
 

 

 
 

Σχόλια 

Όνομα ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ Email akolessia@protoncy.gr Άρθρο Σχόλια επι των 

προδιαγραφών Ημ/νία 03/10/2019Προς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Αρ.Πρωτ.: 0000004914 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019 

  

ΘΕΜΑ:   «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του  συνοπτικού  

διαγωνισμού  προμήθειας  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  ΜAIΕΥΙΚΗΣ – 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» Λ2/οικ.8667 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. Πρωτ. Λ2/οικ.8667/17-9-2019, ανάρτησης προς 

διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλιά μας:  

 

Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και να 

υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη της διακήρυξης, προσφέροντας 

υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, του κατασκευαστικού οίκου 

Canon Medical Systems Ιαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ. 

 

Η τεχνολογία στα συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να 

προμηθευτείτε ένα κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα υπερήχου.   

 

Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών: 

 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜAIΕΥΙΚΗΣ – 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Στην παράγραφο:  

 

«Βάθος σάρωσης ≥ 30 cm » 

 

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής 

εξέλιξης σύστημα,  για την πραγματοποίηση εξετάσεων σε όλου τους σωματότυπους  

ασθενών, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας.: 

 

«Βάθος σάρωσης ≥ 40 cm » 



 

«Να απεικονίζει σε Βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης 40 

cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντιστοιχες 

συχνοτητες λειτουργίας» 

 

Στην παράγραφο:  

 

«Έγχρωμη TFT Οθόνη LED με δυνατότητα περιστροφής, κλίσης, αναρτημένη σε 

βραχίονα. ≥ 23’’»  

 

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής 

εξέλιξης σύστημα, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή 

στο διαγωνισμό: 

 

«Έγχρωμη TFT Οθόνη LED με δυνατότητα περιστροφής, κλίσης, αναρτημένη σε 

βραχίονα. ≥ 21’’»  

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 

                                                                                                                                         

 Μετά τιμής, 

 

                                                                                                                                         

Μαριλένα Τουάρντιτς                                                                                                                                      

Ειδικός Πωλήσεων 

Canon Medical Systems U.S.        

 

 

 

Όνομα ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Email hc_greece@philips.com Άρθρο 

Δημόσια διαβούλευση τεχνικων προδιαγραφών ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

ΜAIΕΥΙΚΗΣ–ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ του Γ.Ν Πέλλας (Ν.Μ Γιαννιτσών

 Ημ/νία 02/10/2019Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  ΜAIΕΥΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ του Γ.Ν Πέλλας (Ν.Μ Γιαννιτσών), η 

εταιρεία ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ υποβάλλει τις κάτωθι παρατηρήσεις : 

 

• Παρατήρηση  1. 

 

Ζητούμενη προδιαγραφή: 

ΓΕΝΙΚΑ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2. Ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex ογκομετρικής σάρωσης πραγματικού χρόνου 

3D/4D, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό 

έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 4.0 έως 9.0MHz με τη 

μεγαλύτερη δυνατή γωνία σάρωσης τουλάχιστον 180 μοίρες για την ταυτόχρονη 

απεικόνιση ωοθηκών. 

 



Πρόταση τροποποίησης: 

2. Ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex ογκομετρικής σάρωσης πραγματικού χρόνου 

3D/4D, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό 

έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 4.0 έως 9.0MHz με τη 

μεγαλύτερη δυνατή γωνία σάρωσης τουλάχιστον 130 μοίρες για την ταυτόχρονη 

επεικόνιση ωοθηκών. 

 

Αιτιολογία: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας 

καθώς και του  ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική 

ικανότητα του προσφερομένου συστήματος. 

  

• Παρατήρηση  2. 

 

Ζητούμενη προδιαγραφή: 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Ηχοβόλος κεφαλή Endocavity 3D/4D  

Ναι, από 4 MHz έως 9 ΜΗz, γωνίας σάρωσης ≥180 μοίρες 

 

Πρόταση τροποποίησης: 

Ηχοβόλος κεφαλή Endocavity 3D/4D  

Ναι, από 4 MHz έως 9 ΜΗz, γωνίας σάρωσης ≥130 μοίρες 

 

Αιτιολογία: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας 

καθώς και του  ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική 

ικανότητα του προσφερομένου συστήματος. 

 

• Παρατήρηση  3. 

 

Ζητούμενη προδιαγραφή: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Έγχρωμη TFT Οθόνη LED με δυνατότητα περιστροφής κλίσης αναρτημένη σε 

βραχίονα 

≥23’’  

 

Πρόταση τροποποίησης: 

Έγχρωμη TFT Οθόνη LED με δυνατότητα περιστροφής κλίσης αναρτημένη σε 

βραχίονα 

≥21’’  

 

Αιτιολογία: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας 

καθώς και του  ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική 

ικανότητα του προσφερομένου συστήματος. 

 

• Παρατήρηση  4. 



 

Ζητούμενη προδιαγραφή: 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Πρωτόκολλα κατηγοριοποίησης όγκων οωθηκών βάσει κριτηρίων ΙΟΤΑ 

ΝΑΙ 

 

Πρόταση τροποποίησης: 

Πρωτόκολλα κατηγοριοποίησης όγκων οωθηκών βάσει κριτηρίων ΙΟΤΑ 

ΝΑΙ, εφόσον διατίθεται 

 

Αιτιολογία: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας 

καθώς και του  ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική 

ικανότητα του προσφερομένου συστήματος. 

 

• Παρατήρηση  5. 

 

Ζητούμενη προδιαγραφή: 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής διαφάνειας για τον έλεγχο 

πιθανότητας ύπαρξης γενετικών ανωμαλιών, καθώς και της ενδοκρανιακής 

διαφάνειας για τον έλεγχο πιθανότητας ύπαρξης δισχιδούς ράχης (spinabifida) σε 

κυήσεις πρώτου τριμήνου. 

ΝΑΙ να αναφερθούν οι δυνατότητες της μεθόδου. 

 

Πρόταση τροποποίησης: 

Τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής διαφάνειας για τον έλεγχο 

πιθανότητας ύπαρξης γενετικών ανωμαλιών, καθώς και της ενδοκρανιακής 

διαφάνειας για τον έλεγχο πιθανότητας ύπαρξης δισχιδούς ράχης (spinabifida) σε 

κυήσεις πρώτου τριμήνου. 

ΝΑΙ, εφόσον διατίθεται, να αναφερθούν οι δυνατότητες της μεθόδου. 

 

Αιτιολογία: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας 

καθώς και του  ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική 

ικανότητα του προσφερομένου συστήματος. 

 

• Παρατήρηση  6. 

 

Ζητούμενη προδιαγραφή: 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Τεχνική παρακολούθησης της πορείας καθόδου του εμβρύου και της θέσης αυτού 

μέσω αυτόματου υπολογισμού της γωνίας της κεφαλής του εμβρύου σε σχέση με τη 

λεκάνη της μητέρας. 

ΝΑΙ 

 

Πρόταση τροποποίησης: 



Τεχνική παρακολούθησης της πορείας καθόδου του εμβρύου και της θέσης αυτού 

μέσω αυτόματου υπολογισμού της γωνίας της κεφαλής του εμβρύου σε σχέση με τη 

λεκάνη της μητέρας. 

ΝΑΙ, εφόσον διατίθεται 

 

Αιτιολογία: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας 

καθώς και του  ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική 

ικανότητα του προσφερομένου συστήματος. 

 

• Παρατήρηση  7. 

 

Ζητούμενη προδιαγραφή: 

Τεχνική για την απεικόνιση, τον αυτόματο υπολογισμό των διαστάσεων, του όγκου 

και της μέσης τιμής υπόηχων δομών (π.χ. κύστες ωοθηκών/ωοθυλλάκια) και την 

χρωματική ταξινόμισή του ανάλογα με το μέγεθός τους. 

ΝΑΙ 

 

Πρόταση τροποποίησης: 

Τεχνική για την απεικόνιση, τον αυτόματο υπολογισμό των διαστάσεων, του όγκου 

και της μέσης τιμής υπόηχων δομών (π.χ. κύστες ωοθηκών/ωοθυλλάκια) και την 

χρωματική ταξινόμισή του ανάλογα με το μέγεθός τους 

ΝΑΙ, εφόσον διατίθεται 

 

Αιτιολογία: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας 

καθώς και του  ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική 

ικανότητα του προσφερομένου συστήματος. 

 

Με τιμή, 

για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

 

Δημήτρης Καββαδάς 

Ultrasound Sales & Application Specialist 


