
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

υγκρότθμα Ψθφιακισ τεφανιογραφίασ αποτελοφμενο από : 

1.  Γεννιτρια ακτίνων–Χ,    

2.  Ακτινολογικι λυχνία,   

3. Αγγειογραφικι ανάρτθςθ (ςτατϊ) με Ψθφιακό ανιχνευτι, 

4. Εξεταςτικι τράπεηα 

5. Ψθφιακό ςφςτθμα αγγειογραφικισ απεικόνιςθσ 

6. Τπολογιςτικό ψθφιακό ςφςτθμα αγγειογραφίασ 

7. τακμό ψθφιακισ επεξεργαςίασ εικόνασ και διάγνωςθσ  

8. Σεχνολογικό και λοιπό  εξοπλιςμό 

 

Σο ςυγκρότθμα να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ κατάλλθλο για κάκε είδουσ, καρδιοαγγειογραφικϊν 

& ςτεφανιογραφικϊν εξετάςεων/επεμβάςεων, να ενςωματϊνει όλεσ τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ για 

τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ψθφιακισ απεικόνιςθσ και τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ, 

παράγοντεσ οι οποίοι κα αποτελζςουν βαςικό κριτιριο επιλογισ.  

1. ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ    

Σφποσ  

  

- Σελευταίασ τεχνολογίασ 

- Ανόρκωςθσ πολυκορυφϊν υψθλισ 

ςυχνότθτασ, πλιρωσ ελεγχόμενθ από 

μικροεπεξεργαςτζσ 

- Κατάλλθλθ για παλμικι ακτινοςκόπθςθ, 

υψθλό τονιςμό αντίκεςθσ, χαμθλισ 

δόςθσ τεχνικι ςε ςυνδυαςμό με τεχνικι 

θκμοφ ςτθ λυχνία 

- Πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ με 

αυτόματθ ρφκμιςθ των παραμζτρων 

ζκκεςθσ kV, mA  

Ιςχφσ  100kW 

Εφροσ  50-120kV 

Μζγιςτθ τιμι  Περίπου 1000mA 

υχνότθτα παλμικισ ακτινοςκόπθςθσ 

  

ζωσ 30 pps (να αναφερκοφν προσ 

αξιολόγθςθ οι ενδιάμεςεσ ςυχνότθτεσ) 

φςτθμα Αυτόματου Ελζγχου Ζκκεςθσ  (AEC) ΝΑΙ (να αναφερκεί ο τφποσ) 

Ελάχιςτοσ χρόνοσ ζκκεςθσ ≤2ms 

φςτθμα ελζγχου υπερφόρτωςθσ τθσ λυχνίασ ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Μζκοδοσ μζτρθςθσ δόςεων DAP 

Ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτοιχείων ζκκεςθσ (kV, mA, msec, 

DAP)  

ΝΑΙ (να αναφερκοφν αναλυτικά) 

 

 



2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΧΝΙΑ   

Σφποσ 

 

Περιςτρεφόμενθσ ανόδου, ταχφςτροφθ, με 

δφο (2), τουλάχιςτον, εςτίεσ 

Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου ≥2MHU 

Ρυκμόσ κερμοαπαγωγισ  Μζγιςτοσ δυνατόσ περίπου 10.000W (να 

αναφερκεί ) 

Σεχνικζσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ με 

τεχνικι  θκμοφ κα εκτιμθκοφν 

ΝΑΙ (να αναφερκοφν αναλυτικά) 

Φίλτρα μείωςθσ τθσ δόςθσ (>0,7 mm Cu) ΝΑΙ (να αναφερκοφν αναλυτικά) 

Διαφράγματα ΝΑΙ (να αναφερκοφν αναλυτικά) 

3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΗ (ΣΑΣΩ) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ 

Αγγειογραφικό ςτατϊ Σφπου C. Θα εκτιμθκεί θ ευκολία 

προςβαςιμότθτασ γφρω από τθν τράπεηα.  

Βάκοσ C-arm Να αναφερκεί  

Δυνατότθτα λιψεων από όλεσ τισ γωνίεσ & 

κατευκφνςεισ  

ΝΑΙ 

Άνετθ πρόςβαςθ ςτον αςκενι από όλεσ τισ πλευρζσ ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

Κίνθςθ του ςτατϊ Ηλεκτροκίνθτθ (να αναφερκεί θ γωνία 

περιςτροφισ, προσ αξιολόγθςθ) 

Κινιςεισ του βραχίονα  Ηλεκτροκίνθτεσ, ελεγχόμενεσ από 

αποςπϊμενο χειριςτιριο 

Κινιςεισ του βραχίονα  

  

Να αναφερκοφν οι γωνιϊςεισ (LAO/RAO, 

CRAN/CAU) και οι ταχφτθτεσ.  

Θα αξιολογθκοφν οι μζγιςτεσ γωνιϊςεισ και 

οι μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ κίνθςθσ των 

βραχιόνων 

Εφροσ SID Να αναφερκεί 

Αποκικευςθ/ανάκλθςθ & εκτζλεςθ προεπιλεγμζνων 

κζςεων  
ΝΑΙ (να αναφερκεί το πλικοσ) 

Μθχανιςμοί αςφαλείασ 

  

  

- Emergency switch ΝΑΙ 

- Προςταςία από 

ςυγκροφςεισ 

ΝΑΙ (να περιγραφεί ο μθχανιςμόσ) 

- Σαχεία απομάκρυνςθ 

ςτατϊ ςε κζςθ parking 

(ςε περίπτωςθ κινδφνου) 

ΝΑΙ (θλεκτροκίνθτθ ι/και χειροκίνθτθ) 

Ψθφιακόσ Ανιχνευτισ 

  

  

  

  

  

  

  

- Σεχνολογία ανιχνευτι Flat Panel 

- Μζγεκοσ ανιχνευτι 

(FOV) 

≥ 27 x 25 cm  

- Μεγζκθ (διαςτάςεισ) 

επιπλζον πεδίων 

≥25x25, 20x 20 cm, & 15x15 cm κατά 

προτίμθςθ 

- DQE (0) IEC62220 ≥65% 

- Μιτρα ψθφιακισ λιψθσ ≥1024x1024 pixels/10 bit. Επικυμθτό  

μεγαλφτερο βάκοσ ζωσ και 16 bit. 

- Μζγεκοσ pixel ≤200 μm Θα αξιολογθκεί. 



- Διακριτικι ικανότθτα 

υψθλισ αντίκεςθσ 

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ ςε lp/mm  

- Δυνατότθτα 

περιςτροφισ ανιχνευτι 

Να αναφερκεί εάν διατίκεται 

4. ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ  

Τπολογιςτικό ςφςτθμα  Τψθλϊν προδιαγραφϊν (να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Σαχφτθτα λιψθσ εικόνων (μιτρασ ≥1024x1024) 

  

ζωσ και 30 fps (να αναφερκοφν προσ 

αξιολόγθςθ οι ενδιάμεςεσ ταχφτθτεσ) . 

φςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ δόςθσ κατά τθν 

ακτινοςκόπθςθ 

ΝΑΙ (να περιγραφεί) 

φςτθμα μείωςθσ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ & 

ςκιαγραφικϊν 

ΝΑΙ (να περιγραφεί) 

Monitors ςτθν αίκουςα εξετάςεων ≥3 TFT ≥18’’ υψθλισ ευκρίνειασ, flicker free, 

(ςε βραχίονα οροφισ 4 κζςεων, με 

δυνατότθτα μετακίνθςθσ κατά μικοσ, 

πλάτοσ τθσ εξεταςτικισ τράπεηασ και κακ’ 

φψοσ) 

Απεικόνιςθ  - προβολϊν, SID, μεγζκουσ πεδίου, κλπ 

- δόςεων ακτινοβολίασ  

- αγγείων με αφαιρετικι τεχνικι 

(subtraction), ςυςκευϊν stents. 

Ψθφιακό zoom (ςε οποιαδιποτε περιοχι τθσ εικόνασ) NAI 

Monitors ςτο Control Room 3 TFT ≥18’’ υψθλισ ευκρίνειασ, flicker free  

5. ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ   

Διαςτάςεισ επιφάνειασ  Nα αναφερκοφν (ςε cm) 

Τλικό  

  

Να εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι 

ακτινοδιαπερατότθτα (εκπεφραςμζνθ ςε 

mmAl)  

τρϊμα  

  

Να εξαςφαλίηει άνετθ & ξεκοφραςτθ 

παραμονι του εξεταηόμενου  

Μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ αςκενοφσ 200 kg ςε πλιρθ ζκταςθ 

Πρόβλεψθ για καρδιοπνευμονικζσ ανατάξεισ (CPR) ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο τθσ τράπεηασ 

ΝΑΙ (να αναφερκεί αναλυτικά) 

Κινιςεισ τράπεηασ 

  

  

  

  

  

- Διαμικθσ διαδρομι 100 cm 

- Εγκάρςια διαδρομι 14 cm 

- Κακ’ φψοσ διαδρομι (από το 

ζδαφοσ) 

από ≤80 cm ... ζωσ ≥100 cm 

- Περιςτροφι περί το άκρο 

ςυγκράτθςθσ 

Να αναφερκεί θ γωνία (ο) προσ αξιολόγθςθ 

- Panning ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

- Ηλεκτρομαγνθτικά φρζνα ςε 

όλεσ τισ κινιςεισ 

NAI 

Τποδοχείσ για ςφνδεςθ βοθκθτικϊν εξαρτθμάτων ΝΑΙ (να αναφερκοφν) 



6. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εξετάςεισ - Ψθφιακι ακτινοςκόπθςθ υψ. 

διακριτικότθτασ 

ΝΑΙ 

- Ψθφιακι περιςτροφικι 

αγγειογραφία-

ςτεφανιογραφία 

ΝΑΙ 

Βάκοσ μιτρασ ψθφιακισ εικόνασ (λιψθ, επεξεργαςία, 

κζαςθ, αποκικευςθ) 

≥ 10 bit 

Τπολογιςτικό ςφςτθμα  Τψθλϊν προδιαγραφϊν (να περιγραφεί 

αναλυτικά) 

Δυνατότθτα  - αποκικευςθσ μεγάλου 

αρικμοφ ψθφιακϊν εικόνων 

ςε μιτρα 1x1K 

ΝΑΙ (≥50.000 εικόνεσ μζγιςτθσ ανάλυςθσ) 

- απεικόνιςθσ cine loop ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

- απεικόνιςθσ πολλϊν εικόνων 

προσ επιλογι των εικόνων 

αναφοράσ κατά τθν 

αγγειοπλαςτικι 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

- εφαρμογισ φίλτρων (motion 

correction, κλπ) 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

- αποκικευςθσ & απεικόνιςθσ 

ικανοφ αρικμοφ δυναμικϊν 

ακολουκιϊν ακτινοςκοπικϊν 

εικόνων 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

- Λογιςμικό επεξεργαςίασ 

ψθφιακϊν εικόνων 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

- Λογιςμικό μετριςεων 

ςτεφανιαίων αγγείων και 

εικόνων  

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Κονςόλα χειριςμοφ (control room) 

  

Να περιλαμβάνει : 

- ≥3  ζγχρωμα monitor ≥18’’ υψθλισ 

ευκρίνειασ, 

- πλθκτρολόγιο για τον χειριςμό του 

ςυςτιματοσ, τθν επεξεργαςία & 

αρχειοκζτθςθ εικόνων,  

- ςφςτθμα ενδοεπικοινωνίασ με τθν 

αίκουςα εξετάςεων 

 Διαςυνδεςιμότθτα FULL DICOM 3.0. Να διακζτει ζξοδο για 

ςυγχρονιςμό καταγραφισ ακτινοςκοπικϊν 

λιψεων. 

7. ΣΑΘΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΗ 

 Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακισ εικόνασ ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Λογιςμικό διαχείριςθσ εικόνων ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Δυνατότθτα εγγραφισ ψθφιακϊν εικόνων ςε CD/DVD ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 



 Ανεξάρτθτοσ ςτακμόσ επεξεργαςίασ με προγράμματα 

υπολογιςμοφ αριςτερισ κοιλίασ, ςτεφανιαίων αγγείων 

(LVA, QCA) 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Διαςυνδεςιμότθτα ΝΑΙ 

8. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 Ψθφιακι Αφαιρετικι αγγειογραφία (DSA)   ΝΑΙ 

Δυνατότθτα Περιςτροφικι λιψθ τριςδιάςτατθσ 

απεικόνιςθσ 

Να προςφερκεί ξεχωριςτά 

 Λογιςμικό επεξεργαςίασ ςτεφανιογραφικϊν εικόνων 

QCA 

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Πρόγραμμα τοποκζτθςθσ μοςχεφματοσ, και 

ανάδειξθσ stents. Να προςφερκεί δυνατότθτα 

ανάδειξθσ του ςτεφανιαίου ςτελζχουσ αφαιρετικά.  

Να περιγραφεί αναλυτικά 

 Εξοπλιςμόσ 

ακτινοπροςταςίασ 

  

- Ποδιά ακτινοπροςταςίασ 

εξεταςτικισ τράπεηασ 

ΝΑΙ 

- Ακτινοπροςτατευτικι διάταξθ 

οροφισ αποτελοφμενθ από 

προςτατευτικό μολυβδφαλο 

& ιςχυρι ςκιαλυτικι λυχνία 

ΝΑΙ 

 9. ΕΙΔΗ ΠΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΝ 

Πρόγραμμα επεξεργαςίασ υπολογιςμοφ δεξιάσ κοιλίασ 

για τθ βαςικι κονςόλα του ςτεφανιογράφου 

Να προςφερκεί ξεχωριςτά για το ςφςτθμα 

τθσ ενότθτασ 4 

Καταγραφικό ςφςτθμα αιμοδυναμικϊν παραμζτρων 

ενςωματωμζνο ςτο ςφςτθμα 

Να προςφερκεί ξεχωριςτά 

Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ςφςτθμα αυτόματθσ 

ζγχυςθσ 

Να προςφερκεί ξεχωριςτά 

 


