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Αξιότιμοι Κύριοι, Στα πλαίσια της 2ης Δημόσιας 

Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια Υπερηχοτομογράφου ΜΕΘ, θα θέλαμε να σας 

παραθέσουμε τροποποιήσεις της εταιρείας μας 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της στον 

Διαγωνισμό για την εν λόγω προμήθεια: • Στην Ενότητα 

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και στην υπ` 

αριθμόν 4 τεχνική προδιαγραφή του είδους ζητείται: «4. 

Διοισοφάγειο ηχοβόλο κεφαλή τεχνολογίας διευρυμένου 

φάσματος συχνοτήτων από 1 έως 15 MHz κατάλληλη για 

διοισοφάγειες καρδιολογικές εξετάσεις ενηλίκων. 

Επιθυμητό εφόσον διατίθεται να είναι μονοκρυσταλικής 

τεχνολογίας με αριθμό κρυστάλλων άνω των 2000 σε 
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μορφή πίνακα (Matrix).» Πρόταση τροποποίησης: 4. 

Διοισοφάγειο ηχοβόλο κεφαλή τεχνολογίας διευρυμένου 

φάσματος συχνοτήτων από 2 έως 7 MHz κατάλληλη για 

διοισοφάγειες καρδιολογικές εξετάσεις ενηλίκων. 

Επιθυμητό εφόσον διατίθεται να είναι μονοκρυσταλικής. 

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. • Στην 

Ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ και στην υπ` αριθμόν 26 τεχνική 

προδιαγραφή του είδους ζητείται: «26. Τεχνική μελέτης 

της ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία) με 

δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. Η τεχνική 

αυτή να λειτουργεί οπωσδήποτε σε μία από τις 

προσφερόμενες στην βασική σύνθεση Linear κεφαλή. 

ΝΑΙ (εφόσον διατίθεται να περιγραφούν αναλυτικά)» 

Πρόταση τροποποίησης: 26. Τεχνική μελέτης της 

ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία) με δυνατότητα 

εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων. Η τεχνική αυτή να 

λειτουργεί εφόσον διατίθεται σε μία από τις 

προσφερόμενες στην βασική σύνθεση Linear κεφαλή. 

ΝΑΙ (εφόσον διατίθεται να περιγραφούν αναλυτικά) 

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. Για 

οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κο Καββαδά 

στο κιν.: 6947-046117. Παραμένουμε στην διάθεσή σας. 

Με τιμή, Για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Δημήτρης 

Καββαδάς Ultrasound Sales & Application Specialist  

 
 

 

 
 

 

 

 

 


