
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ (ΤΣΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 9.800,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 

φςτημα αρωτή Τπολογιςτικήσ Ακτινογραφίασ (CR) 

 

 Να προςφερκεί καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ  

 

 Σαρωτισ(Scanner) Καςετϊν με Πινακίδα Φωςφόρου 

 

 Το προςφερόμενο μθχάνθμα να είναι ςυμβατό με τισ Καςζτεσ με πινακίδα 

Φωςφόρου Carestream CR Cassette with Flexible Phosphor screen GP-2, που 

διακζτει το Νοςοκομείο Αγίου Δθμιτριου. 

 

 Το προςφερόμενο μθχάνθμα να είναι απολυτά ςυμβατό και να μπορεί να ςυνδεκεί 

με τον Στακμό Επιςκόπθςθσ και Επεξεργαςίασ Εικόνασ με λογιςμικό 

CarestreamImageSuite,που διακζτει το Νοςοκομείο Αγίου Δθμιτριου.  

 

1. ΑΡΩΣΗ ΚΑΕΣΩΝ ΦΩΦΟΡΟΤ 
 

1.1. Να διακζτει παραγωγικότθτα καςζτασ διαςτάςεων 35 Χ 43 γενικισ χριςθσ. Να 
αναφερκεί θ ωριαία παραγωγικότθτα του ς-τοσ για κάκε μζγεκοσ και τφπο 
καςζτασ προσ αξιολόγθςθ 

1.2. Τουλάχιςτον  40 καςζτεσ/ ϊρα 

1.3. Να ζχει διακριτικι ικανότθτα ανάλυςθσ για εξετάςεισ κλαςςικισ ακτινογραφίασ. 

1.4. τουλάχιςτον 10 pixels/mm για μεγζκθ καςετϊν 35Χ43εκ.  

1.5. Να ζχει αρχιτεκτονικι βάκουσ (data acquisition). 

1.6. μεγαλφτερθ ι ίςθ των 12 bit/pixel  

1.7. Να διακζτει Μία (1) κζςθ για τθ ςάρωςθ τθσ καςζτασ. Να υποςτθρίηει τθ ςάρωςθ 

καςετϊν με πινακίδα φωςφόρου τελευταίασ τεχνολογίασ. 

1.8. Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ καςετϊν για τθ ταυτοποίθςθ αςκενοφσ και 

εξζταςθσ. 

1.9. Να καταλαμβάνει μικρό χϊρο για τθν εγκατάςταςθ. Να αναφερκεί το μικοσ, 

πλάτοσ και φψοσ του. 

1.10. Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ, νζο και αμεταχείριςτο. 

1.11. Να είναι ικανό για τθν πραγματοποίθςθ εξετάςεων (μυοςκελετικϊν, 

κωρακικϊν, κοιλιακϊν, φορθτϊν), οδοντιατρικϊν (κεφαλομετρικϊν πανοραμικϊν)  

 

 

 



 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΜΕΣΡΗΗ ΔΙΑΧΤΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.800,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 

 

Πνευμονολογικό φςτημα με δυνατότητα μζτρηςησ : πιρομετρίασ, Διαχυτικήσ 

ικανότητασ  

 

 Μθχάνθμα μζτρθςθσ πνευμονολογικϊν παραμζτρων που να είναι ικανό να 

πραγματοποιιςει τισ κάτωκι μετριςεισ  

1. Πλιρθσ Σπιρομζτρθςθ (FVC, SVC, MVV, Vmin). 

2. Διαχυτικισ ικανότθτασ  

 

 Το μθχάνθμα διάχυςθσ κα πρζπει να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, τελευταίασ 

τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ 

διενζργεια των ανωτζρω  εξετάςεων. 

 

 Η Σπιρομζτρθςθ να περιλαμβάνει μετριςεισ των VC, SVC, MVV, Vmin προ και μετά 

βροχοδιαςτολισ, προ και μετά δοκιμαςίεσ πρόκλθςθσ με τισ παρακάτω δυνατότθτεσ : 

• Δυνατότθτα μζτρθςθσ όλων των παραμζτρων ςπιρομετρία, καμπφλθ όγκου / 

ροισ. 

 Το πρόγραμμα που κα ςυνοδεφει τον εξοπλιςμό κα πρζπει να διακζτει τισ κάτωκι 

δυνατότθτεσ. 

• Κάκε test να μπορεί να επιλεγεί και να τυπωκεί χωριςτά 

• Να ζχει δυνατότθτα επιλογισ ανάμεςα ςε διάφορα set φυςιολογικϊν τιμϊν 

• Πολλαπλζσ δυνατότθτεσ διάγνωςθσ, να ενςωματϊνει προβλεπόμενεσ τιμζσ 

ATS/ERS κακϊσ και GLI 2012  

• Να διακζτει γραφικό περιβάλλον με κινοφμενα ςχζδια για παρακίνθςθ 

ςυνεργαςίασ παιδιϊν. 

• Δυνατότθτα εξαγωγισ report κατά GLI2012 

• Εμφάνιςθσ καμπφλθσ ιςτορικοφ ςε οποιαδιποτε παράμετρο. 

• Εξελιγμζνο ςφςτθμα διάγνωςθσ βαςιςμζνο ςε LLN, ULN, Z-score. 

• Πλιρωσ παραμετροποιιςιμο report.  

• Εξελιγμζνο ςφςτθμα αποκικευςθσ με δυνατότθτα επαναχπολογιςμοφ των 

παραμζτρων και ςφνδεςθ ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα, ςυμβατό με HL7. 

• Εμφάνιςθ ςε γραφικι παράςταςθ των υπολογιηόμενων ςτοιχείων με 

δυνατότθτα χειροκίνθτθσ διόρκωςθσ.  

 

 Το ςφςτθμα να ενςωματϊνει μζτρθςθ διαχυτικισ ικανότθτασ με απλι αναπνοι και 

άπνοια. Αζριο ανίχνευςθσ το Ηe.  



 Η ςυςκευι να διακζτει μθ αναλϊςιμο κερμαινόμενο αιςκθτιρα ροισ/όγκου και να 

πραγματοποιείται βακμονόμθςθ με χριςθ πρότυπθσ ςφριγγασ 3 λίτρων (να 

ςυνοδεφει το ςφςτθμα).  

 

 Να διακζτει πνευμοταχογράφο με εφροσ ±15 l/sec και ακρίβεια μικρότερθ του 

0,5%. 

 

 Να μποροφμε να αναβακμίςουμε το ςφςτθμα με τθν προςκικθ μζτρθςθσ Στατικϊν 

όγκων (ζκπλυςθ Αηϊτου, MIP/MEP, πλθκυςμογραφικοφ καλάμου, επνεόμενο ΝΟ, 

ταλαντωςιομετρία  καρδιοαναπνευςτικισ κόπωςθσ (ςυνδεδεμζνα με το ίδιο s/w)). 

 

 Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από Η/Υ (windows 10pro), οκόνθ και ζγχρωμο 

εκτυπωτι. 

 

 Το ςφςτθμα να φζρεται ςε τροχιλατο.  

 

 Το ςφςτθμα να διακζτει για όλα τα τμιματά του εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 

 

 Να παραδοκεί ζτοιμο προσ χριςθ.  

 


