
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

ΤΖΦΗΑΘΝ ΑΓΓΔΗΝΓΟΑΦΝ ΔΛΝΠ ή ΓΝ ΔΞΗΞΔΓΥΛ 

Π.Β.1  ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 Ππγθξόηεκα Τεθηαθήο Αγγεηνγξαθίαο απνηεινύκελν από : 

1.  Γελλήηξηα αθηίλσλ –Σ, κία (1) γηα θάζε επίπεδν  

2.  Αθηηλνινγηθή ιπρλία,  κία (1) γηα θάζε επίπεδν 

3. Αγγεηνγξαθηθή αλάξηεζε (ζηαηώ) κε Τεθηαθό αληρλεπηή, κία (1) γηα θάζε επίπεδν 

4. Δμεηαζηηθή ηξάπεδα 

5. Τεθηαθό ζύζηεκα αγγεηνγξαθηθήο απεηθόληζεο 

6. πνινγηζηηθό ςεθηαθό ζύζηεκα αγγεηνγξαθίαο 

7. Πηαζκό ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη δηάγλσζεο  

8. Ξαξειθόκελν εμνπιηζκό 

Ρν ζπγθξόηεκα λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα θάζε είδνπο αγγεηνγξαθηθέο & λεπξν-

αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο/επεκβάζεηο, λα ελζσκαηώλεη όιεο ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο απεηθόληζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δόζεο αθηηλνβνιίαο, 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ βαζηθό θξηηήξην επηινγήο.  

8% 1. ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ (κηα γηα θάζε επίπεδν)  
 
 
 
 

  

Ρύπνο  

- Ρειεπηαίαο ηερλνινγίαο 
- Αλόξζσζεο πνιπθνξπθώλ πςειήο 
ζπρλό-ηεηαο, πιήξσο ειεγρόκελε 
από κηθξνεπε-μεξγαζηέο 

- Θαηάιιειε γηα παικηθή 
αθηηλνζθόπηζε, πςειό ηνληζκό 
αληίζεζεο, αθαηξεηηθή 
αγγεηνγξαθία, ςεθηαθή αθαηξεηηθή 
αγγεην-γξαθία, θιπ. 

- Ξιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε κε 

απηόκαηε ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ 

έθζεζεο kV, mA  

 Ηζρύο, kW ≥100 

 Δύξνο, kV 50-120 

 Κέγηζηε ηηκή, mA  ≥1000 

 

 Ππρλόηεηα παικηθήο αθηηλνζθόπεζεο, pps 
έσο 30 pps (να αναθεπθούν ππορ 

αξιολόγηζη οι ενδιάμεζερ 
ζςσνόηηηερ) 

 Πύζηεκα Απηόκαηνπ Διέγρνπ Έθζεζεο  (AEC) ΛΑΗ (να αναθεπθεί ο ηύπορ) 

 Διάρηζηνο ρξόλνο έθζεζεο, ms ≤2 

 Πύζηεκα ειέγρνπ ππεξθόξησζεο ηεο ιπρλίαο ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 Κέζνδνο κέηξεζεο δόζεσλ DAP 

 Τεθηαθέο ελδείμεηο ζηνηρείσλ έθζεζεο (kV, mA, msec, DAP)  ΛΑΗ (να αναθεπθούν αναλςηικά) 

8% 2. ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΖ ΙΣΛΗΑ (κηα γηα θάζε επίπεδν) 
 

 Ρύπνο 
Ξεξηζηξεθόκελεο αλόδνπ, 
ηαρύζηξνθε, κε δύν (2), 

ηνπιάρηζηνλ, εζηίεο 

 Θεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ, MHU ≥2 

 Οπζκόο ζεξκναπαγσγήο  Κέγηζηνο δπλαηόο (να αναθεπθεί) 

 Ρερληθέο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο δόζεο αθηηλνβνιίαο ΛΑΗ (να αναθεπθούν αναλςηικά) 

 Φίιηξα  ΛΑΗ (να αναθεπθούν αναλςηικά) 

 Γηαθξάγκαηα ΛΑΗ (να αναθεπθούν αναλςηικά) 

16% 3. ΑΓΓΔΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΚΔ ΤΖΦΗΑΘΝ ΑΛΗΣΛΔΡΖ (κηα γηα θάζε 

επίπεδν) 
 

 

Αγγεηνγξαθηθή 

αλάξηεζε 
Α’ ΔΞΗΞΔΓΝ Ρύπνπ C, Νξνθήο/δαπέδνπ 

  Β’ ΔΞΗΞΔΓΝ Νξνθήο θαη δαπέδνπ 

                                                 
1 Ππληειεζηήο Βαξύηεηαο (Ππλνιηθό άζξνηζκα 70%) 



 Βάζνο C-arm Λα αλαθεξζεί 

 Γπλαηόηεηα ιήςεσλ από όιεο ηηο γσλίεο & θαηεπζύλζεηο  ΛΑΗ 

 Άλεηε πξόζβαζε ζηνλ αζζελή από όιεο ηηο πιεπξέο ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 Θίλεζε ηνπ ζηαηώ Ζιεθηξνθίλεηε (να αναθεπθεί η 
γωνία πεπι-ζηποθήρ, ππορ 
αξιολόγηζη) 

 Θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα  Ζιεθηξνθίλεηεο, ειεγρόκελεο από 
απνζπώκε-λν ρεηξηζηήξην 

 Θηλήζεηο ηνπ 
βξαρίνλα  

Α’ ΔΞΗΞΔΓΝ LAO/RAO 

Λα δνζνύλ ζηνηρεία (ζα αμηνινγεζνύλ  

νη κέγηζηεο γσληώζεηο) 
   CRAN/CAU 

  Β’ ΔΞΗΞΔΓΝ LAO/RAO 

   CRAN/CAU 

 Δύξνο SID Λα δνζνύλ ζηνηρεία 

 Απνζήθεπζε/αλάθιεζε & εθηέιεζε πξνεπηιεγκέλσλ ζέζεσλ  ΛΑΗ (να αναθεπθεί ηο πλήθορ) 

 Κεραληζκνί 
αζθαιείαο 

 ΛΑΗ (να πεπιγπαθούν αναλςηικά) 

 Τεθηαθόο 
Αληρλεπηήο 

- Ρερλνινγία αληρλεπηή Λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά 

  - Κέγεζνο αληρλεπηή ≥30x40 cm 

  - Κεγέζε (δηαζηάζεηο) πεδίσλ Ξεξίπνπ 30x30cm & 20Σ20cm 

  - DQE (0) IEC62220 ≥65% 

  - Βάζνο κήηξαο ςεθηαθήο ιήςεο ≥10 bit 

  - Κέγεζνο pixel ≤200 κm 

  - Γηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πςειήο αληίζεζεο Λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

  - Γπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο αληρλεπηή Δπηζπκεηή (να αναθεπθεί) 

 12% 4. ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΓΓΔΗΝΓΟΑΦΗΘΖΠ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ  
 

 
πνινγηζηηθό ζύζηεκα  

ςειώλ πξνδηαγξαθώλ  
(να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 

 
Ραρύηεηα ιήςεο εηθόλσλ (κήηξαο ≥1024x1024) 

έσο θαη 30 fps (λα αλαθεξζνύλ πξνο 

αμηνιόγεζε νη ελδηάκεζεο ηαρύηεηεο) 

 
 

Πύζηεκα απηόκαηεο ξύζκηζεο δόζεο θαηά ηελ αθηηλνζθόπεζε ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί) 

 Πύζηεκα κείσζεο ηεο δόζεο αθηηλνβνιίαο & ζθηαγξαθηθώλ ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί) 

 
 

Monitors ζηελ 
αίζνπζα 
εμεηάζεσλ 

Αγγεηνγξάθνο ελόο επηπέδνπ  
 

≥2 TFT ≥17’’ πςειήο επθξίλεηαο, 
flicker free, (ζε βξαρίνλα νξνθήο 4-6 
ζέζεσλ, κε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο 
θαηά κήθνο ηεο εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο 

θαη θαζ’ ύςνο) 

 
 

Αγγεηνγξάθνο δύν επηπέδσλ  
 

≥4 TFT ≥17’’ πςειήο επθξίλεηαο, 
flicker free, (ζε βξαρίνλα νξνθήο 6 
ζέζεσλ, κε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο 
θαηά κήθνο ηεο εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο 
θαη θαζ’ ύςνο) 

 Απεηθόληζε  - πξνβνιώλ, SID, κεγέζνπο πεδίνπ, 

θιπ 

 - δόζεσλ αθηηλνβνιίαο  

 - ΖΘΓξαθήκαηνο ή άιισλ θπζ. 
Ξαξακέηξσλ 

 Τεθηαθό zoom (ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο εηθόλαο) Λα αλαθεξζεί αλ δηαηίζεηαη 

 
Monitors ζην Control Room 

2 TFT ≥17’’ πςειήο επθξίλεηαο, flicker 
free  

5% 5. ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ 
  Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο  Nα αλαθεξζνύλ (ζε cm) 

 
  ιηθό  

Λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή 
αθηηλνδηα-πεξαηόηεηα (εθπεθξαζκέλε 
ζε mmAl)  

 
 

Πηξώκα  
Λα εμαζθαιίδεη άλεηε & μεθνύξαζηε 
παξακν-λή ηνπ εμεηαδόκελνπ  

 Κέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο αζζελνύο 200 kg 

 Ξξόβιεςε γηα θαξδηνπλεπκνληθέο αλαηάμεηο (CPR)  ΛΑΗ (να αναθεπθεί αναλςηικά) 



 Θηλήζεηο ηξάπεδαο - Γηακήθεο δηαδξνκή 120 cm 

  - Δγθάξζηα δηαδξνκή 14 cm 
  - Θαζ’ ύςνο δηαδξνκή (από ην έδαθνο) από ≤80 cm ... έσο ≥100 cm 

 
 

 - Θιίζε (tilt) 
Αλ δηαηίζεηαη λα αλαθεξζεί ε γσλία 
(ν) πξνο αμηνιόγεζε 

 
 - Ξεξηζηξνθή πεξί ην άθξν ζπγθξάηεζεο 

Λα αλαθεξζεί ε γσλία (ν) πξνο 
αμηνιόγεζε 

  - Panning ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 
 

- Ζιεθηξνκαγλεηηθά θξέλα ζε όιεο ηηο 
θηλήζεηο 

NAI 

 πνδνρείο γηα ζύλδεζε βνεζεηηθώλ εμαξηεκάησλ ΛΑΗ (να αναθεπθούν) 

12%.                                    6. ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΝ ΤΖΦΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΑΓΓΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ 

 Δμεηάζεηο - Τεθηαθή αθηηλνζθόπεζε πςειήο 
δηαθξηηηθόηεηαο 

 ΛΑΗ 

 - Τεθηαθή αθαηξεηηθή αγγεηνγξαθία (DSA)   ΛΑΗ 

 - Τεθηαθή πεξηθεξηθή DSA & ςεθηαθή 
πεξηθεξηθή αγγεηνγξαθία κε απηόκαην ή 

δηαδξαζηηθό ηξόπν  

 ΛΑΗ 

 

 
 

Βάζνο κήηξα ςεθηαθήο εηθόλαο (ιήςε, επεμεξγαζία, ζέαζε, 
απνζήθεπζε) 

≥ 8 bit 

 
 

πνινγηζηηθό ζύζηεκα  
ςειώλ πξνδηαγξαθώλ  
(να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 
Γπλαηόηεηα  

- απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνύ ςεθηαθώλ 
εηθόλσλ 

ΛΑΗ (≥20.000 εηθόλεο κέγηζηεο 
αλάιπζεο) 

  - απεηθόληζεο cine loop ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 
 

 
- απεηθόληζεο πνιιώλ εηθόλσλ πξνο επηινγή 
ησλ εηθόλσλ αλαθνξάο θαηά ηελ 
αγγεηνπιαζηηθή 

ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

  - εθαξκνγή θίιηξσλ (motion correction, θιπ) ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 
 

 
- απνζήθεπζε & απεηθόληζε ηθαλνύ αξηζκνύ 
δπλακηθώλ αθνινπζηώλ αθηηλνζθνπηθώλ 

εηθόλσλ 

ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 

 Ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο ςεθηαθώλ εηθόλσλ ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 
 Ινγηζκηθό κεηξήζεσλ αγγεηνγξαθηθώλ εηθόλσλ ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 
 
 

 

Θνλζόια ρεηξηζκνύ (control room) Λα πεξηιακβάλεη : 
- ≥2  monitor ≥19’’ πςειήο 

επθξίλεηαο, 
- πιεθηξνιόγην γηα ηνλ ρεηξηζκό 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ επεμεξγαζία 
& αξρεηνζέηεζε εηθόλσλ,  

- ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κε ηελ 
αίζνπζα εμεηάζεσλ 

 Γηαζπλδεζηκόηεηα Ξιήξεο DICOM 3.0 

7% 7. ΠΡΑΘΚΝΠ ΤΖΦΗΑΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΔΗΘΝΛΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΛΥΠΖΠ 
 Ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο ςεθηαθήο εηθόλαο ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 
 Ινγηζκηθό δηαρείξηζεο εηθόλσλ ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 
 Γπλαηόηεηα εγγξαθήο ςεθηαθώλ εηθόλσλ ζε CD/DVD ΛΑΗ (να πεπιγπαθεί αναλςηικά) 
 Γηαζπλδεζηκόηεηα Ξιήξεο DICOM 3.0 

2% 8. ΞΑΟΔΙΘΝΚΔΛΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

 

 

Ππζθεπή έγρπζεο ζθηαγξαθηθνύ πιηθνύ  Οπζκηδόκελεο ξνήο ειεθηξνληθά 
(κε παξάγνληεο ην κήθνο θαη ηε 
δηάκεηξν ηνπ θαζεηήξα, ηνλ όγθν 

ηεο ζθηεξάο νπζίαο, ηνλ ρξόλν θαη 
ηελ πίεζε έγρπζεο) 

 Δμνπιηζκόο 

Αθηηλνπξνζηαζίαο   

- Ξνδηά αθηηλνπξνζηαζίαο εμεη. ηξάπεδαο ΛΑΗ (να αναθεπθεί αναλςηικά) 

 - Αθηηλνπξνζηαηεπηηθή δηάηαμε νξνθήο 
απνηεινύκελε από πξνζηαηεπηηθό κνιπ-
βδύαιν & ηζρπξή ζθηαιπηηθή ιπρλία  

ΛΑΗ (να αναθεπθεί αναλςηικά) 

  

 

 
9. ΘΑΡ’ ΔΞΗΙΝΓΖΛ (OPTIONAL) ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

 Πύζηεκα ηξηζδηάζηαηεο (3D) πεξηζηξνθηθήο αγγεηνγξαθίαο  Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 



 


