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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ 

ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

1. Γεμική Περιγραθή 

 

1.1 Να είκαη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ, ακζεθηηθήξ θαηαζθεοήξ θαηάιιειμ 

γηα κα θαιύρεη ηηξ ακάγθεξ ζημοξ πώνμοξ ηεξ Κιηκηθήξ. 

 

1.2 Να ιεηημονγεί με ηάζε δηθηύμο 220V/50Hz ή δοκαηόηεηα ιεηημονγίαξ 

με μπαηανία. 

1.3 Να δηαζέηεη ηνμπήιαηε βάζε με βναπίμκα θαη μ ζοκμιηθόξ ημο όγθμξ 

θαη βάνμξ κα είκαη μηθνό ώζηε κα επηηνέπεη ηεκ εύθμιε μεηαθίκεζε 

ημο ζε άιια ημήμαηα ηεξ Κιηκηθήξ. 

1.4 Να πναγμαημπμηείηαη πενηζηνμθή ηεξ αθηηκμιμγηθήξ ιοπκίαξ ςξ πνμξ 

ημ βναπίμκα ζηήνηλήξ ηεξ θαηά ημοιάπηζημκ ±160  θαη πενηζηνμθή 

ηεξ αθηηκμιμγηθήξ ιοπκίαξ ςξ πνμξ ημκ άλμκα ζηήνηλήξ ηεξ θαηά - 

40 /+180  ημοιάπηζημκ. 

1.5 Ο βναπίμκαξ ηεξ ιοπκίαξ κα ζηαμαηά ζε μπμηαδήπμηε επηζομεηή 

θαηαθόνοθε ζέζε από ημκ πεηνηζηή. H απόζηαζε εζηίαξ-δαπέδμο κα 

είκαη από 400mm 2000 mm ημοιάπηζημκ. 

 

2. Σετμικά Υαρακηηριζηικά 

 

2.1  Να δηαζέηεη γεκκήηνηα ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ, ηζπύμξ έςξ 5kW. 

2.2  Να δηαζέηεη εύνμξ επηιμγήξ ηεξ ηάζεξ κα είκαη από 50-110 kV, ε 

μέγηζηε ηημή νεύμαημξ ςξ 100 mA πενίπμο, θαη κα απμδίδεη ςξ θαη 100mAs. 

2.3  Η ζενμμπςνεηηθόηεηα ακόδμο κα είκαη ημοιάπηζημκ 42 KHU. 

2.4  Να δηαζέηεη δηαθνάγμαηα βάζμοξ νοζμηδόμεκα ακάιμγα με ηε 

πνεζημμπμημύμεκε θαζέηα- ακηπκεοηή. Να δηαζέηεη επίζεξ θςηεηκή 

επηθέκηνςζε θαη μεδμύνα μέηνεζεξ απόζηαζεξ από ηεκ θαζέηα- ακηπκεοηή. 

2.5  Να δηαζέηεη ρεθηαθέξ εκδείλεηξ ηςκ παναμέηνςκ ( KV, mA, mAs θαη 

errors). 

2.6  Να δηαζέηεη εκζύνμαημ πεηνμδηαθόπηε με θαιώδημ ηύπμο ζπηνάι. 

2.7  Να δηαζέηεη ρεθηαθό ακηπκεοηή – flat detector (panel) αζύνμαηεξ 

ιήρεξ, με δύμ μπαηανίεξ. Να πενηγναθεί ε ηεπκμιμγία ημο. 

2.8 To μέγεζμξ ημο flat detector (panel) κα είκαη  35 Χ 43 cm. 

2.9 Να έπεη δηαθνηηηθή ηθακόηεηα μεγάιμο πεδίμο με μέγεζμξ θόθθμο 

(pixel size) ≤150 μm. 

2.10 Να ακαθενζεί ε μέγηζηε μήηνα ιήρεξ πνμξ αλημιόγεζε (2.300 Χ 2.800 

pixels ημοιάπηζημκ). 
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2.11 Να δηαζέηεη DQE >65%  

2.12 Τμ flat detector (panel)κα έπεη ορειή πνμζηαζία ζε ογνά IPX6 θαη 

μέγηζηε ακημπή ζε πίεζε ζε όιε ηεκ επηθάκεηα >300 kg. 

2.13 Σηεκ μζόκε κα απεηθμκίδμκηαη ηα ζημηπεία ημο αζζεκή, ημ είδμξ ηεξ 

ιήρεξ, ε δόζε, ε ιήρε εηθόκαξ θαη κα μπμνεί κα γίκεη επελενγαζία εηθόκαξ, 

απμζημιή ζημ PACS, ζε εθηοπςηή θηιμ. 

2.14  Να δηαζέηεη θαηάιιειμ interface γηα ζύκδεζε με Laser Camera 

θαζώξ θαη με ελςηενηθό δίθηομ Full DICOM 3.0 με πνςηόθμιια sent-store-

print-worklist θ.ι.π. 

2.15 Να δηαζέηεη εκζςμαηςμέκμ ή με εκζςμαηςμέκμ με ημ ηνμπήιαημ, lap-

top ή tablet πμο ζα πενηέπεη ημ ιμγηζμηθό επηθμηκςκίαξ με ημ flat detector 

(panel), ώζηε κα απεηθμκίδεηαη άμεζα ε ιήρε ηεξ αθηηκμγναθίαξ πςνίξ κα 

μεηαθηκεζεί ημ ηνμπήιαημ αθηηκμιμγηθό. 

2.16 Να ακαθενζεί ακ ημ αθηηκμιμγηθό μπμνεί κα θάκεη ιήρε θαη ζε απιή 

ρεθημπμηεμέκε θαζέηα εθηόξ ημο  flat detector (panel). 

 

 

3. Εγγύηζη  

 

Τμ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ζα ζοκμδεύεηαη από εγγύεζε πέκηε (5) εηώκ γηα 

όιμ ημκ ελμπιηζμό θαη ηα πανειθόμεκά ημο θαη ηεπκηθή οπμζηήνηλε με 

ακηαιιαθηηθά γηα ημοιάπηζημκ δέθα (10) έηε. 

 

 

4. Εκπαίδεσζη   

 

1.   Σημ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ζα γίκεη εθπαίδεοζε γηα ηε πνήζε, ζημ ηαηνηθό 

θαη ηεπκμιμγηθό πνμζςπηθό γηα όζμ πνμκηθό δηάζηεμα πνεηάδεηαη.  

 

2.   Σημ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ζα γίκεη ηεπκηθή εθπαίδεοζε (πιήνεξ θαη όπη 

πειάηε) ζημ ηεπκηθό Βημσαηνηθήξ γηα ημ First Level Support. 

 

5. ύμβαζη σμηήρηζης  

 

Τμ πνμζθενόμεκμ ζύζηεμα ζα ζοκμδεύεηαη από ζύμβαζε ζοκηήνεζεξ πιήνμοξ 

θάιορεξ γηα πέκηε (5) έηε μεηά ηε ιήλε ηεξ εγγύεζεξ. 

 

 

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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1. Να πιενμί όιεξ ηηξ δηεζκείξ πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ θαη πμηόηεηαξ θαη κα 

θένεη απαναηηήηςξ πηζημπμηεηηθό ISO ή TUV θαη ηεκ ζήμακζε CE-MARK, 

ζύμθςκα με ηεκ μδεγία 93/42 ηεξ Εονςπασθήξ Έκςζεξ.  

2. Να οπάνπεη οπεύζοκμ SERVICE θαη ακηαιιαθηηθά γηα πνμκηθό δηάζηεμα 

ημοιάπηζημκ 10 πνόκηα.  

3. Να ζοκμδεύεηαη από ηα επίζεμα ενγμζηαζηαθά πνμζπέθημοξ ζηα ειιεκηθά ή 

αγγιηθά. Τα εγπεηνίδηα κα είκαη πεηνηζμμύ αιιά θαη ηεπκηθμύ.  

4. Τμ ζύζηεμα θαη ηα πανειθόμεκα ημο κα έπεη εγγύεζε πέκηε (5) έηε , γηα 

ηεκ μπμία ιδιαίηερα εμδιαθέροσμ:  

- Τη πενηιαμβάκεη (οιηθά ή ενγαζίεξ επηζθεοήξ ή θαη ενγαζίεξ πνμιεπηηθήξ 

ζοκηήνεζεξ ή θαη όια αοηά)  

- Πμηεξ πενηπηώζεηξ δεκ εμπίπημοκ ζηεκ εγγύεζε  

- Ο πνόκμξ άθηλεξ ημο ηεπκηθμύ ηεξ πνμμεζεύηνηαξ εηαηνείαξ, ζε 

πενίπηςζε ακαγγειίαξ βιάβεξ  

5. Ο πνμμεζεοηήξ κα ακαιάβεη ηεκ πιήνε ημπμζέηεζε ημο μεπακήμαημξ ζε   

πιήνε ιεηημονγία θαη ηεκ επίδεηλε ημο μεπακήμαημξ ζημ πώνμ ενγαζίαξ ημο, 

ζημ πνμζςπηθό ηεξ Κιηκηθήξ μαξ.  

6. Ο πνμμεζεοηήξ ακαιαμβάκεη ηεκ οπμπνέςζε κα εθπαηδεύζεη ηεπκηθό ηεξ  

Κιηκηθήξ ζηεκ ζοκηήνεζε θαη ζηηξ επηζθεοέξ ημο μεπακήμαημξ όπςξ κα 

παναδώζεη ηα ειεθηνμιμγηθά, ειεθηνμκηθά θαη μεπακμιμγηθά ζπέδηα ημο 

μεπακήμαημξ. 

7. Ο πνμμεζεοηήξ κα πνμζθμμίζεη πιήνε ηιμοκαηάλογο αμηαλλακηικώμ ημο 

μεπακήμαημξ.  

8. Ο πνμμεζεοηήξ κα πνμζθμμίζεη καηάλογο ηωμ Νοζοκομείωμ ζηα μπμία 

ιεηημονγεί ημ πνμζθενόμεκμ μεπάκεμα.  

9. Ο πνμμεζεοηήξ κα πνμζθμμίζεη οπεύζοκε δήιςζε θαηαζθεοήξ μμκηέιμο 

θαη θοθιμθμνίαξ ζημ εμπόνημ ημο πνμζθενόμεκμο μεπακήμαημξ.  

10. Γηα πνμκηθό δηάζηεμα 10 πνόκςκ από ηεκ αγμνά ημο μεπακήμαημξ, ζε 

πενίπηςζε βιάβεξ θαη επηζθεοήξ ημο εθηόξ ηεξ Κιηκηθήξ μαξ θαη γηα όζμ 

πνμκηθό δηάζηεμα πνεηαζηεί, ε εηαηνεία μθείιεη κα ημ ακηηθαηαζηήζεη με δηθό 

ηεξ μεπάκεμα, ίδημο ηύπμο.  

11. Να οπάνπεη απμδεδεηγμέκα ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθό ηόζμ γηα ηεκ ηεπκηθή 

οπμζηήνηλε όζμ θαη γηα ηεκ εθπαίδεοζε ημο ζοζηήμαημξ ζηεκ Ειιάδα, ημο 

μπμίμο ε έδνα (πόιε) ζα αλημιμγεζεί. Τα ακςηένς κα απμδεηθκύμκηαη με 

πηζημπμηεηηθά ημο θαηαζθεοαζηηθμύ μίθμο. 
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12. Πνόηαζε γηα ζύμβαζε πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ μεηά ηε ιήλε ηεξ 

εγγύεζεξ πμο ζα αθμνά όιμ ημκ παναπάκς ελμπιηζμό.  

 

 


