
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ - 1ε ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ 5/10/2011 

 

ΓΔΝΙΚΑ  

Σν ζύζηεκα Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο λα είλαη ην πιένλ ζύγρξνλν κνληέιν ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή. 

 

.Β.1  ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Αξηζκόο ηνκώλ (πνιπηνκηθόηεηα)  ΠΟΛΤΣΟΜΙΚΟ ΠΟΛΤΣΟΜΙΚΟ  

10% Αληρλεπηήο ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Δμεηαζηηθό πεδίν (βαζηθό), cm 50  50 

 πλνιηθό πιάηνο αληρλεπηή, άμνλαο z, mm ≥18  ≥14  

 Δύξνο πάρνπο ηνκήο, mm 0,7-5  0,75-5  

 Διάρηζην πάρνο ηνκήο, mm 0,7  0,75  

 Υξόλνο πεξηζηξνθήο sec, 360° ≥3 ρξόλνπο  ≥3 ρξόλνπο  

 Διάρηζηνο ρξόλνο πεξηζηξνθήο, sec 0,5  0,8 

6% Απόδνζε ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Διακριηική ικανόηηηα σψηλής ανηίθεζης   

 Ιζνηξνπηθή  δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, mm  ≤0,4  ≤0,5  

 Μέγηζηή ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (MTF) ζην 0%, 
lp/cm 

15  15  

 Μέγηζηή ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (MTF) ζην 10%, 
lp/cm 

12  10  

 Μέγηζηή ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (MTF) ζην 50%, 
lp/cm 

7  5  

 Profile ειαιζθηζίας δέζμης 

 FWHM γηα ην ειάρηζην πιάηνο ηνκήο Να δνζνύλ ηηκέο πξνο αμηνιόγεζε  

 Γηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ρακειήο αληίζεζεο, mm ζε % 
γηα δόζε  

5mm ζηα 0,3 % 
(3ΗU)  

5mm ζηα 0,3 % 
(3ΗU)  

 Θόξπβνο, % Nα αλαθεξζνύλ νη ζπλζήθεο κέηξεζεο θαη ε 
ρνξεγνύκελε δόζε  

 Noise kernel (i.e., body)- Aιγόξηζκνη αλαζύλζεζεο  Να δνζνύλ πξνο αμηνιόγεζε αιγόξηζκνη 
κείσζεο ζνξύβνπ  

5% Gantry ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Κιίζε, deg Να δνζεί 

 Γηαζηάζεηο, cm  Να δνζνύλ 

 Βάξνο, kg Να δνζεί 

 Γηάκεηξνο, cm 70  

 ύζηεκα επηθέληξσζεο  laser 

 Υεηξηζκόο θηλήζεσλ Να δηαζέηεη ακθίπιεπξα ρεηξηζηήξηα  

6% Αθηηλνινγηθή Λπρλία ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 

Θεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ, MHU 

≥6  
(ή άιιεο ηζνδύλακεο 

απόδνζεο- λα 

θαηαηεζεί ε ζρεηηθή 
βηβιηνγξαθία) 

≥4  

 

Θεξκναπαγσγή αλόδνπ, kHU/min 

≥ 800  
(ή άιιεο ηζνδύλακεο 
απόδνζεο- λα 

θαηαηεζεί ε ζρεηηθή 
βηβιηνγξαθία) 

≥600  

 Δζηηαθό κέγεζνο, mm Να δνζνύλ ζηνηρεία Να δνζνύλ ζηνηρεία 

                                                 
1
 Σσντελεστής Βαρύτητας (Σσνολικό άθροισμα 70%) 



 Μέγηζην mA γηα ην κηθξόηεξν εζηηαθό κέγεζνο ≥200  ≥200  

 Mέγηζηνο ρξόλνο ζπλερνύο έθζεζεο ζηα 120 ΚV & 200 

mA, sec  
≥80  - 

 Mέγηζηνο ρξόλνο ζπλερνύο έθζεζεο ζηα 120 ΚV ή 130 
KV & 200 mA, sec 

- ≥40 

6% Γελλήηξηα Αθηίλσλ Υ ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Απόδνζε γελλήηξηαο, kW ≥50  ≥40  

 Δύξνο ηηκώλ πςειήο ηάζεο, kV 90-135  90-130  

 Δύξνο ηηκώλ mA ≥400  ≥300  

3% Δμεηαζηηθή Σξάπεδα ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Κίλεζε θαζ' ύςνο, cm 58-80   58-80   

 Κίλεζε θαηά κήθνο cm  160  150  

 Γηάζηεκα ζάξσζεο Να αλαθεξζεί ην κέγηζην κήθνο ζάξσζεο θαη 
νη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη 

 Μέγηζην επηηξεπηό  θνξηίν ρσξίο πεξηνξηζκνύο 
θίλεζεο, kg (αθξίβεηα θίλεζεο, mm) 

200  

 Υεηξηζκόο θηλήζεσλ Gantry  & operator console  

 Δμαξηήκαηα ηνπνζέηεζεο, αθηλεηνπνίεζεο, ζηήξημεο 
αζζελή 

*ηεξίγκαηα θεθαιήο γηα ζάξσζε ζε ύπηηα & πξελή 
ζέζε  
*Αθηηλνπεξαηό εμάξηεκα πξνέθηαζεο ηεο εμ. 
ηξάπεδαο, θ.ά 

Nα πξνζθεξζνύλ ζηε βαζηθή ζύλζεζε  

6% Γόζε Αθηηλνβόιεζεο ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Σερληθή δηακόξθσζεο δόζεο Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε  

 Αιγόξηζκνη αλαζύλζεζεο ζε επίπεδν raw data ή 

αληίζηνηρνπ απνηειέζκαηνο, γηα κείσζε δόζεο  
Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε  

 Έιεγρνο δόζεο γηα παηδηαηξηθέο εθαξκνγέο Nα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε  

 πγρξνληζκόο κε ΗΚΓ ζε prospective mode  ΝΑΙ  ΟΥΙ  

 πγρξνληζκόο κε ΗΚΓ ζε retrospective mode ΝΑΙ ΟΥΙ  

 Γείθηεο δνζηκεηξίαο CTDI γηα ην ζώκα θαη ην θεθάιη ΝΑΙ ΟΥΙ  

 Γηόξζσζε γηα αξξπζκία ΝΑΙ ΟΥΙ  

8% Κιηληθά Παθέηα-Σερληθέο Λήςεο Δηθόλσλ ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 ηαηηθή ςεθηαθή αθηηλνγξαθία topogram -scout  Nα  δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε  

 Helical/ spiral ειηθνεηεδή  Nα  δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε 

 Υξόλνο ζπλερνύο ειηθνεηδνύο ζάξσζεο, sec  ≥ 100  ≥60  

 Αξηζκόο ηαπηόρξνλσλ ηνκώλ ζε ειηθνεηδή ζάξσζε  ≥ 16 16 

 Αxial -απιή ζπκβαηηθή ιήςε  Nα  δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε  

 Αξηζκόο ηαπηόρξνλσλ ηνκώλ ζε axial ζάξσζε  ≥16 16 

8% Αλαζύλζεζε Δηθόλαο ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 
Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο 

Να δνζνύλ 
ραξαθηεξηζηηθά 

Να δνζνύλ 
ραξαθηεξηζηηθά  

 Δμεηαζηηθό πεδίν, cm 20-50  20-50  

 Μήηξεο αλαζύλζεζεο εηθόλαο 512 x 512 512 x 512 

 Μέγηζηνο ξπζκόο αλαζύλζεζεο εηθόλαο (512Υ512), 
εηθόλεο /sec 

≥6  ≥6  

 Μεξηθή αλαζύλζεζε εηθόλαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ΝΑΙ Πξνο επηινγή  

 On line ρσξεηηθόηεηα θνλζόιαο 200.000 εηθόλεο  200.000 εηθόλεο  

 Μέζν απνζήθεπζεο CD / DVD  CD / DVD  

 Διαζσνδεζιμόηηηα ζσζηήμαηος 

 ύζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο Full DICOM  Full DICOM  

8% Κιηληθά Παθέηα-Δπεμεξγαζία Δηθόλσλ ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Λήςεο  Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Γηόξζσζεο ςεπδελδείμεσλ (artifacts) Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  



 Μείσζεο ζνξύβνπ εηθόλσλ Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Real time πνιπεπίπεδεο αλαζύλζεζεο εηθόλσλ (MPR) Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Σξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Αγγεηνγξαθίαο MIP θαη mIP Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Μεηξήζεσλ όγθνπ δηαθόξσλ νξγάλσλ Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Οδνληηαηξηθό (Dental) Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Δηθνληθήο ελδνζθόπηζεο  Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Αλάιπζεο αηκάησζεο εγθεθάινπ (Cerebral perfusion) Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Πιεξεο θαξδηνινγηθν παθέην γηα εμεηάζεηο 
ζηεθαληαίσλ αγγείσλ κε ηερληθέο ζάξσζεο 
prospective θαη retrospective gating. Υξνληθή 
δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα κηθξόηεξε ή ίζε κε 85 msec. 

Να πεξηγξαθεί  ΟΥΙ  

 Δθηίκεζεο ηνπ πνζνζηνύ αζβέζησζεο ησλ αγγείσλ, 
Calcium Scoring. 

Να πεξηγξαθεί  ΟΥΙ  

 CT Fluoroscopy Να πεξηγξαθεί  Να πεξηγξαθεί  

 Μειέηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο.  Να πεξηγξαθεί  ΟΥΙ  

 

0,5% Γηαζπλδεζηκόηεηα ζπζηήκαηνο  ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 ύζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο Full DICOM  Full DICOM  

3% ηαζκόο Φεθηαθήο  Δπεμεξγαζίαο Δηθόλαο & 

Γηάγλσζεο 
ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο ςεθηαθήο εηθόλαο ΝΑΙ (να περιγραθεί αναλσηικά) 
 Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο εηθόλσλ ΝΑΙ (να περιγραθεί αναλσηικά) 
 Γπλαηόηεηα εγγξαθήο ςεθηαθώλ εηθόλσλ ζε 

CD/DVD 
ΝΑΙ (να περιγραθεί αναλσηικά) 

 Δπηθνηλσλία Πιήξεο DICOM 3.0 

0,5% Παξειθόκελνο Δμνπιηζκόο ΣΤΠΟ Α ΣΤΠΟ Β 

 Δγρπηήο Η κνλάδα ηνπ εγρπηή πνπ ζα πξνζθεξζεί λα 
είλαη εηδηθά γηα Αμνληθό Σνκνγξάθν, λα είλαη 
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη παξαγσγήο θαη λα 
δέρεηαη αλαιώζηκα δηάθνξσλ 
θαηαζθεπαζηώλ.  
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ην ζύζηεκα. 

 Παξαηεξήζεηο 

 Η επηινγή ησλ θιηληθώλ παθέησλ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θιηληθέο απαηηήζεηο, βάζεη ησλ 

ηεθκεξησκέλσλ αλαγθώλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ 

 
 


