
 
 

 
 
Στους Μολάους σήμερα 31/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή που 
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 35η/21-10-2022 (Θέμα 27ο) με ΑΔΑ: ΨΦ7346907Η-2ΩΩ απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας, προκειμένου να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές για 
την προμήθεια «Φορητού (έγχρωμου) καρδιολογικού υπερήχου» της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων, 
οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της διαβούλευσης.  
 
Η Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφώνησε στις παρακάτω προδιαγραφές: 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Φορητός, έγχρωμος καρδιολογικός υπέρηχος τελευταίας τεχνολογίας. 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1 15,6¨ οθόνη HD LCD υψηλής ανάλυσης (με αυτόματη προσαρμογή φωτισμού) 
2 3 connectors για ταυτόχρονη σύνδεση έως και 3 κεφαλών 
3  500G εσωτερικός σκληρός δίσκος 

4 
Εικόνα 2 διαστάσεων 2D (B mode), 2B(δίπλες εικόνες), 4B (τετραπλές εικόνες), M mode, PW (pulse wave 
Doppler,CFM (color), PDI (power) DirPDI (κατεύθυνση ροής )CW  

5 Multi-beam Technology 
6 THI (αρμόνικες συχνότητες ) 
7 Tissue Harmonic Imaging (αρμονικές συχνότητες) για μεγαλύτερη ευκρίνεια στις δύσκολες εξετάσεις. 
8 Invert Harmonic Imaging 

9 Spatial compound imaging (σάρωση από διαφορετικές οπτικές γωνίες σε πραγματικό χρόνο πολύ καλύτερη 
απεικόνιση) 

10 M-scan (speckle reduction technology, αλγόριθμος που αυξάνει την ποιότητα της εικόνας κατά πολύ) 
11 PW auto trace (αυτόματες μετρήσεις pulse wave Doppler) 
12 Compound 
13 IMT measurement 

14 DICOM 

15 Auto (αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, αυτόματη ρύθμιση της εικόνας, αυτόματες μετρήσεις.) 

16 B Steer for Linear probe 
17 Ρύθμιση γωνίας στην οθόνη 
18 Ρυθμιζόμενο ύψος στο τροχήλατο 

19 
Να περιλαμβάνονται τρεις (3) ηχοβολείς κεφαλές μεγάλης πυκνότητας κρυστάλλων τύπου Phased Array, Linear 
και Convex, ηλεκτρονικής δυναμικής εστίασης, πολλαπλών συχνοτήτων και ρυθμιζόμενων σημείων εστίασης.    

20 Να παρέχεται Εγγύηση 24 μηνών σε service και ανταλλακτικά. 

21 Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ»  
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΛΑΩΝ 
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22 Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα (και να κατατεθούν): 

α. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ISO 13485:2016 ή μεταγενέστερο. 

β. 

Πιστοποιητικά του προμηθευτή από τα οποία να προκύπτει ότι πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 
(Φ.Ε.Κ 32Β΄ 16/01/2004), διαθέτει EN ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο και EN ISO 13485:2016 ή 
μεταγενέστερο, καθώς και ότι είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει των N. 
2939/2001, του Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/2006 ή και μεταγενέστερα.  

γ. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 που αφορά την περιβαλλοντολογική διαχείριση.  

δ.  Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 που αφορά την διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
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