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ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MHXANHMATOΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
Σας καταθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός μηχανήματος
ορθοπαντογράφου ψηφιακών πανοραμικών απεικονίσεων για τις ανάγκες του
Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Θ.΄΄Γ. Παπανικολάου΄΄- Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡOΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
1.

Να είναι συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας, εργονομικού σχεδιασμού, εύχρηστη
και να λειτουργεί με ψηφιακό ανιχνευτή για τις πανοραμικές λήψεις.

2.

Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης πανοραμικών λήψεων ενηλίκων και παίδων,
χρησιμοποιώντας τεχνικές χαμηλής δόσης.

3.

Να διαθέτει σειρά ειδικών προγραμμάτων όπως :
 πανοραμική ενηλίκων και παίδων,
 κροταφογναθικών αρθρώσεων με το στόμα κλειστό – ανοικτό,
 απεικόνιση ιγμορείων,
 πανοραμική μερικών όψεων οδοντοστοιχίας (μόνο αριστερά και μόνο δεξιά),
 πανοραμική μόνο πρόσθιας οδοντοστοιχίας,
 πανοραμική χαμηλής δόσης με μειωμένη γωνία περιστροφής που περιορίζεται
στην περιοχή οδοντοστοιχίας,
 δεξιά ή η αριστερή προβολή (Bite-wing) επιτρέπει την εξέταση του
αντίστοιχου πλευρικού τμήματος της οδοντοστοιχίας,
 συνδυασμένη διπλή προβολή (double Bite-wing) που εκτελεί αμφότερες τις
προβολές δεξιά και αριστερά (Bite-wing) ενώνοντάς τις στην ίδια εικόνα.

4.

Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας γεννήτρια υψηλής συχνότητας τουλάχιστον
80KHz.

5.

Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας ακτινολογική λυχνία, υψηλής ποιότητας και
άριστης αντοχής. Η θερμοχωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 400KHU και ρυθμό
θερμοαπαγωγής τουλάχιστον

6.

Η ακτινολογική λυχνία να έχει εστιακό σημείο της τάξης των 0.5 mm, ώστε να
παρέχει λεπτή δέσμη και άριστη διακριτική ικανότητα και να διαθέτει φίλτρο
αλουμινίου.

7.

Η τάση ανόδου να είναι της τάξεως 70 kV και το εύρος ρύθμισης από 60 ως 70
kVp με βήμα ρύθμισης των 2 kV.

8.

Το εύρος ρύθμισης ρεύματος να είναι από 2 ως 7 mA.

9.

Οι χρόνοι έκθεσης περίπου μέχρι 15 sec για τις πανοραμικές λήψεις.

10. Να έχει κατακόρυφη ηλεκτρομηχανική κίνηση, με εύρος κίνησης τουλάχιστον 60
εκατοστών.
11. Να έχει σύστημα σταθεροποίησης για τους κροτάφους και το πηγούνι του
ασθενούς με σημείο δαγκώματος και με δυνατότητα τοποθέτησης σε χαμηλότερο
ύψος. Να έχει σύστημα δύο δεσμών laser για επικέντρωση και ευθυγράμμιση του
ασθενούς. Να επιτρέπει την σωστή τοποθέτηση του ασθενούς με μετακίνηση
εξαρτημάτων της συσκευής, ενώ ο ασθενής παραμένει ακίνητος. Να διαθέτει δύο
χειρολαβές για στήριξη του ασθενούς, που να είναι επικαλυμμένες από
αντιμικροβιακό υλικό. Nα περιγραφούν οι διατάξεις σταθεροποίησης και
τοποθέτησης του ασθενούς.
12. Να παρέχει δυνατότητα απλής και εύκολης ρύθμισης των στοιχείων έκθεσης και
της επιλογής των ανατομικών προγραμμάτων, που να έχουν επιλογές προεπιλογών
σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα ασθενούς (ενήλικας , παιδί), το μέγεθος του
κρανίου (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) και τη μορφολογία της οδοντοστοιχίας.
13. Να διαθέτει χειριστήριο επί του μηχανήματος για ρύθμιση: της κάθετης κίνησης,
ενεργοποίησης του συστήματος επικέντρωσης laser, επαναφοράς στην αρχική
θέση, της θέσης των στηριγμάτων κροτάφων. Να συνοδεύεται από διακόπτη
έκθεσης με επεκτεινόμενο καλώδιο.
14. Να διαθέτει άμεση προεπισκόπηση της εικόνας.
15. Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή CCD με ιωδιούχο καίσιο (CsI ), με μέγεθος pixel
μικρότερο από 100μm και με κατάλληλες διαστάσεις για τις πανοραμικές λήψεις,
οι οποίες να αναφερθούν προς αξιολόγηση. Να διαθέτει μήτρα απεικόνισης
τουλάχιστον 1500x2800 pixels, τουλάχιστον 4000 διαβαθμίσεις του γκρι με βάθος
12 bit και διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 5 lp/mm
16. Να συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας εικόνων.
Να διαθέτει λειτουργία εικονικής προεπισκόπησης των ανατομικών
προγραμμάτων, για εύκολη επιλογή από το χρήστη.

17. Να πραγματοποιεί επεξεργασία εικόνας με έτοιμα φίλτρα, και να έχει δυνατότητα
επεξεργασίας των φίλτρων (φωτεινότητα, αντίθεση, τιμή ΄γ΄, βελτιστοποίηση
εικόνας) και αποθήκευση επιλογών του κάθε φίλτρου σύμφωνα με την επιθυμία
του χρήστη. Να διαθέτει προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας.
18. Να διαθέτει υπολογισμό της εκπεμπόμενης δόσης (DAP), σύμφωνα με τα στοιχεία
έκθεσης, για κάθε εξέταση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές
ασφάλειας και να διαθέτει απαραιτήτως το σήμα CE.

2.

Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και
ISO 13485:2012 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση
και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πιστοποίηση ορθής
διαχείρισης ISO 14001:2015 ή αντίστοιχη.

3.

Ο προσφέρων να διαθέτει βάση τεχνικής υποστήριξης στην Βόρεια Ελλάδα με
πιστοποιημένους τεχνικούς και η ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης να μην
υπερβαίνει τις 24 ώρες , το μέγιστο. Μικρότεροι χρόνοι ανταπόκρισης θα
εκτιμηθούν θετικά.

4.

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

5.

Να προσφερθεί επί ποινή απόρριψης το ποσό της ετήσιας συντήρησης με
ανταλλακτικά (εκτός θεωρουμένων ως αναλωσίμων), μετά το πέρας της εγγύησης.

6.

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων
ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και πιστοποιημένου συνεργείου
συντήρησης, για την πλήρη λειτουργία επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη.
Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του
κατασκευαστικού οίκου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Αποφ. Διοικήτριας 1507/2020) για τη σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών
1. ΧΑΡΔΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
3. ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

