήκαηνο 0.05-150Hz. 
Γ) Ο θαξδηαθφο ξπζκφο λα ιακβάλεηαη ελαιιαθηηθά θαη απφ ηελ πιεζπζκνγξαθηθή θακπχιε ή 
ηελ αξηεξηαθή πίεζε. 
Γ) Λα εκθαλίδεη  ηε ζπρλφηεηα θαη λα απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή ηεο αλαπλνήο απφ ην ίδην 
κε ην ΖΘΓθεκα θαιψδην, ε επαηζζεζία ηεο νπνίαο λα ξπζκίδεηαη ηφζν ρεηξνθίλεηα φζν θαη 
απηφκαηα. 
Δ) Δχξνο κέηξεζεο ζπρλφηεηαο αλαπλνήο 0-150 α/ι. 
η) Λα ξπζκίδεηαη ν ρξφλνο άπλνηαο 

2. Βαζκίδα θνξεζκνχ αηκνζθαηξίλεο 

Α) Λα απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή (θχκα πεξηθεξεηαθνχ παικνχ) θαη λα εκθαλίδεη ηελ ηηκή 
ηνπ θνξεζκνχ ζε Ο2 (SpO2).  
Β) Δχξνο κέηξεζεο παικνχ 30-300bpm& θνξεζκνχ 0%-100% 
Γ) Λα δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα γηα ηελ απφξξηςε ησλ παξαζίησλ ησλ νθεηιφκελσλ ζε 
ππνάξδεπζε θαη ζηελ θίλεζε ηνπ αζζελνχο θαη ε παξερφκελε αθξίβεηα ζε ζπλζήθεο ζπλερνχο 
θίλεζεο θαη ππνάξδεπζεο ζην εχξνο 70-100% λα είλαη ≤3%. 
Γ) Λα ζπλνδεχεηαη απφ αηζζεηήξα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ δαθηχινπ θαη λα δέρεηαη θαη 
αηζζεηήξεο κίαο ρξήζεσο. 
Δ) Δίλαη επηζπκεηφ λα έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ δείθηε PVI (PlethVariabilityIndex) γηα 
εθηίκεζε ηεο αληαπφθξηζεο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ θαη ηεο αηκνζθαηξίλεο (SpHb) κε αλαίκαθην 

ηξφπν. 
3. Βαζκίδα αλαίκαθηεο πίεζεο 
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Α) Λα κεηξά ηελ αλαίκαθηε πίεζε κε ηελ ηαιαλησζηκεηξηθή κέζνδ κε ρεηξνθίλεην (manual) θαη 

απηφκαην ηξφπν κε ξπζκηδφκελα απφ ηνλ ρξήζηε δηαζηήκαηα απφ θάζε 1 ιεπηφ έσο 12 ψξεο 
θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζφλε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο 
πίεζεο.  
Β) Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ππνδνρήο γηα δηαθνξεηηθά κεγέζε πεξηρεηξίδσλ θαη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ δχν πεξηρεηξίδεο (θαλνληθνχ θαη κεγαιφζσκνπ ελήιηθα). 

4. Βαζκίδα ζεξκνθξαζίαο 

Α) Λα έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ αηζζεηήξα 
νξζνχ/νηζνθάγνπ. 

5. Βαζκίδα αηκαηεξψλ πηέζεσλ 

Α) Λα δηαζέηεη εληζρπηή 2 αηκαηεξψλ πηέζεσλ πνπ λα απεηθνλίδεη ηηο θπκαηνκνξθέο θαη λα 
εκθαλίδεη ηαπηφρξνλα ηηο ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο.  
Β) Nα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ησλ θπκαηνκνξθψλ ζε ππέξζεζε (over lapping κε θνηλφ 0). 
Γ) Δίλαη επηζπκεηφ λα ππνινγίδεη ηελ Pulse Pressure Variation (PPV)θαη λα δηαζέηεη εηδηθφ 
πξφγξακκα κέηξεζεο ηεο πίεζεο ελζθήλσζεο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. 

6. Βαζκίδα θαξδηαθήο παξνρήο θαη ζπλερνχο θαξδηαθήο παξνρήο 

Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε ηελ ηερληθή ηεο ζεξκναξαίσζεο 
κε θαζεηήξα πλεπκνληθήο αξηεξίαο ελψ είλαη επηζπκεηφ λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα θαη ζπλερνχο 
παξαθνινχζεζεο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε ρξήζε θαζεηήξσλ ηερλνινγίαο PiCCO. Λα 
ζπλνδεχεηαη απφ θαιψδην ζχλδεζεο θαζεηήξσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  
(Γχν βαζκίδεο γηα θνηλή ρξήζε κε φια ηα κφληηνξ) 

7. Γπλαηφηεηα γηα επέθηαζε κε βαζκίδα θαπλνγξαθίαο ηερλνινγίαο θχξηαο θαη πιάγηαο ξνήο. Λα 

απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη αξηζκεηηθά ε ηηκή ηνπ ηεινεθπλεπζηηθνχ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (EtCO2). 

 
8. Tα κφληηνξ λα δχλαηαη λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν πιεξνθνξηθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ (Hospital 

Information System), ηα εξγαζηήξηα (Laboratory Information System), ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

θιηληθψλ δεδνκέλσλ θιπ γηα ακθίδξνκε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη ππνζηήξημε ηνπ θιηληθνχ 

έξγνπ.  

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ 

 
1. Λα παξαθνινπζεί ηαπηφρξνλα ηνπιάρηζηνλ δεθαηέμη (16) αζζελείο θαη λα έρεη δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο γηα παξαθνινχζεζε πεξηζζφηεξσλ αζζελψλ.  

2. Λα πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη απεηθφληζεο ησλ παξακέηξσλ  νθηψ 

ηνπιάρηζηνλ  αζζελψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ηειεκεηξηθά. 

3. Λα απνηειείηαη απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηειεπηαίαο γεληάο, ζε ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ 

θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε κε ειιεληθφ κελνχ, εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ. 

4. Λα έρεη δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο θαη αλαζθφπεζεο φισλ ησλ ζπλαγεξκψλ, θαζψο επίζεο θαη 

φισλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ ππφ κνξθή πηλάθσλ (trends), γηα 

ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο, θαζψο θαη ηεο εκεξνκελίαο, ηεο ψξαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αζζελνχο. 

5. Λα έρεη αξρεηνζέηεζε ζηνλ ζθιεξφ δίζθν φισλ ησλ αξξπζκηψλ κε ηαπηφρξνλε αλάιπζε απηψλ 

ηαμηλνκεκέλσλ ζε θαηεγνξίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο, ελψ ζα 

εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα εμφδνπ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ΖΘΓθήκαηνο πξνο ζχζηεκα HOLTER γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

6. Λα έρεη αξρεηνζέηεζε ζην ζθιεξφ δίζθν ησλ θπκαηνκνξθψλ (fulldisclosure ) φισλ ησλ 

θπκαηνκνξθψλ αλά αζζελή, γηα φινπο ηνπο παξαθνινπζνχκελνπο αζζελείο γηα ηνπιάρηζηνλ 

επηά (7) εκέξεο. 

7. Λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα γηα θάζε αζζελή ηνπιάρηζηνλ δπν θπκαηνκνξθέο θαη αξηζκεηηθά 

φιεο ηηο άιιεο παξαθνινπζνχκελεο παξακέηξνπο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θιίλεο ηνπ αζζελνχο. 

Απηφ λα γίλεηαη  γηα φινπο ηνπο αζζελείο ζπγρξφλσο. 

8. Λα δηαζέηεη δχν έγρξσκεο νζφλεο ηνπιάρηζην 19 ηληζψλ TFT θαη λα απεηθνλίδεη ηηο 

παξακέηξνπο κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. 

9. Λα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο φισλ ησλ θπκαηνκνξθψλ θαη ησλ κεηξήζεσλ απφ θάπνην 

επηιεγκέλν απφ ηνλ ρεηξηζηή παξαθιίλην κφληηνξ, ρσξίο λα ζηακαηά ε παξαθνινχζεζε ησλ 

ππνινίπσλ αζζελψλ απφ ηελ νζφλε ηνπ.  
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10. Λα έρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο γηα ζχλδεζε απφ νπνηνδήπνηε Ζ/Τ εληφο ή εθηφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πιήξεο αλαζθφπεζε φισλ ησλ θπκαηνκνξθψλ θαη 

δεδνκέλσλ ησλ κφληηνξ. 

11. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ νξίσλ ειέγρνπ ησλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθιίλησλ 

κφληηνξ απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ θαζψο θαη αλαζθφπεζεο ησλ trends ηνπ θάζε αζζελνχο. 

12. Λα δηαζέηεη εθηππσηή ζειίδαο (laserprinter) γηα εθηχπσζε αλαθνξψλ. 

13. Ο θεληξηθφο ζηαζκφο λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηα κφληηνξο ζε ηνπηθφ δίθηπν Ethernet θαη λα 

επεθηείλεηαη κε ζχλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (πρ LIS, HIS, CIS), γηα ηελ 

απηφκαηε εηζαγσγή εξγαζηεξηαθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ δεδνκέλσλ ζηα παξαθιίληα 

κφληηνξ θαζψο θαη εμαγσγή θιηληθψλ δεδνκέλσλ ζε απηά.  

 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΜΠΧΝ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ 
 

1. Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο. Σν βάξνο ηεο θάζε ηειεκεηξίαο (ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κπαηαξηψλ) λα κελ μεπεξλά ηα 300 γξακκάξηα.  

2. Λα είλαη νπσζδήπνηε ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ψζηε λα αληέρεη ζε πηψζεηο θαη λα 

δηαζέηεη αδηάβξνρε πξνζηαζία βαζκνχ IPX7 (πξνζηαζία απφ εκβάπηηζε ζε πγξά). 
3. Λα έρεη δπλαηφηεηα ιήςεο θαη αζχξκαηεο κεηάδνζεο ΖΘΓ κέζσ θαισδίνπ αζζελνχο  6 

απαγσγψλ κε δπλαηφηεηα θαη γηα ΖΘΓ 12 απαγσγψλ. 

4. Λα έρεη, δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηψλ θαη απηφκαηεο θαηάηαμεο ζε νκάδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο θαη λα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηνπ 

δηαζηήκαηνο ST. 

5. Ο πνκπφο είλαη επηζπκεηφ λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

σο άλσ παξακέηξσλ ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κφληηνξ.  

6. Λα ιεηηνπξγεί κε ελζσκαησκέλεο κπαηαξίεο ηνπ εκπνξίνπ, νη νπνίεο λα παξέρνπλ δπλαηφηεηα 

αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζην 30 ψξεο.  

7. Λα δηαζέηεη έλδεημε επηπέδνπ θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο.  

8. Λα δηαζέηεη θνκβίν θιήζεο ηνπ λνζειεπηή, θνκβίν θαηαγξαθήο, θαζψο θαη θνκβίν ζίγαζεο 

ζπλαγεξκψλ.  

9. Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκφ εληνπηζκνχ ηνπ πνκπνχ αζζελνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

απψιεηάο ηνπ ή απνκάθξπλζεο ηνπ αζζελνχο εθηφο ηεο θιηληθήο. 
10. Λα ζπλνδεχνληαη απφ εμαπνιηθφ θαιψδην ΖΘΓξαθήκαηνο θαη αδηάβξνρε ζήθε.  

 

 

 

 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΥΡΟΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΡΙΔΙΑΣΑΣΗ ΤΠΕΡΗΥΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ  

ΜΕ ΤΠΣΙΟ ΕΡΓΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΟΛΗΛΑΣΟ  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

χζηεκα ηξηζδηάζηαηεο ππεξερνθαξδηνγξαθίαο γηα θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο  ελειίθσλ, ηεο πιένλ ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο, ηξνρήιαην, κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, εθνδηαζκέλν κε φιεο ηηο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ 
δηέπνπλ ηελ ζχγρξνλε θαξδηνινγία , απνηεινχκελν απφ: 

1. Βαζηθή κνλάδα κε ελζσκαησκέλν πιήξεο παθέην θαξδηνινγηθψλ κεηξήζεσλ λεψηεξσλ ηερληθψλ (φπσο 
αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ). 

2. Γηαζσξαθηθή ερνβφιν θεθαιή ΚΑΣΡΗΥ Phased Array, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ, απφ 1,5 έσο 4,0 
MHz , ε νπνία λα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο κεζφδνπο απεηθφληζεο θαη λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ 
δηζδηάζηαησλ ερoθαξδηνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

3. Γηνηζνθάγεην 3D νγθνκεηξηθή ερνβφιν θεθαιή, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ απφ 3 έσο 8  MHz,  ε 
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νπνία λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ερoθαξδηνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

4. Αγγεηνινγηθή θεθαιή Linear ζπρλνηήησλ 2.5 – 10.0 ΚΖΕ 

5. Θεθαιή ηχπνπ pencil 2.0 MHZ  

6. Θαηαγξαθηθφ Laser γηα έγρξσκεο θαη αζπξφκαπξεο εθηππψζεηο 

7. Ύπηην εξγνκεηξηθφ πνδήιαην   

 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

 Φηθιακόρ Διαμοπθωηήρ Δέζμηρ  

 Φεθηαθφο δηακνξθσηήο δέζκεο (Digital 
beamformer) 

Nα δηαζέηεη 7.000.0000 θαλάιηα επεμεξγαζίαο 
πεξίπνπ.  

 Σύποι Ησοβόλων Κεθαλών  

 Ζρνβφιεο θεθαιέο επξέσο θάζκαηνο 
ζπρλνηήησλ, κε κεγάιν ζπλνιηθά εχξνο 

ζπρλνηήησλ. 

ΛΑΗ, απφ 1,5 MHz έσο 10 MHz, πεξίπνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νγθνκεηξηθήο 3D 

δηνηζνθάγεηνπ θεθαιήο γηα δηελέξγεηα ηξηζδηάζηαηεο 
ερoθαξδηνγξαθίαο. 

Λα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά. 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ ή 
πεξηνρψλ ζπρλνηήησλ αλά ερνβνιέα 

ΛΑΗ, ≥ 3 

 Ζρνβφινο θεθαιή ΚΑΣΡΗΥ Sector Phased Array  .  
Θα αμηνινγεζεί επηπιένλ ηερλνινγίεο θεθαιψλ γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε . 

NAI, απφ 1,5 MHz έσο 4.0   MHz πεξίπνπ 

 Ζρνβφιεο θεθαιή Linear Array NAI, απφ 4,0 MHz έσο 15,0 MHz  

 Ζρνβφινο θεθαιή νγθνκεηξηθή 3D δηνηζνθάγεηνο, 
πνιπεπίπεδε (multiplane) 

NAI, απφ 3 MHz έσο 8   MHz. Λα ιεηηνπξγεί κε φιεο 
ηηο δεηνχκελεο δηζδηάζηαηεο θαη ηξηζδηάζηαηεο 
ερσθαξδηνγξαθηθέο εθαξκνγέο. 

 Γηαζσξαθηθή ερνβφιν θεθαιή Sector Phased 
Array  MATRIX Phased Array, επξέσο θάζκαηνο 
ζπρλνηήησλ, απφ 1,5 έσο 4,0 MHz  , ε νπνία λα 
ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο κεζφδνπο απεηθφληζεο 
εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

NAI, απφ 1,5 MHz έσο 4.0   MHz. Λα ιεηηνπξγεί κε 
φιεο ηηο δεηνχκελεο δηζδηάζηαηεο 
ερσθαξδηνγξαθηθέο εθαξκνγέο. 

 Μέθοδοι Απεικόνιζηρ  

 B-Mode ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 M-Mode ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Color Doppler (CFM) ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 πρλφηεηα/ηαρχηεηα ηνπ Doppler Λα ξπζκίδεηαη & λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε 

 Παικηθφ (PW) θαη πςειά παικηθφ (HPRF) 
θαζκαηηθφ Doppler  

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 πλερέο (CW) θαη θαηεπζπλφκελν θαζκαηηθφ 
Doppler  

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Triplex Mode (ηαπηφρξνλε απεηθφληζε, ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν, εηθφλαο Β-ΚODE, παικηθνχ 
Doppler /ζπλερνχο CW θαη εγρξψκνπ Doppler) κε 
ηηο θαξδηνινγηθέο θεθαιέο . 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)  

 Πξφγξακκα κειέηεο θαη απεηθφληζεο ησλ ξνψλ ησλ 
ζηεθαληαίσλ αγγείσλ . 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Φαζκαηηθφ Ηζηηθφ θαη Έγρξσκν Iζηηθφ Doppler (real 
time) 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά). Λα ιεηηνπξγεί 
νπσζδήπνηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  ην έγρξσκν 
ζηηηθφ doppler καδί κε ην θαζκαηηθφ ζηηηθφ 
doppler . 

 Απεηθφληζε 2εο αξκνληθήο ζπρλφηεηαο απφ ηνπο 
ηζηνχο (Tissue Harmonic Imaging) 

ΛΑΗ  (Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο 
απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο 

ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

 Σξηζδηάζηαηε δηνηζνθάγεηα απεηθφληζε ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
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πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ φινπ ηνπ φγθνπ ηεο θαξδηάο 

ζε 1 (full volume), 2 θαη 4 θαξδηαθνχο θχθινπο, κε 
πςειφ ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο (volume per sec), 
κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ηξηζδηάζηαηεο 
απεηθφληζεο ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ( color 3D) 

 Λα απεηθνλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν απφ ηελ  νηζνθάγεηα ηξηζδηάζηαηε  θεθαιή  
ηνπιάρηζηνλ δπν  δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνκήο απφ 
ηνλ ίδην θαξδηαθφ θχθιν κε ειεπζεξία αιιαγήο 
γσλίαο ησλ επίπεδσλ θαηά βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή  
. 

ΛΑΗ  

Δπηπιένλ ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ επίπεδσλ ηνκήο  ζα 
αμηνινγνχληαη πξνζζεηηθά .  Nα ιεηηνπξγνχλ 
φιεο νη κέζνδνη απεηθφληζεο color flow 
,έγρξσκν TDI ,Contrast θηι. 

(Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Γπλακηθή ερσθαξδηνγξαθία (Stress Echo) NAI Λα πξνζθεξζεί ζηελ βαζηθή ζχλζεζε 
ςεθηαθφ ζχζηεκα Stress Echo πνπ λα 
ελζσκαηψλεηαη ζηε βαζηθή ζπζθεπή ηνπ 

ππεξερνθαξδηνγξάθνπ θαη λα ιεηηνπξγεί απφ 
ην ρεηξηζηήξην απηνχ. Σν πξφγξακκα λα είλαη 
εχρξεζην θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ρεηξηζηή. Λα ιεηηνπξγεί 
ηνπιάρηζηνλ ζε δέθα  (10) ζηάδηα θαη δέθα  
(10) δηαθνξεηηθέο ηνκέο. Σν ινγηζκηθφ ηεο 
κεζφδνπ απηήο λα επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε 
δηπιή απεηθφληζε επί ηνπ monitor, θαηά ηε 
δηάξθεηα stress, ηεο απνζεθεπκέλεο 
θηλνχκελεο εηθφλαο ελ εξεκία θαη ηεο ελεξγνχο 
απεηθφληζεο ηεο ίδηαο ηνκήο ζε θάζε ζηάδην ζε  
απνιπηφ ζπγρξνληζκφ κεηαμχ ηνπο κε ην ΖΘΓ 
. Ο ζπγρξνληζκφο ησλ εηθφλσλ ζε φια ηα 
ζηάδηα λα είλαη ζπγθξίζηκνο θαη 
ζπγρξνληζκέλνο  κε ηα ηξέρνληα ζηάδηα  , κε 

ζθνπφ ηελ   δηαγλσζηηθή ζχγθξηζε θαη ηελ 
αθξίβεηα ηεο ηνκήο. 

 
Ζρσθαξδηνγξαθία αληίζεζεο (Contrast Harmonic 
Imaging) 

ΛΑΗ  Γηα ηελ απεηθφληζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο , λα 
ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ stress 
echo  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά). 

 Λειηοςπγικά – Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά 

 χγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία 
δεκηνπξγίαο εηθφλαο κε ηε ζπιινγή κεγάινπ 
αξηζκνχ δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 
δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο, γηα επίηεπμε 
εηθφλσλ πςειήο αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο) 

ΛΑΗ  (Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο 
απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο 
ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

 Πιήξεο παθέην θαξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί) 

 Σερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα 
ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη βειηίσζε ηεο 
νξαηφηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη 
αχμεζε ηεο επθξίλεηάο ηνπο 

ΛΑΗ  (Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο 
απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο 
ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή) 

 Δπεμεξγαζία εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (post 
processing) 

ΛΑΗ (Nα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο 
πξνο αμηνιφγεζε) 

 Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε 
αζπξφκαπξσλ & έγρξσκσλ εηθφλσλ 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Φεθηαθή κήηξα απεηθφληζεο Λα πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιφγεζε 

 Δπίπεδα δηαβάζκηζεο ηνπ γθξη Λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε 

 Ρπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (frame rate) ≥ 1000 f/sec  

 Βάζνο ζάξσζεο ≥ 30 cm 

 Γπλακηθφ Δχξνο (dynamic range) ≥ 200 db 

 εκεία ή δψλεο εζηίαζεο (focus points/zones) ε 
άιιε ζχγρξνλε ηερληθή γηα ηελ δεκηνπξγία 
νκνηνγελνχο απεηθφληζεο  

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
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 χγρξνλν ζχζηεκα κεγέζπλζεο (zoom) πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Φεθηαθά δσλνπεξαηά θίιηξα κεγάινπ εχξνπο 
ζπρλνηήησλ, γηα απνθνπή ησλ ρξσκαηηθψλ 
παξαζίησλ πνπ νθείινληαη ζηελ θίλεζε ησλ ηζηψλ 
(π.ρ. αλαπλνή αζζελνχο, ηαρππαικίεο θιπ.) 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Mνλάδα ΖΘΓξαθήκαηνο ζπγρξνληζκέλνπ κε φιεο ηηο 
κεζφδνπο απεηθφληζεο . 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 
Έγρξσκε TFT Οζφλε 

≥ 20” Λα αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηεο νζφλεο γηα λα 
αμηνινγεζεί. 

 Δλεξγέο ζχξεο γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε θεθαιψλ ≥ 3 

 Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο απεηθφληζεο ζηελ 
νζφλεο 

Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο κνλήο & δηπιήο νζφλεο κε 
ηνπο ζπλδπαζκνχο: Β-Mode+Β Mode, B-Mode+B-
Mode/CFM ή Power Doppler 

 Ινγηζκηθφ απηφκαηεο νξηνζέηεζεο ηνπ 
ελδνθαξδίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θιάζκαηνο 
εμψζεζεο & ηαπηφρξνλε απεηθφληζε ησλ 
θπκαηνκνξθψλ κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ θαζ’ φιε 
ηελ δηάξθεηα ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ, ην νπνίν λα 
ελζσκαηψλεηαη ζηε βαζηθή κνλάδα 

ΛΑΗ ( πξνο επηινγή )  

 Λα ιεηηνπξγεί ζηηο δηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο.  

(Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιφγεζε) 

 

Ινγηζκηθφ πνζνηηθνπνίεζεο, αλάιπζεο δεδνκέλσλ 
& κεηξήζεσλ γηα δηζδηάζηαηεο & ηξηζδηάζηαηεο 
απεηθνλίζεηο 

ΛΑΗ ( πξνο επηινγή )  

Δπηπιένλ λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή 
ελζσκαησκέλα ζηελ βαζηθή ζχλζεζε 
ελζσκαησκέλα ζηελ ζπζθεπή ηα εμήο ινγηζκηθά – 
πνζνηηθνπνηήζεηο  :  

 Σξηζδηάζηαηε κειέηε ηεο κηηξνεηδνχο 
βαιβίδαο , 

 Σξηζδηάζηαηε κειέηε ηεο ανξηηθήο 
βαιβίδαο , 

(Λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά πξνο αμηνιφγεζε) 

 Ινγηζκηθφ πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ ηζηηθνχ Doppler 
(TDI/TVI) γηα ηνλ έιεγρν ζπγρξνληζκνχ ησλ 
ηνηρσκάησλ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, κε ηερληθέο 
παξακφξθσζεο ηνπ ηζηνχ (strain, strain rate θαη 
velocity) ην νπνίν λα ελζσκαηψλεηαη ζηε βαζηθή 
κνλάδα. 

ΛΑΗ ( πξνο επηινγή )  

 

 Ινγηζκηθφ αλάιπζεο ησλ δηζδηάζηαησλ 
πιεξνθνξηψλ (2D speckle) γηα ηνλ ζπλνιηθφ & 
ηκεκαηηθφ έιεγρν ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιφγεζε) 

 Ινγηζκηθφ κειέηεο ηεο ππθλφηεηαο ησλ ηζηψλ κε 
ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

Time/Intensity Curves ην νπνίν λα ελζσκαηψλεηαη 
ζηε βαζηθή κνλάδα.  

ΛΑΗ ( πξνο επηινγή )  

 

 Σερληθή απηφκαηεο, ζπλερνχο θαη ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν πιαλεκέηξεζεο ηεο θπκαηνκνξθήο ηνπ 
θάζκαηνο Doppler & ππνινγηζκνχ αηκνδπλακηθψλ 
παξακέηξσλ ζηηο θαξδηνινγηθέο εθαξκνγέο.  

ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 

 Πνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 8 

 Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε hardware & software ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 ύζηημα Απσειοθέηηζηρ & Εκηύπωζηρ  

 Ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εηθφλσλ επί ηεο βαζηθήο 
κνλάδαο 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 
Κνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ 

ΛΑΗ, ελζσκαησκέλνο, ≥ 150GB (Λα πεξηγξαθεί 
αλαιπηηθά) 

 Οδεγφο DVD/CD ΛΑΗ, ελζσκαησκέλνο (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 USB/Flash drive ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
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 Αζπξφκαπξν ζεξκηθφ θαηαγξαθηθφ επί ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηεο βαζηθήο κνλάδαο 

ΛΑΗ  (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Διαζςνδεζιμόηηηα ςζηήμαηορ  

 χζηεκα επηθνηλσλίαο, ππεξεζίεο Πιήξεο DICOM 3.0 

 Θχξα LAN  ΛΑΗ 

 Θχξα HDMI/DVI-D/-I γηα εμσηεξηθή νζφλε  ΛΑΗ 

 Ύπηιο επγομεηπικό ποδήλαηο.  

 

Λα πξνζθεξζεί χπηην εξγνκεηξηθφ πνδήιαην γηα ηελ 
δηαδηθαζία άζθεζεο stress echo ρσξίο ρξήζε 
θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 
βαιβηδηθψλ παζήζεσλ . 

ΛΑΗ ζηελ βαζηθή ζχλζεζε κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

 Λα είλαη ειεθηξνθίλεην. 

 Απηφκαηε ξχζκηζε θιίζεο. 

 ηήξημε θεθαιήο , πνδηψλ θαη ρεξηψλ κε 
πξνζηαηεπηηθά θαη δψλε ζπγθξάηεζεο . 

 Δηδηθή πεξηνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ερνβνιέα 

 Βάξνο αληνρήο ηνπ πνδήιαηνπ γηα αζζελείο  
κέρξη 140 θηιά θαη χςνπο 2  κέηξσλ . 

 Ζιεθηξηθή ξχζκηζε ζέζεο αζζελψλ θαζ 
χςνπο απφ 120 cm έσο 200 cm  

 Λα δηαζέηεη πιεθηξνιφγην θαη νζφλε LCD 
βαζηθψλ παξακέηξσλ. 

 Δχξνο ηαρχηεηαο απφ 30 -130 ζηξνθέο ην 
ιεπηφ . 

 Ανεξάπηηηορ ηαθμόρ Επγαζίαρ  

  Δμσηεξηθφο  ζηαζκφο εξγαζίαο 
εμνπιηζκέλνο κε ην θαηάιιειν hardware 
&  software πξνθεηκέλνπ κέζσ απηνχ λα 
επηηπγράλεηαη:   

 Δπεμεξγαζία εηθφλσλ θαη απνζήθεπζε 
πξσηνγελψλ αθνπζηηθψλ δεδνκέλσλ 
ππεξερνθαξδηνγξαθηθψλ εμεηάζεσλ 
αζζελψλ κε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα  

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία ηνπ κέζσ LAN 
κε ηνλ ππεξερνθαξδηνγξάθν γηα ηε 
δηαρείξηζε θάθεισλ αζζελψλ,  

 Αλαιχζεηο , κεηξήζεηο  θαη ππνινγηζκνί 
ησλ πξνγξακκάησλ  εθείλσλ πνπ έρεη ηε 
δπλαηφηεηα ν ππεξερνθαξδηνγξάθνο  

 Δθηχπσζε ζε έγρξσκν laser εθηππσηή 
κε εθηχπσζε ζε Α4 ραξηί  

 χλδεζε κε ηνπηθφ δίθηπν  

 Τπνινγηζηήο (hardware) ηνπ ζηαζκνχ 

εξγαζίαο λα δηαζέηεη κφληηνξ δηαγσλίνπ 
≥ 24” θαη ζθιεξφ δίζθν  8 Terabyte θαη 
κλήκε RAM   ζε  ζχζηεκα  N.A.S.30Σ 
ηνπιάρηζηνλ . 

ΛΑΗ ( πξνο επηινγή )  

 

 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

 Υπόνορ παπάδοζηρ  

 Υξφλνο παξάδνζεο 45 εκέξεο 

 Πεπίοδορ εγγύηζηρ καλήρ λειηοςπγίαρ  

 Υξνληθή δηάξθεηα 1 έηνο  απφ ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο 

 Ππόγπαμμα εκπαίδεςζηρ για ηοςρ σπήζηερ ιαηπούρ. 

 

Ζ αλσηέξσ εθπαίδεπζε ζα κπνξεί λα δεηεζεί  
κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο, 
εθφζνλ απαηηεζεί, άλεπ πξφζζεηεο ακνηβήο 

ηνπ πξνκεζεπηή.  

Λα δνζνχλ ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε 
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