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ΠΡΟΣ
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Τμήμα SHS Ultrasound
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ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  Ακτινολογικού
Yπερηχοτομογράφου

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στο πλαίσιο ανάρτησης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή μας.

Σε όλες τις απαιτήσεις του προς προδιαγραφή συστήματος είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με τεχνικά

χαρακτηριστικά που καλύπτουν απόλυτα τις κλινικές απαιτήσεις του νοσοκομείου. Οι τροποποιήσεις που

προτείνουμε δεν μειώνουν την απεικονιστική ευκρίνεια και ποιότητα του υπερηχοτομογράφου, και δεν επηρεάζουν

σε καμία περίπτωση το επίπεδο ιατρικής χρήσης για την οποία προορίζεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

3.4.5.6. Στις τιμές του συνολικού ωφέλιμου εύρους συχνοτήτων προτείνουμε να γίνεται δεκτή ανοχή της τάξης του

±10%.

24. Προτείνουμε να οριστεί ο αριθμός των frames / second του μηχανήματος στην τιμή των 1.000 frames / second

καθώς επίσης και να ζητηθούν τα frames / second των ηχοβολέων που περιλαμβάνονται στο σύστημα. Ο ρυθμός

ανανέωσης εικόνας μεταφράζεται και από τις κεφαλές καθώς και την δυνατότητα τους να απεικονίσουν με

ευκρίνεια.

H τεχνολογία κάθε εταιρείας προσδιορίζεται από τον σκοπό χρήσης και όχι από μεμονωμένα αριθμητικά

δεδομένα στοιχείων του εξοπλισμού, τα οποία δεν καθορίζουν την διαγνωστική ακρίβεια την αποδοτικότητα, και την

κλινική αποτελεσματικότητα του συστήματος. Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά τα παραπάνω σχόλια της
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εταιρίας μας ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με την επίτευξη της μέγιστης δυνατής

συμμετοχής προμηθευτών σε αυτήν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και ενημέρωση.

Με εκτίμηση,

Για την Εταιρεία
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