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ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις – Πρόσκληση της A’ Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών φορητού ακτινοσκοπικού C-arm. 
Αξιότιμοι Κύριοι, Η εταιρία GE Healthcare και συγκεκριμένα ο κατασκευαστικός μας οίκος OEC είναι πρωτοπόρος στην 
αγορά των χειρουργικών ακτινοσκοπικών C – arm, κατέχοντας μερίδιο άνω του 50% στην παγκόσμια αγορά και άνω 
του 75% στην Αμερικάνικη αγορά. Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί σε 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 
προκειμένου το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί σύστημα τελευταίας τεχνολογίας με υψηλά κλινικά χαρακτηριστικά, 
θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. 1. Στην προδιαγραφή Νο.3 του εγγράφου σας αναφέρεται: “ Το 
βάθος του βραχίονα να είναι τουλάχιστον 68cm ενώ να διαθέτει απόσταση εστίας - Ενισχυτή τουλάχιστον 95cm ”. Η 
διάσταση του βάθους τόξου του βραχίονα σε ένα σύστημα C – arm θεωρείται από τα σημαντικά χαρακτηριστικά 
καθώς λαμβάνει σημαντικό ρόλο κατά την διάρκεια απαιτητικών και πολύπλοκών επεμβάσεων προκειμένου το C - arm 
να δύναται να λειτουργεί απρόσκοπτα από όλες τις επιθυμητές γωνίες και θέσεις. Το βάθος τόξου πρέπει να συμβάλει 
στην γρήγορη και άμεση μετακίνηση του βραχίονα στην χειρουργική τράπεζα, να προστατεύει το αποστειρωμένο 
χειρουργικό πεδίο και να προσφέρει την μικρότερη δυνατή απόσταση από το έδαφος ειδικά στις πλάγιες λήψεις, 
προκειμένου οι χειρουργοί να εκτελούν την χειρουργική πράξη απρόσκοπτα. Το βάθος τόξου του συστήματος OEC 
Brivo 785, που προτείνει η εταιρία μας είναι 66cm και δύναται καλύψει όλες τις προαναφερόμενες χρήσεις. Το C arm 
διαθέτει την χαμηλότερη απόσταση από το έδαφος σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα της αγοράς, το οποίο 
προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα ειδικά στις πλάγιες λήψεις. Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και 
την συμμετοχή της εταιρίας μας στην προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η 
προαναφερθείσα προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: “ Το βάθος του βραχίονα να είναι τουλάχιστον 66cm ενώ 
να διαθέτει απόσταση εστίας - ενισχυτή τουλάχιστον 95cm ”. 2. Στην προδιαγραφή Νο.4 του εγγράφου σας 
αναφέρεται: “ Na διαθέτει οριζόντια μετακίνηση τουλάχιστον 22cm, ηλεκτροκίνητη kaθ' ύψος τουλάχιστον 42cm. 
Tροχιακή κίνηση (Orbital) 135ο συνολικά και περιστροφική (pivot) +/-225o για πλήρη εξασφάλιση εγκάρσιων, Α-Ρ ή 
P-A και πλαγίων προβολών.” Στην προδιαγραφή απαιτείται οι διαστάσεις της οριζόντιας μετακίνησης να είναι 22cm. 
Το σύνολο των προϊόντων μας και συγκεκριμένα το προτεινόμενο σύστημα OEC Brivo 785, διαθέτει οριζόντια 
μετακίνηση 20cm η οποία καλύπτει το σύνολο των κλινικών αναγκών για την οποία προορίζεται. Περαιτέρω, η 
διαφορά στην εν λόγω απόσταση είναι πολύ μικρή και μπορεί να καλύπτεται από την ορίζοντια μετακίνηση του 
συστήματος. Κανένα σύστημα από αυτά που διαθέτει η εταιρία μας δεν μπορεί να καλύψει την προδιαγραφή όπως 
είναι διαμορφωμένη. Περαιτέρω στην εν λόγω προδιαγραφή ζητείται η τροχιακή κίνηση να είναι 135ο. Το 
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ακτινοσκοπικό σύστημα C- arm, προκειμένου να εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό προβολών δεν χρειάζεται να έχει 
μεγαλύτερη τροχιακή κίνηση πέραν των 90ο καθότι ο εγκάρσιος άξονας του C- arm περιστρέφεται και μπορεί να 
δώσει την δυνατότητα στον χειριστή να καλύψει ένα πλήρες κύκλο 360ο για την κάλυψη όλων των γωνιών μπορούν 
να χρειαστούν κατά την διάρκεια μιας επέμβασης. Τα συστήματα της εταιρίας μας προκειμένου να διευκολύνουν την 
χρήση του χειριστή διαθέτουν τροχιακή κίνηση 120ο. Ως εκ τούτου, η προδιαγραφή τροχιακής κίνησης τουλάχιστον 
135ο δεν εξασφαλίζει κανένα κλινικό πλεονέκτημα, δεν μπορεί να καλυφθεί από κάποιο σύστημα της εταιρίας μας και 
περιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό κατά την διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, στην προδιαγραφή ζητείται περιστροφή 
(pivot) +/-225o για πλήρη εξασφάλιση εγκάρσιων προβολών. Τα προϊόντα της εταιρείας μας επιτυγχάνουν μεγάλο 
αριθμό προβολών και υπερκαλύπτουν το εύρος των 360ο το οποίο είναι το ζητούμενο, με εύρος περιστροφής επί 
συνόλου 410ο (+/-205ο). Κανένα σύστημα από αυτά που διαθέτει η εταιρία μας δεν μπορεί να καλύψει την 
προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη. Η προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη το μόνο που επιτυγχάνει είναι τον 
περιορισμό του ανταγωνισμού. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την συμμετοχή της εταιρίας μας 
στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνεται η τροποποίηση της ως ακολούθως : “ Na διαθέτει οριζόντια μετακίνηση 
τουλάχιστον 20cm, ηλεκτροκίνητη κaθ' ύψος τουλάχιστον 42cm. Tροχιακή κίνηση (Orbital) 120ο συνολικά και 
περιστροφική (pivot) +/-205o για πλήρη εξασφάλιση εγκάρσιων, Α-Ρ ή P-A και πλαγίων προβολών.” 3. Στην 
προδιαγραφή Νο.8 του εγγράφου σας αναφέρεται: “Ειδικά στην ακτινοσκόπηση πρέπει να αποδίδει πάνω από 5mA 
και να διαθέτει αυτόματο έλεγχο δόσης, για υψηλή ευκρίνεια στην απεικόνιση.” Tα ακτινοσκοπικά συστήματα του 
κατασκευαστικού οίκου OEC της GE Healthcare με τεχνολογία αιχμής φέρουν νεότερες τεχνολογίες για την κάλυψη 
όλων των επεμβάσεων ειδικά στα ορθοπεδικά περιστατικά και στις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. Για την κάλυψη 
των παραπάνω καθώς και λιποβαρών ασθενών προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα ακτινοσκόπησης τουλάχιστον 
12mA. Με τις παραπάνω τιμές ακτινοσκόπησης μας δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση σε 
οποιοδήποτε ασθενή απρόσκοπτα. Η προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη δεν μπορεί να καλύψει τις κλινικές 
ανάγκες για τις οποίες προορίζεται το σύστημα. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια ενός 
σύγχρονου συστήματος υψηλής απόδοσης και την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η 
τροποποίηση ως ακολούθως: “Ειδικά στην ακτινοσκόπηση πρέπει να αποδίδει τουλάχιστον 12mA και να διαθέτει 
αυτόματο έλεγχο δόσης, για υψηλή ευκρίνεια στην απεικόνιση. 4. Στην προδιαγραφή Νο.9 του εγγράφου σας 
αναφέρεται: “Να πραγματοποιεί ακτινογράφηση με αποδόσεις έως 110/20mA καθώς και ακτινοσκόπηση ενός παλμού 
(snap shot) 8mA. Tα ακτινοσκοπικά συστήματα του κατασκευαστικού οίκου OEC της GE Healthcare με τεχνολογία 
αιχμής φέρουν νεότερες τεχνολογίες για την κάλυψη όλων των επεμβάσεων ειδικά στα ορθοπεδικά περιστατικά και 
στις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. Για την κάλυψη των παραπάνω καθώς και λιποβαρών ασθενών προτείνεται να 
δίνεται η δυνατότητα ακτινοσκόπησης ενός παλμού να είναι τουλάχιστον 16mA. Με τις παραπάνω τιμές 
ακτινογράφησης και ακτινοσκόπησης ενός παλμού δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση σε 
οποιοδήποτε ασθενή απρόσκοπτα. Η προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη δεν μπορεί να καλύψει τις κλινικές 
ανάγκες για τις οποίες προορίζεται το σύστημα. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια ενός 
σύγχρονου συστήματος υψηλής απόδοσης και την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η 
τροποποίηση ως ακολούθως: “Να πραγματοποιεί ακτινογράφηση με αποδόσεις έως 110/20mA καθώς και 
ακτινοσκόπηση ενός παλμού (snap shot) τουλάχιστον 16mA. 5. Στην προδιαγραφή Νο.10 του εγγράφου σας 
αναφέρεται: “Να διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά , φιλικό 
στο χρήστη καθώς και ποδοδιακόπτη ελέγχου ακτινοσκόπησης. Επιπλέον να υπάρχει δυνατότητα τηλεχειρισμού μέσω 
σπιράλ καλωδίου”. Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare και συγκεκριμένα το 
σύστημα OEC Brivo 785, διαθέτουν απεικονιζόμενες ενδείξεις ψηφιακά. Διαθέτουν χειρισμό των λειτουργιών μέσω 
πάνελ αφής καθώς επίσης και μέσω της κύριας οθόνης προβολής. Η παραπάνω πολυλειτουργικότητα προσδίδει 
ευκολία στην χρήση, ταχύτητα, μειωμένο χειρουργικό χρόνο και αποφεύγεται η άσκοπη ακτινοσκόπηση. Η 
προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη δεν μπορεί να καλύψει τις κλινικές ανάγκες για τις οποίες προορίζεται το 
σύστημα. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος υψηλής 
απόδοσης και την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: “Να 
διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο αφής και χειρισμό από την κύρια οθόνη αφής με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις 
απεικονιζόμενες ψηφιακά, φιλικό στο χρήστη καθώς και ποδοδιακόπτη ελέγχου ακτινοσκόπησης. Επιπλέον να υπάρχει 
δυνατότητα τηλεχειρισμού μέσω σπιράλ καλωδίου.” 6. Στην προδιαγραφή Νο.11 του εγγράφου σας αναφέρεται: “ Να 
φέρει ακτινολογική λυχνία σταθερής ανόδου, διπλοεστιακή με εστίες 0.5/1.5mm για επίτευξη μεγάλης διακριτικής 
ικανότητας,. Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare, και συγκεκριμένα τα 
συστήματα OEC Brivo 785, διαθέτουν λυχνία με σταθερή άνοδο και εστίες 0.6/1.4mm. Οι παραπάνω εστίες 
υπερκαλύπτουν την χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Η προδιαγραφή της ακτινολογικής λυχνίας 
σταθερής ανόδου, διπλοεστιακή με εστίες 0.5/1.5mm δεν εξασφαλίζει κανένα κλινικό πλεονέκτημα, δεν μπορεί να 
καλυφθεί από κανένα σύστημα της εταιρίας μας δεδομένου του προϋπολογισμού του νοσοκομείου σας περιορίζει τον 
υγιή ανταγωνισμό κατά την διαγωνιστική διαδικασία. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια 
ενός σύγχρονου συστήματος υψηλής απόδοσης και την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η 
τροποποίηση ως ακολούθως: “Να φέρει ακτινολογική λυχνία σταθερής ανόδου, διπλοεστιακή με εστίες 0.6/1.4mm 
περίπου για επίτευξη μεγάλης διακριτικής ικανότητας.” 7. Στην προδιαγραφή Νο.12 του εγγράφου σας αναφέρεται: 
“Να διαθέτει εσωτερικά φιλτράρισμα της λυχνίας σε ισοδύναμο τουλάχιστον 3.5 mm, ΑΙ ενώ επίσης να διαθέτει 
επιπρόσθετο φιλτράρισμα Cυ”. Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare, και 
συγκεκριμένα τα συστήματα OEC Brivo 785, διαθέτουν το εσωτερικό φιλτράρισμα με 3.35mmAI. Το εσωτερικό 
φιλτράρισμα υπερκαλύπτει τις απαιτούμενες διεθνείς προδιαγραφές IEC 60601-1-3: 2008 και IEC 60601-1-3: 2008 + 



A1:2013. Η προδιαγραφή δεν εξασφαλίζει κανένα κλινικό πλεονέκτημα, δεν μπορεί να καλυφθεί από κανένα σύστημα 
της εταιρίας μας δεδομένου του προϋπολογισμού του νοσοκομείου σας περιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό κατά την 
διαγωνιστική διαδικασία. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος 
υψηλής απόδοσης και την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 
“Να διαθέτει εσωτερικά φιλτράρισμα της λυχνίας σε τουλάχιστον 3.35 mm, ΑΙ ή ισοδύναμο φιλτράρισμα Cυ”. 8. Στην 
προδιαγραφή Νο.13 του εγγράφου σας αναφέρεται: “ Να έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος τουλάχιστον 
1MHU ώστε να εξασφαλίζει την δυνατότητα συνεχούς ακτινοσκόπησης υψηλής ποιότητας”. Τα ψηφιακά 
ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare, και συγκεκριμένα τα συστήματα OEC Brivo 785, 
διαθέτουν θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 0,9MHU. Τα νεότερα συστήματα της εταιρίας μας διαθέτουν τεχνολογία 
αιχμής έτσι ώστε να μην θερμαίνονται και ως εκ τούτου να μην χρειάζονται να έχουν αντίστοιχες υψηλές τιμές 
θερμοχωρητικότητας. Επίσης, για την εξασφάλιση της δυνατότητα συνεχούς ακτινοσκόπησης υψηλής ποιότητας, 
σημαντικός παράγοντας είναι η θερμοχωρητικότητα της ανόδου καθώς και οι ρυθμοί θερμοαπαγωγής της. Τα νεότερα 
συστήματα της εταιρίας μας διαθέτουν θερμοχωρητικότητα ανόδου 76.000HU και θερμοαπαγωγή 37.000HU/min. Η 
προδιαγραφή δεν εξασφαλίζει κανένα κλινικό πλεονέκτημα, δεν μπορεί να καλυφθεί από κανένα σύστημα της εταιρίας 
μας δεδομένου του προϋπολογισμού του νοσοκομείου σας περιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό κατά την διαγωνιστική 
διαδικασία. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος υψηλής 
απόδοσης και την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: “Να έχει 
μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος τουλάχιστον 0.9MHU, θερμοχωρητικότητα ανόδου 76.000HU και 
θερμοαπαγωγή ανόδου 37.000HU ώστε να εξασφαλίζει την δυνατότητα συνεχούς ακτινοσκόπησης υψηλής 
ποιότητας”. 9. Στην προδιαγραφή Νο.17 του εγγράφου σας αναφέρεται: “ Να διαθέτει υψηλό παράγοντα DQE 
μεγαλύτερο από 60 % και υψηλό conversion factor τουλάχιστον 240 Cd m-2 / mR s-1”. Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά 
συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare, και συγκεκριμένα τα συστήματα OEC Brivo 785, διαθέτουν υψηλό 
σταθερό παράγοντα DQE 65% ακόμα και στα προγράμματα χαμηλής δόσης. Η προδιαγραφή “conversion factor”όπως 
είναι διαμορφωμένη είναι καθαρά τεχνική χωρίς να προσδίδει κάποιο κλινικό πλεονέκτημα, αποκλείει επίσης την 
εταιρία μας από την διαγωνιστική διαδικασία, δεν μπορεί να καλυφθεί από κανένα σύστημα της εταιρίας μας και 
περιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια ενός σύγχρονου 
συστήματος υψηλής απόδοσης και την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η τροποποίηση ως 
ακολούθως: “ Να διαθέτει υψηλό παράγοντα DQE μεγαλύτερο από 65 % ακόμα και σε προγράμματα υψηλής δόσης 
και να διαθέτει υψηλό conversion factor ”. 10. Στην προδιαγραφή Νο.18 του εγγράφου σας αναφέρεται: “Να διαθέτει 
σταθμό εργασίας με δύο monitor μεγάλου μεγέθους (τουλάχιστον 19’’) flicker free, υψηλής διακριτικής ικανότητας 
τουλάχιστον 1280x1024 pixels, γωνίας θέασης τουλάχιστον 160o”. Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της 
εταιρείας GE Healthcare, και και συγκεκριμένα το προτεινόμενο σύστημα OEC Brivo 785, διαθέτει γωνία θέασης 150ο 
, η οποία καλύπτει το σύνολο των κλινικών αναγκών για την οποία προορίζεται. Περαιτέρω, o σταθμός εργασίας 
διαθέτει κλίση και περιστροφή των οθονών για να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη γωνία θέασης. Κανένα σύστημα από 
αυτά που διαθέτει η εταιρία μας δεν μπορεί να καλύψει την προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη, ενώ η απόκλιση 
ως προς την τεχνική προδιαγραφή είναι πολύ μικρή. Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια 
ενός σύγχρονου συστήματος υψηλής απόδοσης και την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η 
τροποποίηση ως ακολούθως: “Να διαθέτει σταθμό εργασίας με δύο monitor μεγάλου μεγέθους (τουλάχιστον 19’’) 
flicker free, υψηλής διακριτικής ικανότητας τουλάχιστον 1280x1024 pixels, γωνίας θέασης τουλάχιστον 150ο”. 11. 
Στην προδιαγραφή Νο.19 του εγγράφου σας αναφέρεται: “Na διαθέτει ψηφιακή μνήμη τουλάχιστον 150.000 εικόνων 
μήτρας 1k x 1k, βάθους επεξεργασίας 16bit.”. Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE 
Healthcare, και συγκεκριμένα τα συστήματα OEC Brivo 785, διαθέτουν μεγάλη ψηφιακή μνήμη 100.000 εικόνων 
μήτρας και βάθους επεξεργασίας 16bit. Η όποια επιμέρους ανάγκη για μνήμη αποθήκευσης εικόνων μπορεί να 
καλυφθεί από εξωτερικά μέσα αποθήκευσης όπως είναι το DVD ή/και USB. Κανένα σύστημα της εταιρίας μας δεν 
μπορεί να καλύψει την εν λόγω προδιαγραφή όπως είναι διαμορφωμένη η οποία δεν εξασφαλίζει κανένα κλινικό 
πλεονέκτημα και έχει σαν αποτέλεσμα να περιορίζεται ο υγιής ανταγωνισμός κατά την διαγωνιστική διαδικασία. Για 
την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την συμμετοχή της εταιρίας μας στην προμήθεια ενός σύγχρονου 
συστήματος τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: “Na διαθέτει 
ψηφιακή μνήμη τουλάχιστον 100.000 εικόνων μήτρας 1k x 1k, βάθους επεξεργασίας 16bit.”. 12. Στην προδιαγραφή 
Νο.24 του εγγράφου σας αναφέρεται: “Να διαθέτει ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη περιοχή 
της ακτινοσκοπικής εικόνας χωρίς τη μετακίνηση του βραχίονα, και να κάνει ψηφιακό ΖΟΟΜ στην «παγωμένη εικόνα» 
σε τουλάχιστον 3 επίπεδα” Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare, και 
συγκεκριμένα τα συστήματα OEC Brivo 785, διαθέτουν ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη 
περιοχή της ακτινοσκοπικής εικόνας (σε 3 επίπεδα) χωρίς τη μετακίνηση του βραχίονα, και κάνουν και ψηφιακό 
ΖΟΟΜ στην «παγωμένη εικόνα» σε 2 επίπεδα. Οι προτεινόμενες υψηλότερες τιμές ρεύματος ακτινοσκόπησης των 
ακτινοσκοπικών συστημάτων της GE Healthcare σε συνδυασμό με τον υψηλό παράγοντα DQE, αποδίδουν εικόνες 
υψηλές ποιότητας και ευκρίνειας, καθιστώντας μη αναγκαία την ύπαρξη πολλαπλών επιπέδων μεγέθυνσης (ZOOM) 
Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος υψηλής απόδοσης και 
την συμμετοχή της εταιρίας μας στον διαγωνισμό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: “Να διαθέτει ΖΟΟΜ σε 
πραγματικό χρόνο σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη περιοχή της ακτινοσκοπικής εικόνας χωρίς τη μετακίνηση του 
βραχίονα, και να κάνει ψηφιακό ΖΟΟΜ στην «παγωμένη εικόνα» σε τουλάχιστον 2 επίπεδα” 13. Στην προδιαγραφή 
Νο.26 του εγγράφου σας αναφέρεται: “Na δέχεται σύστημα επικέντρωσης με laser. Να προσφερθεί κατ’ επιλογήν”. 
Τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm της εταιρείας GE Healthcare, και συγκεκριμένα τα συστήματα OEC 



Brivo 785, διαθέτουν σύστημα επικέντρωσης με laser, το οποίο προσφέρεται στη βασική σύνθεση. Το σύστημα 
επικέντρωσης είναι απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη ακρίβεια κατά τη διαδικασία ευθυγράμμισης του 
συστήματος. Η ύπαρξη συστήματος επικέντρωσης οδηγεί σε μικρότερο αριθμό ακτινοσκοπήσεων, στη σωστή 
ευθυγράμμιση του συστήματος και συνεπώς σε χαμηλότερες δόσεις ακτινοβολίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό. Για την κάλυψη των παραπάνω κλινικών αναγκών και την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος 
τελευταίας γενιάς προτείνεται η προαναφερθείσα προδιαγραφή να διαμορφωθεί ακολούθως: “Na δέχεται σύστημα 
επικέντρωσης με laser. Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση”. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία Για την εταιρεία Με τιμή, Μιχάλης Παυλόπουλος Account Manager  
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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C ARM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αξιότιμοι 
Κύριοι, Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΟΥΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΤΗΜΑΤΟΣ C ARM Τεχνική Προδιαγραφή 4 Nα 
διαθέτει οριζόντια μετακίνηση τουλάχιστον 22cm, ηλεκτροκίνητη καθ’ ύψος τουλάχιστον 42cm, τροχιακή κίνηση 
(Orbital) 135ο συνολικά, και περιστροφική (pivot) +/-225ο για πλήρη εξασφάλιση εγκάρσιων, Α-P ή Ρ-Α και πλάγιων 
προβολών. Τα ζητούμενα μεγέθη στην παραπάνω προδιαγραφή περιορίζουν κατά πολύ τον υγιή ανταγωνισμό και δεν 
προσφέρουν περαιτέρω κλινική αξία στο ζητούμενο σύστημα. Σε περίπτωση που παραμείνουν ως έχουν, πολλές 
εταιρείας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και της δικής μας, δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε επικείμενο 
διαγωνισμό. Για τους παραπάνω λόγους, και με σκοπό την βέλτιστη προμήθεια από το Νοσοκομείο σας, προτείνουμε 
να διαμορφωθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως εξής: Nα διαθέτει οριζόντια μετακίνηση τουλάχιστον 20cm, 
ηλεκτροκίνητη καθ’ ύψος τουλάχιστον 42cm, τροχιακή κίνηση (Orbital) 130ο συνολικά, και περιστροφική (pivot) +/-
190ο για πλήρη εξασφάλιση εγκάρσιων, Α-P ή Ρ-Α και πλάγιων προβολών. Τεχνική Προδιαγραφή 11 Να φέρει 
ακτινολογική λυχνία σταθερής ανόδου, διπλοεστιακή με εστίες 0.5/1.5mm για επίτευξη μεγάλης διακριτικής 
ικανότητας. Τα ζητούμενα μεγέθη στην παραπάνω προδιαγραφή περιορίζουν κατά πολύ τον υγιή ανταγωνισμό και 
δεν προσφέρουν περαιτέρω κλινική αξία στο ζητούμενο σύστημα. Σε περίπτωση που παραμείνουν ως έχουν, πολλές 
εταιρείας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και της δικής μας, δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε επικείμενο 
διαγωνισμό. Επιπρόσθετα και για λόγους αποφυγής παρερμηνειών κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, η 
διατύπωση θα πρέπει να επισημαίνει τα όρια, ανώτατο μέγεθος σε αυτή την περίπτωση, τα οποία μπορούν να γίνουν 
αποδεκτά. Για τους παραπάνω λόγους, και με σκοπό την βέλτιστη προμήθεια από το Νοσοκομείο σας, προτείνουμε να 
διαμορφωθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως εξής: Να φέρει ακτινολογική λυχνία σταθερής ανόδου, διπλοεστιακή 
με μέγεθος μικρής εστίας ≤0.6mm και μεγάλης εστίας ≤1.5mm για επίτευξη μεγάλης διακριτικής ικανότητας. Τεχνική 
προδιαγραφή 16 Να αναφερθεί προς αξιολόγηση η ανάλυση σε lp/cm του ενισχυτή εικόνας σε όλα τα πεδία η οποία 
θα είναι η υψηλότερη δυνατή, τουλάχιστον 60 lp/cm στο μικρότερο πεδίο, ενώ επίσης να διαθέτει υψηλή αντίθεση 
τουλάχιστον 27:1. Τα ζητούμενα μεγέθη στην παραπάνω προδιαγραφή περιορίζουν κατά πολύ τον υγιή ανταγωνισμό 
και δεν προσφέρουν περαιτέρω κλινική αξία στο ζητούμενο σύστημα. Σε περίπτωση που παραμείνουν ως έχουν, 
πολλές εταιρείας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και της δικής μας, δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε 
επικείμενο διαγωνισμό. Για τους παραπάνω λόγους, και με σκοπό την βέλτιστη προμήθεια από το Νοσοκομείο σας, 
προτείνουμε να διαμορφωθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως εξής: Να αναφερθεί προς αξιολόγηση η ανάλυση σε 
lp/cm του ενισχυτή εικόνας σε όλα τα πεδία η οποία θα είναι η υψηλότερη δυνατή, τουλάχιστον 22 lp/cm στο 
μικρότερο πεδίο, ενώ επίσης να διαθέτει υψηλή αντίθεση τουλάχιστον 20:1. Τεχνική προδιαγραφή 17 Να διαθέτει 
υψηλό παράγοντα DQE μεγαλύτερο από 60% και υψηλό conversion factor τουλάχιστον 240 Cd m2 / mR s-1 Ο 
κατασκευαστικός οίκος Siemens Healthcare, για λόγους διασφάλιση της ποιότητας, για την επίτευξη της βέλτιστης 
κατασκευής και λειτουργίας και για την πληρέστερη πληροφόρηση που μπορεί να παρέχει μέσω των μετρήσεων στα 
συστήματα της, ακολουθεί αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο IEC 61262 (Medical electrical equipment - Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers) μετράει 
το μέγεθος conversion factor σε (Cd/m2) · (s/μGy). Για λόγους αποφυγής παρερμηνειών κατά το στάδιο αξιολόγησης 
των προσφορών, προτείνουμε να διαμορφωθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως εξής: Να διαθέτει υψηλό παράγοντα 
DQE μεγαλύτερο ή ίσο από 60% και υψηλό conversion factor τουλάχιστον 20.5 (Cd/m2) · (s/μGy). Ευελπιστώντας 
στην αποδοχή των σχολίων μας, ούτως ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα συμμέτοχης στην διαγωνιστική διαδικασία 
και γνωρίζοντας την διάθεση του Νοσοκομείου σας να προάγει τον υγιή ανταγωνισμό, παραμένουμε στην διάθεση 
σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση. Μετά τιμής, SIEMENS HEALTHCARE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 


