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Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» Τπόςε : Δπηηξνπήο ύληαμεο Πξνδηαγξαθώλ Αζήλα, 04
Μαΐνπ 2018 ΘΔΜΑ: Γεύηεξε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Πξoκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε
(CPV 33153000) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ
Κύξηνη, Από ηελ κειέηε ησλ αλαξηεκέλσλ πξνδηαγξαθώλ πξνο δηαβνύιεπζε (Β θάζε) πξνθύπηεη όηη δελ ππάξρεη ζηελ
αγνξά ηέηνην ζύζηεκα πνπ λα θαιύπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο, ηεο
γεσγξαθηθήο έθηαζεο θαη ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ζα θιεζεί λα θαιύςεη ην ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο, πξνηείλνπκε ηηο αθόινπζεο
πξνδηαγξαθέο. Με απηέο δηαζθαιίδεηαη όηη όια ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ ιηζνηξίπηε είλαη ηεο πιένλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαη
ην θαηαηάζζνπλ ζηελ θνξπθαία θιάζε ζπζηεκάησλ (ζηηο λαπαξρίδεο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο αγνξάο). Δπηιέγνληαο από απηό
ην επίπεδν ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ όινη νη πνηνηηθνί θαηαζθεπαζηέο, εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειόηεηά ηνπ γηα βαξηά
ρξήζε, αλάινγε ηνπ επηπέδνπ ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο. ΤΣΖΜΑ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ κε αθηηλνζθνπηθό θαη
ππεξερνγξαθηθό εληνπηζκό Σν ζύζηεκα εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο ζα πξέπεη λα είλαη έλαο πιήξεο δπλαηνηήησλ θαη
πςειήο ηερλνινγίαο, ζηαζεξόο ελδννπξνινγηθόο ζηαζκόο, θαηάιιεινο γηα δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο
ιηζνηξηςία νιόθιεξνπ ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (λεθξώλ, θύζηεο θαη νπξεηήξα), θπζηενζθόπεζε (PCN),
νπξεηεξνζθόπεζε (URS), δηαδεξκηθή λεθξνιηζνηνκή (PCNL), θιπ. Σν ζύζηεκα παξαγσγήο θξνπζηηθώλ θπκάησλ
(ιηζνηξίπηεο) λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιηζνηξηςία ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ
αζζελνύο (ύπηηα, πξελή, πιάγηα). Όινο ν απαξαίηεηνο ρεηξηζκόο, ηόζν γηα ηνλ εληνπηζκό, όζν θαη γηα ηνλ θαηαθεξκαηηζκό
ηνπ ιίζνπ λα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη απηνκαηνπνηεκέλα από έλα εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζόλε αθήο, ζηελ
ηξάπεδα ηνπ αζζελνύο, θαη από ζσξαθηζκέλν ρώξν ηειερεηξηζκνύ. Να απνηειείηαη από: 1. ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΘΔΝΟΤ 2.
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ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΔ ΔΝΑΝ ΖΥΟΒΟΛΔΑ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΖ ΛΗΘΟΤ 5. ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Σα επηκέξνπο ηκήκαηα λα θαιύπηνπλ ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 1. ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΘΔΝΟΤ a. Να δηαζέηεη
ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε κε ην ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο, πνιπιεηηνπξγηθή ηξάπεδα αζζελνύο, θαηάιιειε γηα ιηζνηξηςία, θαη γηα
ελδννπξνινγηθέο εθαξκνγέο. b. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ιηζνηξηςίαο ζε δεμί θαη αξηζηεξό λεθξό, θαζώο θαη ζε δεμί θαη
αξηζηεξό νπξεηήξα, ρσξίο ηελ απαίηεζε κεηαηόπηζεο ηνπ αζζελνύο, θαη ρσξίο λα απαίηεζε αιιαγήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ
θεθαιήο ηνπ αζζελνύο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ ηνπνζέηεζε stents πξηλ ηε ιηζνηξηςία, θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε
ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ κεραλήκαηνο, ζε βαξηά αζζελήο. c. Να δηαζέηεη πξνο επηινγή
ιεηηνπξγία Trendelenburg πεξίπνπ -15ν (θεθαιή αζζελνύο πξνο ηα θάησ) d. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ειεθηξνκεραληθήο
κεηαηόπηζεο, θαη ζηνπο ηξεηο άμνλεο (Υ-Τ-Ε), κε κεγάιν εύξνο θηλήζεσλ. Να αλαθεξζεί ην εύξνο θίλεζεο ζε θάζε άμνλα. e. Ο
ρεηξηζκόο ηεο ηξάπεδαο, όπσο θαη ε θίλεζε ηνπ C-arm, λα γίλνληαη από έλα εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζόλε
αθήο, ζηελ ηξάπεδα ηνπ αζζελνύο. Να έρεη δπλαηόηεηα παξάιιεινπ ρεηξηζκνύ επηπιένλ από νζόλε αθήο ζε βξαρίνλα
αλάξηεζεο νζνλώλ θαη από ζσξαθηζκέλν ρώξν ηειερεηξηζκνύ. f. Να κπνξεί λα δερζεί παρύζαξθνπο αζζελήο κεγάινπ
βάξνπο, ηνπιάρηζηνλ 200 θηιώλ. Μεγαιύηεξα βάξε ζα εθηηκεζνύλ ζεηηθά. g. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαη
ζηήξημεο όισλ ησλ απαξαίηεησλ αμεζνπάξ ελδννπξνινγηθώλ εθαξκνγώλ. Να δηαηίζεληαη όια ηα απαξαίηεηα αμεζνπάξ
(ζηεξίγκαηα πνδηώλ, ζαθνύια απνξξνήο, ζηεξίγκαηα αγθώλσλ, ζηήξηγκα θηαιώλ, δεζίκαηα αζζελνύο). h. Ζ ηξάπεδα λα
είλαη ηεθκεξησκέλα θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε θαη ιηζνηξηςία παηδηώλ, ρσξίο θνςίκαηα θαη αθαηξνύκελα κέξε. Να πεξηγξαθεί
ν ηξόπνο ζηήξημεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ αζζελνύο θαη λα ηεθκεξησζεί ε θαηαιιειόηεηά ηνπ γηα παηδηά. i. Να δηαζέηεη εηδηθή
θνπξηίλα θάιπςεο από κνιπβδνθανπηζνύθ γηα ηε ιπρλία αθηηλώλ Υ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή από ηελ εθπεκπόκελε
αθηηλνβνιία. 2. ΤΣΖΜΑ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ I. Να είλαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν επί ηνπ εδάθνπο, ηειεπηαίαο γεληάο,
απνηεινύκελν από ηα αθόινπζα: II. ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΚΡΟΤΣΗΚΧΝ ΚΤΜΑΣΧΝ a. Να δηαζέηεη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο
ειεθηξνκαγλεηηθή γελλήηξηα θξνπζηηθώλ θπκάησλ, γηα κεγάιε ηζρύ, ζηαζεξόηεξα θαη επαλαιήςηκα ραξαθηεξηζηηθά
θξνύζεσλ, κεησκέλεο παξελέξγεηεο, κηθξόηεξν επίπεδν ζνξύβνπ θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο. b. Να δηαζέηεη πςειή κέγηζηε
ηηκή ππθλόηεηαο ελέξγεηαο θαη επξύ θάζκα πηέζεσλ κε πςειή κέγηζηε ηηκή, ώζηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ζε κεγάιν εύξνο
ιηζηάζεσλ: i. Να δηαζέηεη κέγηζηε πίεζε ζην ζεκείν εζηίαζεο αλώηεξε ησλ 140MPa. Μεγαιύηεξεο ηηκέο ζα εθηηκεζνύλ ζεηηθά.
ii. Να δηαζέηεη εύξνο πηέζεσλ ζην ζεκείν εζηίαζεο κεγαιύηεξν από 10-140MPa. Σν κεγαιύηεξν εύξνο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. iii.
Να δηαζέηεη κέγηζηε ηηκή ππθλόηεηαο ελέξγεηαο (energy flux density) ζην ζεκείν εζηίαζεο κεγαιύηεξε από 3,6mJ/mm2.
Μεγαιύηεξεο ηηκέο ζα εθηηκεζνύλ ζεηηθά. iv. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ελέξγεηαο ζε πνιιά βήκαηα, ηνπιάρηζηνλ
20. Μεγαιύηεξνο αξηζκόο βεκάησλ ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. c. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα κεηαβαιιόκελσλ εζηηαθώλ ζεκείσλ, κε
κεγάιν εύξνο πηέζεσλ θαη κεγάιεο ηηκέο κέγηζηεο πίεζεο, γηα ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή θαη θάιπςε όισλ ησλ
πεξηπηώζεσλ ιηζηάζεσλ. Αλαθέξαηε ηνλ αξηζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ εζηηαθώλ ζεκείσλ, θαζώο θαη ηε κέγηζηε ηηκή θαη ην εύξνο
πηέζεσλ γηα θάζε επηινγή εζηηαθνύ ζεκείνπ. d. Ζ θεθαιή ησλ θξνπζηηθώλ θπκάησλ λα είλαη κεγάιεο δηακέηξνπ, γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξελεξγεηώλ θαη ηνπ αηζζήκαηνο πόλνπ ηνπ αζζελνύο. Ζ δηάκεηξνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 280mm.

Μεγαιύηεξεο ηηκέο δηακέηξνπ ζα εθηηκεζνύλ ζεηηθά. e. Να έρεη κεγάιν βάζνο εζηίαζεο, ώζηε λα θαιύπηεη θαη παρύζαξθνπο
αζζελήο. Σν κέγηζην βάζνο εζηίαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 170cm. Μεγαιύηεξεο ηηκέο εζηηαθνύ βάζνπο ζα εθηηκεζνύλ ζεηηθά.
f. Ζ ζπρλόηεηα ησλ θξνύζεσλ λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί από 1-4Hz ηνπιάρηζηνλ, θαη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα ηελ επηπξόζζεηε
δπλαηόηεηα ζπγρξνληζκνύ θαη ζθαλδαιηζκνύ ησλ θξνύζεσλ κε ελζσκαησκέλν θαξδηνγξάθν (ECG triggering). g. Ζ
εγγπεκέλε δηάξθεηα δσήο ηνπ πελίνπ παξαγσγήο ησλ θξνπζηηθώλ θπκάησλ λα είλαη κεγάιε, ηνπιάρηζηνλ γηα 500 ζπλεδξίεο
(ή 2.000.000 θξνύζεηο). h. Να κελ απαηηείηαη αιιαγή θάπνηνπ εμαξηήκαηνο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ζεξαπεία. III.
ΤΣΖΜΑ ΑΝΗΥΝΔΤΖ – ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΖ ΛΗΘΧΝ a. Ο εληνπηζκόο ησλ ιίζσλ λα γίλεηαη κε αθηηλνινγηθό ζύζηεκα ηύπνπ
C-arm όπσο θαη κε κνλάδαο ππεξερνηνκνγξάθνπ. Οη δύν απηέο κνλάδεο λα ιεηηνπξγνύλ εληειώο αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο,
αιιά λα ζπκπιεξώλνπλ ε κηα ηελ άιιε. Να ιεηηνπξγνύλ μερσξηζηά ή θαη ηαπηόρξνλα. b. Σν αθηηλνινγηθό – αθηηλνζθνπηθό
ζύζηεκα λα είλαη ζηαζεξό, ελζσκαησκέλν κε ην ζύζηεκα ηεο γελλήηξηαο θαη ηνπ ηξαπεδηνύ, θαη λα δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα
ειεθηξνθίλεηεο κεηάβαζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εληνπηζκνύ (0ν -30ν). c. Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα νκναμνληθήο
αλίρλεπζεο θαη επηθέληξσζεο ηνπ ιίζνπ κε ηελ θεθαιή ηεο γελλήηξηαο ησλ θξνπζηηθώλ θπκάησλ, θαη κέζσ ηνπ αθηηλνινγηθνύ
ζπζηήκαηνο θαη κέζσ ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ, γηα ην βέιηηζην θαη αζθαιέζηεξν εληνπηζκό θαη ζηόρεπζε. d. Να δηαζέηεη ηε
δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο, παξαθνινύζεζεο αιιά θαη δηόξζσζεο ηεο πνξείαο ηεο ιηζνηξηςίαο θαη ηεο ζέζεο ηνπ αζζελνύο ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν (real time) ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο. e. Να έρεη ζύζηεκα εληνπηζκνύ θαη εζηίαζεο
κε ζηαπξόλεκα ζηόρεπζεο. f. Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ρξήζεο ηνπ αθηηλνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
ππεξερνηνκνγξάθνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. g. Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ ηξαπεδηνύ, ηνπ ζπζηήκαηνο ιηζνηξηςίαο θαη ηνπ
αθηηλνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηύπνπ C-arm ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη από έλα εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζόλε
αθήο, ζηελ ηξάπεδα ηνπ αζζελνύο. Να έρεη δπλαηόηεηα παξάιιεινπ ρεηξηζκνύ από επηπιένλ πιεθηξνιόγην θαη ζε βξαρίνλα
αλάξηεζεο νζνλώλ θαη από ζσξαθηζκέλν ρώξν ηειερεηξηζκνύ, γηα πξνζηαζία ησλ ρεηξηζηώλ από ηελ αθηηλνβνιία.. h. Να
δηαζέηεη πξνο επηινγή δπλαηόηεηα απηόκαηεο επηθέληξσζεο ηνπ ιίζνπ γηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο αθηηλνζθόπεζεο θαη θαηά
ζπλέπεηα ηεο δόζεο. i. Να δηαζέηεη εληαίν ζύζηεκα ηειερεηξηζκνύ κε νζόλε αθήο ζε μερσξηζηό ρώξν ηειερεηξηζκνύ, κε
δπλαηόηεηα πιήξνπο ειέγρνπ ηνπ ιηζνηξίπηε θαη ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ ζπζηήκαηνο, γηα πξνζηαζία ησλ ρεηξηζηώλ από ηελ
αθηηλνβνιία.. 3. ΑΚΣΗΝΟΚΟΠΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΖ ΛΗΘΟΤ Σν ζύζηεκα λα είλαη ηύπνπ Carm ηζνθεληξηθό, θαηάιιειν λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ιηζνηξηςίαο αιιά θαη λα δύλαηαη λα
ιεηηνπξγεί θαη αλεμάξηεηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο ελδννπξνινγηθνύ ζηαζκνύ. Να απνηειείηε από ηα θάησζη
ηκήκαηα: i. Γελλήηξηα, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 1. Ηζρύο ηνπιάρηζηνλ 20KW, ζπρλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 40ΚHz 2. Ζ ηάζε
αθηηλνζθόπεζεο λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 40-120KVp πεξίπνπ 3. Σν ξεύκα ζπλερνύο αθηηλνζθόπεζεο λα θπκαίλεηαη
ηνπιάρηζηνλ έσο 10 mA 4. Να δηαζέηεη παικηθή αθηηλνζθόπεζε (pulsed fluoroscopy) κε ξεύκα πνπ λα θπκαίλεηαη
ηνπιάρηζηνλ έσο 80mA, πεξίπνπ. 5. Δλζσκαησκέλε δπλαηόηεηα δνζηκέηξεζεο (DAP). Να αλαθεξζνύλ νη κεηξνύκελεο
παξάκεηξνη, πξνο αμηνιόγεζε. 6. Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη laser ζηαπξόλεκα ζηόρεπζεο γηα εύθνιε πξν-ηνπνζέηεζε ηνπ
αζζελνύο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 7. Να δηαζέηεη νζόλε παξαθνινύζεζεο αλαξηεκέλε ζε θηλνύκελν βξαρίνλα, ώζηε λα
επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε ζέζε παξαθνινύζεζεο γηα ηε ιηζνηξηςία θαη γηα ελδννπξνινγηθέο επεκβάζεηο. 8. Να δηαζέηεη δηπιό
πνδνδηαθόπηε αθηηλνζθόπεζεο, πιεζίνλ ηνπ ζπζηήκαηνο ιηζνηξηςίαο θαη ζην ρώξν ηειερεηξηζκνύ. ii. Λπρλία X-ray 1. Να
είλαη κνλνκπιόθ δηπινεζηηαθή, κε ηε κηα από ηηο εζηίεο λα είλαη πνιύ κηθξή (0,3ρηι ην κέγηζην) γηα θαιύηεξε επθξίλεηα ηεο
εηθόλαο. Να αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο δεύηεξεο (κεγάιεο) εζηίαο, πξνο αμηνιόγεζε. 2. Να δηαζέηεη απηόκαηα δηαθξάγκαηα
πεξηνξηζκνύ ηεο δέζκεο (νξηδόληηα/θάζεηα). 3. Να θέξεη collimator κε ειεθηξνθίλεηα ηεηξάγσλα δηαθξάγκαηα ζπλερνύο
ξύζκηζεο. 4. Να θέξεη κεηξεηή δόζεο (DAP) κε επαηζζεζία ηνπιάρηζηνλ 1mGycm2 iii. Φεθηαθό ζύζηεκα εηθόλαο ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο, θαηά πξνηίκεζε κε επίπεδν αηζζεηήξα αλίρλεπζεο (flat panel detector) κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1.
Γηαζηάζεηο ελεξγή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 205x205ρηι, 16bit 2. Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1300Υ1300pixel. 3. Φεθηαθή
κεγέζπλζε ηνπιάρηζηνλ 2 βαζκίδσλ. 4. Φεθηαθή κεηαηξνπή 16bit 5. Yςειό ξπζκό θαξέ, ηνπιάρηζηνλ 25fps. 6. Να δηαζέηεη
ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο εηθόλαο a. απνκείσζεο ζνξύβνπ θαη αλίρλεπζεο θίλεζεο, edge enhancement, b. ςεθηαθήο
νξηδόληηαο αλαζηξνθήο, c. ςεθηαθήο πεξηζηξνθήο, d. Last Image Hold, e. Φεθηαθήο κεγέζπλζεο f. Cine-loop g. Απεηθόληζεο
πνιιαπιώλ frames (ηνπιάρηζηνλ 6) h. Μέηξεζεο γσλίαο θαη απόζηαζεο i. Δλίζρπζεο παξπθώλ j. Δηζαγσγήο θεηκέλνπ iv.
Βξαρίνλα ηύπνπ C-arm κε ειεθηξνθίλεηεο κεηάβαζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εληνπηζκνύ (0ν-30ν). Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα
εύθνιεο απνκάθξπλζεο από ηε ζέζε ζεξαπείαο, ζε ζέζε παξθαξίζκαηνο, γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε πξόζβαζε ηνπ αζζελνύο.
4. ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΔ ΔΝΑΝ ΖΥΟΒΟΛΔΑ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΝΣΡΧΖ ΛΗΘΟΤ a. Να δηαζέηεη έγρξσκν
ππεξερνηνκνγξάθν, θαηάιιειν γηα εληνπηζκό θαη επηθέληξσζε ηνπ ιίζνπ αιιά θαη γηα εμεηάζεηο νπξνινγίαο. b. Ο
ππεξερνηνκνγξάθνο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα κεηαθηλεζεί αλεμάξηεηα από ην ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο c. Να
ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθόληζεο B/M/D MODE θαζώο θαη spectral Doppler (PW & CW), έγρξσκνDoppler (velocity,
variance, power flow doppler). d. Να δύλαηαη λα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξνληθνύο ερνβνιείο linear, convex θαη phased array. e.
Να δηαζέηεη νζόλε παξαθνινύζεζεο ηνπιάρηζηνλ 20’’, θαη νζόλε ρεηξηζκνύ-αθήο ηνπιάρηζηνλ 10”. f. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία
CINE MODE ηνπιάρηζηνλ 45000 εηθόλσλ g. Να δηαζέηεη ζθιεξό δίζθν δεδνκέλσλ ηερλνινγίαο SSD, ηνπιάρηζηνλ 512GB h.
Να δηαζέηεη ζύλδεζε USB κεηαθνξάο-απνζήθεπζεο εηθόλσλ ζε πνιιαπιά format (BMP, TIF, JPEG, απαξαίηεηα DICOM), ή

θαη βίληεν ζε πνιιαπιά format (AVI, MPEG, απαξαίηεηα DICOM). i. Να δηαζέηεη ζηαπξόλεκα ζηόρεπζεο θαη επηθέληξσζεο
ιίζνπ. j. Να έρεη ππνδνρέο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ερνβνιείο. k. Να έρεη δπλαηόηεηα νκναμνληθήο (INLINE) ζύλδεζεο θαη
απεηθόληζεο ηνπ ερνβνιέα κε ηελ θεθαιή ιηζνηξηςίαο. l. Να πεξηιακβάλεη έλαλ ερνβνιέα convex γηα νκναμνληθό εληνπηζκό
θαη επηθέληξσζε ηνπ ιίζνπ, ζπρλόηεηαο 3,5MHz. m. Ο ερνβνιέαο ιηζνηξηςίαο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνθίλεηεο
δηακήθνπο κεηαηόπηζήο ηνπ, θαη ρεηξνθίλεηεο πεξηζηξνθήο. n. Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα ινγηζκηθνύ DICOM κε ιεηηνπξγίεο
PRINT, STORE, WORKLIST, MPPS, QUERY/RETRIEVE. 5. ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ a. Να δηαζέηεη εηδηθό
βξαρίνλα αλάξηεζεο 2 κεγάισλ νζνλώλ απεηθόληζεο, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 24’’, γηα ηελ απεηθόληζε ηεο αθηηλνινγηθήο
εηθόλαο θαζώο θαη ηεο εηθόλαο από ελδννπξνινγηθή θάκεξα, ή άιιεο πεγέο. Μεγαιύηεξε δηάζηαζε νζνλώλ ζα εθηηκεζεί
ζεηηθά. b. Να είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηνπ ιηζνηξίπηε θαη ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ, θαζώο θαη ηπρόλ ελδνζθνπηθώλ ζπζθεπώλ
δηαθόξσλ θαηαζθεπαζηώλ, από ηηο νζόλεο αθήο-ρεηξηζκνύ, ζηνλ βξαρίνλα αλάξηεζεο θαη απαξαίηεηα ζε ρώξν
ηειερεηξηζκνύ. c. Να δηαζέηεη Ζ/Τ ειέγρνπ, γηα ηνλ πιήξε έιεγρν όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη θηλήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο από ην
ρώξν ηειερεηξηζκνύ, κε κεγάιε έγρξσκε νζόλε αθήο 21’’ ηνπιάρηζηνλ, ε νπνία λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ
δεπηεξεύνπζα νζόλε επηζθόπεζεο ηεο αθηηλνζθνπηθήο εηθόλαο. Μεγαιύηεξε δηάζηαζε νζόλεο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. d. Να έρεη
ηε δπλαηόηεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο σο θαη 100 εηθόλσλ κε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο όπσο, αληίζεζε, θσηεηλόηεηα,
κεγέζπλζε, θιπ. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά νη δπλαηόηεηεο πξνο αμηνιόγεζε. e. Να έρεη δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ζε
εθηππσηέο ηνπηθνύο, δηθηπαθνύο θαη DICOM. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα έγρξσκεο εθηύπσζεο. f. Να δηαζέηεη ινγηζκηθό βάζεο
δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζεο αζζελώλ κε ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο: i. επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη δεδνκέλσλ ζεξαπείαο, ii.
παξαθνινύζεζεο πνιιαπιώλ ιίζσλ iii. παξαθνινύζεζεο πνιιαπιώλ νπξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ (ιηζνηξηςία, PCNL, URS
θιπ) iv. ηζηνξηθνύ, ηαηξηθώλ αλαθνξώλ, v. ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε γξαθήκαηα, vi. δπλαηόηεηα DICOM interfaces γηα
ζύλδεζε κε PACS/RIS/HIS ηνπ λνζνθνκείνπ, θαη εθηύπσζε ζε DICOM printers (DICOM WORKLIST-SEND/STORE-PRINTQUERY/RETRIEVE-MPPS). vii. Γπλαηόηεηα εγγξαθήο ζε USB κλήκε, ζθιεξό δίζθν θαη CD/DVD g. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα
εηδηθό κόληηνξ παξαθνινύζεζεο ECG, ηξηώλ θαλαιηώλ, κε δπλαηόηεηα ζθαλδαιηζκνύ ησλ θξνύζεσλ ιηζνηξηςίαο (ECG
triggering). Να πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζθεξόκελν εμνπιηζκό. h. Να έρεη ελζσκαησκέλε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε
ελδννπξνινγηθέο ζπζθεπέο, κε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο ελδννπξνινγηθήο εηθόλαο θαη ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη
ρεηξηζκνύ ηνπο, από ην ίδην ρεηξηζηήξην κε ην ππόινηπν ζύζηεκα. i. Να δηαζέηεη πξνο επηινγή δπλαηόηεηα κε ινγηζκηθό
αλαβάζκηζεο DICOM 3.0 κε ιεηηνπξγίεο WORKLIST, SEND/STORE, PRINT, QUERY/RETRIEVE, MPPS, θαζώο θαη
ινγηζκηθό HL7 δηαζύλδεζεο κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο αζζελώλ. Να αλαθεξζνύλ ηπρόλ πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
δπλαηόηεηεο πξνο αμηνιόγεζε. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ: 1. Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα θαιύπηεηαη από ηηο πξνδηαγξαθέο
πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο ΔΔ θαη λα δηαζέηεη CE-mark 2. Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα δηαηίζεηαη από αληηπξόζσπν πνπ
έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 12485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ), πνπ πιεξνί ηελ
ΤΑ ΓΤ8δ/ΓΠ νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζην πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ βάζεη ηνπ ΠΓ 117/2004 3.
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλα, κεγάιε εκπεηξία θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε
ζπζηεκάησλ εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, νη εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ
γίλεη ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα. 4. Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα θαιύπηεηαη από εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ. Μεγαιύηεξε εγγύεζε ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. 5. Ζ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαιύπηεη όιεο ηηο
βιάβεο κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ θαη νθείινληαη ζε αζηνρία πιηθνύ ή θαηαζθεπαζηηθό ειάηησκα. Καιύπηεη όια ηα
απαηηνύκελα αληαιιαθηηθά θαζώο θαη όιεο ηηο εξγαζίεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ 6. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο
εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε όιεο νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή εξγαζίεο
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα γηα απηέο (π.ρ. κεκβξάλεο,
ειεθηξνκαγλεηηθά πελία, θίιηξα). 7. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε όια ηα
αλαιώζηκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ (π.ρ. κεκβξάλεο, ειεθηξνκαγλεηηθά πελία). 8. Να
πξνζθεξζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζπκβόιαην ζπληήξεζεο πιήξνπο θάιπςεο (εξγαζία, αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα) γηα
ην δηάζηεκα από ηελ ιήμε ηεο εγγύεζεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 10εηίαο από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε
πξόβιεςε εηήζηνπ θόξηνπ πεξίπνπ 500 ζπλεδξηώλ. 9. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξάζρεη εθπαίδεπζε ζε έλαλ
ηερληθό ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε
θαη ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 10. Ο πξνκεζεπηήο λα
δηαζέηεη εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό πξνζσπηθό γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Να θαηαηεζεί ιίζηα ηνπ
πξνζσπηθνύ θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 11. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα
ειιεληθά από ηα πξσηόηππα αγγιηθά θαη επηθπξσκέλα επί πνηλή απόξξηςεο. 12. Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο κε
παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα μελόγισζζα θπιιάδηα επί πνηλή απόξξηςεο 13. Να ζπλνδεύεηαη κε ηα Σερληθά εγρεηξίδηα
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο όπσο θαη εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Με εθηίκεζε, Παλαγηώηεο
Βνύιγαξεο Τπεύζπλνο Πσιήζεσλ

