ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

A/A

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

2.

ΦΙΛΜ DT2 DRYSTAR MAMMO
25X30 cm ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΞΗΡΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ναι,
με
υπεύθυνη
δήλωση
του
1. Να είναι κατάλληλα για τους
κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη
εκτυπωτές ξηράς εκτύπωσης
είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά
DRYSTAR του Νοσοκομείου
συστήματα για τα οποία προορίζονται
Το υπόστρωμα βάσης να είναι
πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις
και στη θερμοκρασία.

2. Υλικό κατασκευής

Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά
φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά
3. Να αποδίδουν άριστη ποιότητα
(χαρακτηριστικές
καμπύλες)
που
απεικόνισης
προσδιορίζουν την ποιότητα και την
απόδοση του film.
4. Ημερομηνία
παράδοση

λήξης

από

5. Συσκευασία - αποθήκευση

την

≥ 18 μηνών
να παραδίδονται σε συσκευασία ανθεκτική
και φωτοστεγανή. Να αναφερθεί το εύρος
θερμοκρασίας
και
υγρασίας
περιβάλλοντος αποθήκευσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6. Αρχειοθέτηση

Να αναφερθεί η διάρκεια αρχειοθέτησης μετά
την χρήση

7. Διαστάσεις για φιλμ τύπου DT2
25Χ30
MAMMO ή αντίστοιχο
8. Μονής
επίστρωσης
Ναι
φωτοευαίσθητου υλικού
9. Τεχνολογία Direct Digital Imaging

Ναι

10. Blue based

Ναι

11. Μέγιστη οπτική πυκνότητα

≥ 3.5

12. Όλοι
οι
συμμετέχοντες
υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν
σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πιστοποιητικά
πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων .
13. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι
Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιημένος με ISO 9001:08
πιστοποιητικά
και ISO 13485:03
14. Το προσφερόμενο είδος να φέρει
Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικό CE για το είδος και
πιστοποιητικά
την κατηγορία του.

Ναι,
να
κατατεθούν
τα
σχετικά
πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον
15. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει κατασκευαστικό οίκο και να κατατεθεί
δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του
αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη
ευθύνη για τη περίοδο χρήσης των φιλμ,
τον ποιοτικό έλεγχο ,ρυθμίσεις και βλάβες
που θα προκύψουν από την χρήση των
φιλμ.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει
παρακαταθήκη
για την άμεση διάθεσή
των φιλμ.

16. Χρόνος παράδοσης
17. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης
σε πλήρη ανταπόκριση με τις
18. τεχνικές
προδιαγραφές,
με
αντίστοιχες παραπομπές στα
τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του
19. κατασκευαστικού
οίκου
τεκμηρίωση.
Ασάφειες
αοριστίες
ως
προς
τεκμηρίωση θα θεωρούνται
ουσιώδεις αποκλίσεις και
προσφορά θα απορρίπτεται
3.

για
και
την
ως
η

Ναι

ΦΙΛΜ ΤΥΠΟΥ DT2B 25x30 ΓΙΑ
CAMERA DRYSTAR 5500

Ναι,
με
υπεύθυνη
δήλωση
του
1. Να είναι κατάλληλα για τους
κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη
εκτυπωτές ξηράς εκτύπωσης
είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά
DRYSTAR του Νοσοκομείου
συστήματα για τα οποία προορίζονται
2. Υλικό κατασκευής

Το
υπόστρωμα
βάσης
να
είναι
πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και
στη θερμοκρασία.

Ναι,
να
κατατεθούν
τα
σχετικά
φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά
3. Να αποδίδουν άριστη ποιότητα
(χαρακτηριστικές
καμπύλες)
που
απεικόνισης
προσδιορίζουν την ποιότητα και την
απόδοση του film.
4. Ημερομηνία
παράδοση

λήξης

από

την

≥ 18 μηνών

5. Συσκευασία - αποθήκευση

να παραδίδονται σε συσκευασία ανθεκτική
και φωτοστεγανή. Να αναφερθεί το εύρος
θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος
αποθήκευσης.

6. Αρχειοθέτηση

Να αναφερθεί η διάρκεια αρχειοθέτησης
μετά την χρήση

7. Διαστάσεις για φιλμ τύπου DT2Β
25Χ30
DRYSTAR ή αντίστοιχο
8. Μονής
επίστρωσης
Ναι
φωτοευαίσθητου υλικού
9. Τεχνολογία
Imaging

Direct

Digital

Ναι

10. Blue based

Ναι

11. Μέγιστη οπτική πυκνότητα

≥ 3.0

12. Όλοι
οι
συμμετέχοντες
υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν
σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πιστοποιητικά
πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων .

13. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι
Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιημένος με ISO 9001:08
πιστοποιητικά
και ISO 13485:03
14. Το προσφερόμενο είδος να φέρει
Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικό CE για το είδος και
πιστοποιητικά
την κατηγορία του.
Ναι,
να
κατατεθούν
τα
σχετικά
πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον
15. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει κατασκευαστικό οίκο και να κατατεθεί
δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του
αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη
ευθύνη για τη περίοδο χρήσης των φιλμ,
τον ποιοτικό έλεγχο ,ρυθμίσεις και βλάβες
που θα προκύψουν από την χρήση των
φιλμ.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει
παρακαταθήκη
για την άμεση διάθεσή
των φιλμ.

16. Χρόνος παράδοσης
17. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης
σε πλήρη ανταπόκριση με τις
18. τεχνικές
προδιαγραφές,
με
αντίστοιχες παραπομπές στα
τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του
19. κατασκευαστικού
οίκου
τεκμηρίωση.
Ασάφειες
αοριστίες
ως
προς
τεκμηρίωση θα θεωρούνται
ουσιώδεις αποκλίσεις και
προσφορά θα απορρίπτεται
4.

για
και
την
ως
η

ΦΙΛΜ ΤΥΠΟΥ DT2B 35x43 ΓΙΑ
CAMERA DRYSTAR 5500

Ναι

Ναι,
με
υπεύθυνη
δήλωση
του
1. Να είναι κατάλληλα για τους
κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη
εκτυπωτές ξηράς εκτύπωσης
είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά
DRYSTAR του Νοσοκομείου
συστήματα για τα οποία προορίζονται
Το
υπόστρωμα
βάσης
να
είναι
πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και
στη θερμοκρασία.

2. Υλικό κατασκευής

Ναι,
να
κατατεθούν
τα
σχετικά
φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά
3. Να αποδίδουν άριστη ποιότητα
(χαρακτηριστικές
καμπύλες)
που
απεικόνισης
προσδιορίζουν την ποιότητα και την
απόδοση του film.
4. Ημερομηνία
παράδοση

λήξης

από

την

≥ 18 μηνών

5. Συσκευασία - αποθήκευση

να παραδίδονται σε συσκευασία ανθεκτική
και φωτοστεγανή. Να αναφερθεί το εύρος
θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος
αποθήκευσης.

6. Αρχειοθέτηση

Να αναφερθεί η διάρκεια αρχειοθέτησης
μετά την χρήση

7. Διαστάσεις για φιλμ τύπου DT2Β
35Χ43
DRYSTAR ή αντίστοιχο
8. Μονής
επίστρωσης
Ναι
φωτοευαίσθητου υλικού
9. Τεχνολογία
Imaging

Direct

Digital

Ναι

10. Blue based

Ναι

11. Μέγιστη οπτική πυκνότητα

≥ 3.0

12. Όλοι
οι
συμμετέχοντες
υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν
σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πιστοποιητικά
πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων .
13. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι
Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιημένος με ISO 9001:08
πιστοποιητικά
και ISO 13485:03
14. Το προσφερόμενο είδος να φέρει
Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικό CE για το είδος και
πιστοποιητικά
την κατηγορία του.
Ναι,
να
κατατεθούν
τα
σχετικά
πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον
15. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει κατασκευαστικό οίκο και να κατατεθεί
δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του
αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη
ευθύνη για τη περίοδο χρήσης των φιλμ,
τον ποιοτικό έλεγχο ,ρυθμίσεις και βλάβες
που θα προκύψουν από την χρήση των
φιλμ.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει
παρακαταθήκη
για την άμεση διάθεσή
των φιλμ.

16. Χρόνος παράδοσης
17. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης
σε πλήρη ανταπόκριση με τις

18. τεχνικές
προδιαγραφές,
με
αντίστοιχες παραπομπές στα
Ναι
τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του
19. κατασκευαστικού
οίκου
τεκμηρίωση.
Ασάφειες
αοριστίες
ως
προς
τεκμηρίωση θα θεωρούνται

για
και
την
ως

ουσιώδεις αποκλίσεις και
προσφορά θα απορρίπτεται
5.

η

ΥΓΡΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

6.

ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 24χ30

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

7.

ΦΙΛΜ
ΟΡΘΟΧΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
35χ43

8.

ΦΙΛΜ
ΟΡΘΟΧΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
24χ30

9.

ΦΙΛΜ
DT2B
MAMMO 20X25
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
1.

DRAYSTAR
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΞΗΡΑΣ

Ναι,

με

υπεύθυνη

δήλωση

του

Να είναι κατάλληλα για τους
κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη
εκτυπωτές
ξηράς
εκτύπωσης
είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά
DRYSTAR του Νοσοκομείου

συστήματα για τα οποία προορίζονται

2.

Το
υπόστρωμα
βάσης
να
είναι
πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και
στη θερμοκρασία.

Υλικό κατασκευής

3.

Να αποδίδουν
απεικόνισης

4.

Ημερομηνία
παράδοση

άριστη

λήξης

Ναι,
να
κατατεθούν
τα
σχετικά
φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά
ποιότητα
(χαρακτηριστικές
καμπύλες)
που
προσδιορίζουν την ποιότητα και την
απόδοση του film.
από

την

≥ 18 μηνών

5.

Συσκευασία - αποθήκευση

να παραδίδονται σε συσκευασία ανθεκτική
και φωτοστεγανή. Να αναφερθεί το εύρος
θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος
αποθήκευσης.

6.

Αρχειοθέτηση

Να αναφερθεί η διάρκεια αρχειοθέτησης
μετά την χρήση

7.

Διαστάσεις για φιλμ τύπου DT2Β
20Χ25
ΜΑΜΜΟ ή αντίστοιχο

8.

Μονής επίστρωσης φωτοευαίσθητου
Ναι
υλικού

9.

Τεχνολογία Direct Digital Imaging

Ναι

10. Blue based

Ναι

11. Μέγιστη οπτική πυκνότητα

≥ 3.5

12. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά
πρέπει να διαθέτουν σύστημα
κατατεθούν τα απαραίτητα
ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO Ναι. Να
13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την πιστοποιητικά
διακίνηση
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων .
13. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι
Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και
πιστοποιητικά
ISO 13485:03
14. Το προσφερόμενο είδος να φέρει
Ναι. Να
κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικό CE για το είδος και την
πιστοποιητικά
κατηγορία του.
15. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει Ναι,
να
κατατεθούν
τα
σχετικά
αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη
πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον

κατασκευαστικό οίκο και να κατατεθεί

δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του
ευθύνη για τη περίοδο χρήσης των φιλμ,
τον ποιοτικό έλεγχο ,ρυθμίσεις και βλάβες
που θα προκύψουν από την χρήση των
φιλμ.
16. Χρόνος παράδοσης

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει
παρακαταθήκη
για την άμεση διάθεσή
των φιλμ.

17. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε
πλήρη ανταπόκριση με τις
18. τεχνικές
προδιαγραφές,
με
αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά
φυλλάδια και έντυπα του
Ναι
19. κατασκευαστικού
οίκου
για
τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες
ως προς την τεκμηρίωση θα
θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις
και η προσφορά θα απορρίπτεται

