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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΓΙΑ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟ
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΤΠΟΤ C-ΑΡΜ
Α.

Γενικά

Τν αθηηλνζθνπηθό ςεθηαθό ζπγθξόηεκα
1. Να είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο
θαηαζθεπήο, εύθνια κεηαθηλνύκελν θαη εύθνια ειηζζόκελν, θαη λα εμαζθαιίδεη
δπλαηόηεηα εξγαζίαο ππό πιήξε απνζηείξσζε.
2. Να είλαη θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε ζε ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, γηα
αθηηλνζθνπήζεηο-αθηηλνγξαθίεο, λα ζπλνδεύεηαη από εληζρπηή εηθόλαο κε θιεηζηό
ζύζηεκα ηειεόξαζεο θαη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία
ηνπ.
3. Να εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο νξζνπαηδηθήο, ηεο ρεηξνπξγηθήο, θαη ηεο
νπξνινγίαο. Δηδηθόηεξα, λα επηηπγράλεη άξηζηε απεηθόληζε όισλ ησλ κνηξώλ ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ησλ νζηώλ ηεο ππέινπ. Να παξέρεη άξηζηε απεηθόληζε
θαηά ηελ ήισζε ησλ θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ θαη ηελ νζηενζύλζεζε ησλ
θαηαγκάησλ ησλ ινηπώλ νζηώλ.
4. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 220-240V/50Hz

Β.

Γομή ηος ζςγκποηήμαηορ

1. Να πεξηιακβάλεη α) γελλήηξηα αθηίλσλ Φ, β) βξαρίνλα ηνμνεηδνύο ζρήκαηνο Carm κε εληζρπηή εηθόλαο θαη αθηηλνινγηθή ιπρλία, γ) ζηαζκό πξνβνιήο θαη
επεμεξγαζίαο εηθόλσλ.
2. Ο βξαρίνλαο (C-arm) κε ηελ γελλήηξηα αθηίλσλ Φ λα απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν,
θαη ν ζηαζκόο πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλσλ λα απνηειεί αλεμάξηεην ζηαζκό.
3. Τα θύξηα κέξε ζύλζεζεο ηνπ C-arm (γελλήηξηα, ιπρλία, ςεθηαθό ζύζηεκα) λα
πξνέξρνληαη θαηά πξνηίκεζε από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή (γηα ιόγνπο νκνηνγέλεηαο
θαη ζπκβαηόηεηαο).
4. Να ιεηηνπξγεί κε γελλήηξηα αθηίλσλ Φ ειεγρόκελε από επεμεξγαζηή, λα έρεη
όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξν ρξόλν έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία θαη λα έρεη δηάηαμε
παικηθήο αθηηλνζθόπεζεο, ζε ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο.

Γ.

Σπόποι λειηοςπγίαρ
Να δηαζέηεη ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο:
1. Σπλερνύο αθηηλνζθόπεζεο

2. Παικηθήο αθηηλνζθόπεζεο
3. Χεθηαθήο αθηηλνγξαθίαο
Να αλαθεξζνύλ ηπρόλ δπλαηόηεηεο πξόζζεησλ ηξόπσλ ιεηηνπξγίαο πνπ βνεζνύλ
ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην κεράλεκα. Σηελ πεξίπησζε απηή λα γίλεη
ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή πξνο αμηνιόγεζε.

Γ.

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά

Τν θνξεηό αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα
πεξηιακβάλεη:
α) Γελλήηξηα αθηίλσλ Φ κε ρεηξηζηήξην
β) Βξαρίνλα ηνμνεηδνύο ζρήκαηνο (C-arm) κε εληζρπηή εηθόλαο θαη αθηηλνινγηθή
ιπρλία
γ) Αλεμάξηεην ηξνρήιαην ζηαζκό πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλσλ όπνπ ζα
εδξάδνληαη δύν monitors
Γ1.
Γεννήηπια ακηίνων Υ με σειπιζηήπιο
1. Η γελλήηξηα αθηίλσλ Φ λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζύγρξνλεο δηάηαμεο
αλόξζσζεο ηάζεο, πιήξσο ειεγρόκελε από επεμεξγαζηή.
2. Μέγηζηε απόδνζε γελλήηξηαο ηνπιάρηζηνλ 20mA/110kV, κε ξεύκα
αθηηλνζθόπεζεο ≥ 6mA, γηα ηελ επίηεπμε άξηζηεο πνηόηεηαο εηθόλαο. Μεγαιύηεξεο
ηηκέο ξεύκαηνο ζα αμηνινγεζνύλ.
3. Να δηαζέηεη εύξνο ηνπιάρηζηνλ από 40kV έσο 110kV.
4. Να αλαθεξζεί ην εύξνο παικνύ παικηθήο έθζεζεο γηα ηελ άξηζηε απεηθόληζε
ησλ αλαηνκηθώλ δνκώλ, ή άιιεο επηινγέο θαη δπλαηόηεηεο κείσζεο ηεο δόζεο (λα
αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά)
5. Καηά ηελ παικηθή ιήςε λα επηηπγράλεηαη κεγάιν εύξνο κε ξπζκνύο ηθαλνύο γηα
ηελ κείσζε ηεο δόζεο 7f/s ζηνλ εμεηαδόκελν θαζώο επίζεο θαη ηελ βέιηηζηε
πνηόηεηα εηθόλαο.
6. Να δηαζέηεη ρεηξνδηαθόπηε θαη πνδνδηαθόπηε (αλζεθηηθό ζε λεξό θαη πηώζε)
θαη ζήθε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζέηαο (cassette), θαζώο θαη ρεηξνθίλεηνο δηαθόπηεο.
7. Να δηαζέηεη ζύγρξνλν ρεηξηζηήξην ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο κε επαλάγλσζηε νζόλε
θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο απεηθνληδόκελεο ςεθηαθά (kV, mAs, pulse rate
θιπ), θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε. Όινη νη δηαθόπηεο λα είλαη ζύγρξνλνπ ςεθηαθνύ
ηύπνπ. Να πξνζηαηεύεηαη από ηελ ζθόλε θαη ηα πγξά. Να δηαζέηεη πξνθαζνξηζκέλεο
ξπζκίζεηο γηα θιηληθά πξσηόθνιια αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.
8. Να δηαζέηεη θνκβίν έθηαθηεο αλάγθεο, γηα βέιηηζηε αζθάιεηα.
9. Να δηαζέηεη ρξνλόκεηξν κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ έθζεζεο
10. Να δηαζέηεη νπηηθή θαη αθνπζηηθή εηδνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
αθηηλνζθνπηθώλ θαη αθηλνγξαθηθώλ ιήςεσλ.
Γ2.

Βπασίοναρ ηοξοειδούρ ζσήμαηορ με ενιζσςηή εικόναρ και
ακηινολογική λςσνία
1. Τν ζύλνιν βξαρίνλαο ηνμνεηδνύο ζρήκαηνο (C-arm) θαη γελλήηξηα αθηίλσλ Φ λα
είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηξνρήιαηε βάζε, ηέηνηα πνπ
α) Να είλαη επέιηθην, κε νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηνπ βάξνπο, θαη λα δηαζέηεη ηνπ
θαηάιιεινπο κνρινύο γηα δηεπθόιπλζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ ζε όιεο ηηο
δηεπζύλζεηο, ώζηε λα κπνξεί λα πξνζεγγίδεη ζην ρεηξνπξγηθό ηξαπέδη, θαη
β) Να αθηλεηνπνηείηαη κε αζθάιεηα (θξέλν) ζηελ επηιεγκέλε ζέζε.
2. Ο βξαρίνλαο λα κπνξεί λα εθηειεί θηλήζεηο (ρεηξνθίλεηα θαη αλεμάξηεηα από
ηελ αθηλεηνπνηεκέλε βάζε ηνπνζέηεζήο ηνπ) γηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηελ αλάγθε

ηεο θάζε πξνβνιήο, θαη ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ βξαρίνλα ζε νπνηαδήπνηε επηιεγόκελε
ζέζε λα επηηπγράλεηαη κε αμηόπηζηε δηάηαμε θξέλσλ.
3. Οη δεηνύκελεο θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα λα είλαη νη εμήο
α) Η θνιώλα ζπγθξάηεζήο ηνπ βξαρίνλα λα δύλαηαη λα εθηειεί θαζ’ ύςνο
ειεθηξνθίλεηε θίλεζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 40cm.
β) Τξνρηαθή θίλεζε ηνπ βξαρίνλα ηνπιάρηζηνλ 120°.
γ) Γπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο ηεο πεξόλεο γύξσ από ηνλ νξηδόληην άμνλα
ζπγθξάηεζήο ηεο θαηά ±180°.
γ) Γπλαηόηεηα θηλήζεσλ κέζα-έμσ (νξηδόληηα θίλεζε), θαη λα αλαθέξεηαη
επαθξηβώο γηα αμηνιόγεζε.
ε) Γπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θιίζεσλ ηεο πεξόλεο δεμηά-αξηζηεξά (swivel).
4. Ο δπγνζηαζκηζκέλνο (ηζνδπγηζκέλνο) βξαρίνλαο C-arm λα έρεη κεγάιν βάζνο
ηόμνπ >65cm, θαη απόζηαζε ιπρλίαο-δέθηε ≥90cm γηα ηελ άλεηε πξόζβαζε ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο.
5. Να δηαζέηεη εληζρπηή εηθόλαο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 9’’ πξνεγκέλεο
ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ δηπινύ πεδίνπ (σθέιηκνπ πεδίνπ ≥ 23cm), κε θιεηζηό
θύθισκα ηειεόξαζεο, ζύγρξνλεο ςεθηαθήο (CCD camera), πςειήο δηαθξηηηθήο
ηθαλόηεηαο, κήηξα ιήςεο 1024Φ1024, βάζνπο 12bits, κε ζύζηεκα απηόκαηεο
ξύζκηζεο ησλ ζηνηρείσλ kV θαη mA θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθηηλνζθόπεζεο,
αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ εμεηαδνκέλνπ.
6. Αθηηλνινγηθή ιπρλία αλάινγεο ηζρύνο κε απηήλ ηελ γελλήηξηαο, δηπινεζηηαθή,
κε ηελ κηθξή εζηία 0,5mm πεξίπνπ θαη ηελ κεγάιε 1,5mm πεξίπνπ
7. Η αθηηλνινγηθή ιπρλία λα δηαζέηεη κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ
(ηνπιάρηζηνλ 50 KHU) θαη αλάινγα κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα πεξηβιήκαηνο
(ηνπιάρηζηνλ 1000 KHU), κε κεγάιε ζεζκναπαγσγή, θαηάιιειε γηα όιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
8. Να δηαζέηεη δηαθξάγκαηα ίξηδνο θαη καραηξσηά ειεθηξνληθά ειεγρόκελα.
9. Να δηαζέηεη κέζνδν απηόκαηεο πξνζαξκνγήο ησλ παξακέηξσλ θαη ηεο δόζεο
εζηηάδνληαο ζηελ ππό εμέηαζε αλαηνκηθή πεξηνρή, γηα ηελ βέιηηζηε πνηόηεηα
εηθόλαο.
10. Η ιπρλία λα δηαζέηεη θηιηξάξηζκα ηνπιάρηζηνλ 3mmAI θαη επηπιένλ θίιηξν
ραιθνύ γηα επίηεπμε ρακειήο αθηηλνβνιίαο.
Γ3.

Ανεξάπηηηορ ηποσήλαηορ ζηαθμόρ πποβολήρ και επεξεπγαζίαρ
εικόνων
1. Ο αλεμάξηεηνο ηξνρήιαηνο ζηαζκόο πξνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλσλ λα
πεξηιακβάλεη δύν έγρξσκα monitor ηνπιάρηζηνλ 18’’, πςειήο επθξίλεηαο,
ηερλνινγίαο TFT, LCD ή LED, πςειήο θσηεηλόηεηαο θαη κεγάιεο γσληαθήο ζέαζεο
(ηεο ηάμεο ησλ 170° πεξίπνπ).
2. Θα εθηηκεζεί αλ δηαζέηεη πεξηζηξνθή ησλ νζνλώλ ζηελ επηζπκεηή γηα ηνλ
ρεηξηζηή ζέζε, θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή θαη εύρξεζηε κεηαθνξά απηώλ θαη ηνπ
ζηαζκνύ εξγαζίαο.
3. Να δηαζέηεη ζήθε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζέηαο (cassette).
4. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο ηεο εηθόλαο ζηελ νζόλε κεηά ην ηέινο ηεο
αθηηλνζθόπεζεο ή ηεο ςεθηαθήο αθηηλνγξαθίαο θαη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηεο
εηθόλαο ζηελ δεύηεξε νζόλε, ώζηε λα κπνξεί ν ρεηξηζηήο λα βιέπεη F+P ιήςεηο, θαη
πεξηζηξνθή ηεο εηθόλαο επί ηεο νζόλεο.
5. Τν ζπγθξόηεκα λα πεξηιακβάλεη ςεθηαθό κέζν απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη
αλάθιεζεο ≥ 70.000 εηθόλσλ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο κήηξαο απνζήθεπζεο.
6. Να ζπλνδεύεηαη από ζεξκηθό εθηππσηή ηαηξηθήο εηθόλαο.

7. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζσ ζύξαο USB.
8. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα γηα ηελ εγγξαθή εηθόλσλ ζε CD-R/DVD, DICOM,
TIFF, AVI format, γηα ηελ εύθνιε νξγάλσζή ηνπο από νπνηνδήπνηε PC, θαζώο θαη
ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε δίθηπν PACS-DICOM.
9. Να δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο παξνπζίαζεο πνιιαπιώλ εηθόλσλ (λα
αλαθεξζεί ν αξηζκόο ηνπο πξνο αμηνιόγεζε).
10. Να πεξηιακβάλνληαη ιεηηνπξγίεο ςεθηαθήο κεγέζπλζεο, ςεθηαθά θιείζηξα,
αλαζηξνθή εηθόλαο, δπλαηόηεηα ςεθηαθήο ελίζρπζεο ησλ παξπθώλ ηνπ
απεηθνλνδνκέλνπ νξγάλνπ, δπλακηθή κείσζε ζνξύβνπ, θιπ.
11. Να δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα ζπλερνύο θαηαγξαθήο δπλακηθώλ εηθόλσλ (λα
αλαθεξζεί ε δηάξθεηα θαηαγξαθήο ηεο θάζε δπλακηθήο αθνινπζίαο αθηηλνζθνπηθώλ
εηθόλσλ αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα ηνπ παικνύ επηινγήο).
12. Να πξνζθεξζεί νινθιεξσκέλν, ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κέηξεζεο θαη
αλάδεημεο ηεο αθηηλνβνιίαο (DAP). Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ε δπλαηόηεηα
εμαγσγήο αλαθνξάο δόζεσλ αλά εμέηαζε.
13. Να αλαθεξζνύλ ηεθκεξησκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά βειηίσζεο ηεο
πνηόηεηαο εηθόλαο θαη κείσζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, ηα νπνία θαη ζα ιεθζνύλ
αλαινγηθά ππ’ όςε θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.
14. Να είλαη ηθαλνπνηεηηθώλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο πεξίπνπ 350 θηιά. Τόζν ην
ζηαηό όζν θαη ν ζηαζκόο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο ιαβέο ώζηε λα
πξαγκαηνπνηνύλ επέιηθηεο θηλήζεηο ζηνλ ρώξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ.

Δ.

Γενικοί όποι

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ από
ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ηα νπνία λα
θαηαηεζνύλ θαη λα απαληεζνύλ ηα δεηνύκελα κε θύιιν ζπκκόξθσζεο. Να
αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά όια ηα επηπιένλ ησλ δεηνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθά θαη
δπλαηόηεηεο.
2. Τν πξνζθεξόκελν C-arm λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE θαη λα δηαηίζεηαη από
απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε
θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Υ.Α.
ΓΥ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004.
3. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ (από ηελ
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία).
4. Να ζπλνδεύεηαη θαηά ηελ παξάδνζε από πιήξεο, επίζεκν εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιώζζα (user manual) θαη
επίζεκν εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (service manual)
επίζεο ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Τα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνύλ θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή ζην Τκήκα Βηνταηξηθήο Τερλνινγίαο.
5. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη
επίδεημε θαη απαξαηηήησο πιήξεο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ,
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηα εγρεηξίδηά ηνπο.
6. Να παξέρεηαη service θαη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε.
7. Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη επαξθέο ηερληθό πξνζσπηθό εθπαηδεπκέλν θαη
πηζηνπνηεκέλν από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαη ζα πξνζθνκίζεη όια εθείλα ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο.
8. Μεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζην ζπλνιηθό θόζηνο
πξνκήζεηαο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε πεληαεηήο ζπληήξεζή ηνπ κε
αληαιιαθηηθά.

9. Να δνζεί θαηάινγνο κε ηα αλαιώζηκα ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
10. Δπηπιένλ δπλαηόηεηεο λα αλαθεξζνύλ γηα λα αμηνινγεζνύλ.
Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Τατσδρομικώς ζηη διεύθσνζη : Σσνη/τοσ Κεθαλοπούλοσ 17, ηκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκηρονική Διεύθσνζη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παραηηρήζεις για ηετνικές προδιαγραθές)

