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Π. Φάληρο, 28 Φεβρουαρίου 2018 Σχετικά με τη Δημόσια 

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

«Συστήματος Ψηφιοποίησης των Ακτινογραφικών φιλμ» 

διάρκειας έως και 28/02/2018, η εταιρεία μας FUJIFILM 

HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής : ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ (FLAT 

PANELS) 

………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………

… Κάθε ανιχνευτής να διαθέτει αυξημένη προστασία από 

στερεά και υγρά σώματα, με επίπεδα προστασίας 

τουλάχιστον IP21 (International Protection Rating) 

………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………

……. Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει ως εξής : 

………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………

… Ο επίπεδος ανιχνευτής να διαθέτει αυξημένη προστασία 

ώστε να αποφεύγεται η απορρόφηση σωματικών υγρών των 

εξεταζομένων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον 

 

Αναζήτηση 

Διαβουλεύσ

εων 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2


ανιχνευτή.Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι βαθμοί 

προστασίας IP (Ingress Protection) κατά τον φορέα IEC και 

οι μέθοδοι για την στεγανοποίηση – προστασία του 

ανιχνευτή. Επίσης θα αξιολογηθεί θετικά αν ο ανιχνευτής 

διαθέτει αντιβακτηριακή επίστρωση για την προστασία 

μεταφοράς βακτηρίων από εξεταζόμενο σε εξεταζόμενο. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Με τιμή, FUJIFILM HELLAS A.E.  

 

Όνομα 
ΑΓΚΦΑ 

ΓΚΕΒΕΡ

Τ ΑΕΒΕ 

Email 
anastasios.karagiannis@agfa.

com 

Άρθρο 
Διαβούλευση 

τεχνικών 

προδιαγραφώ

ν 

''Συστήματος 

Ψηφιοποίηση

ς των 

ακτινογραφικ

ών φιλμ'' 

Ημ/νία 
28/02/20

18 

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών 

προδιαγραφών ''Συστήματος Ψηφιοποίησης των 

ακτινογραφικών φιλμ'' σας επισυνάπτουμε τις προτάσεις της 

εταιρείας μας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ: Ομάδα 1.1 

Προδιαγραφή: ‘Κάθε ανιχνευτής να έχει διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον 10 έτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Ο 

κάθε ανιχνευτής να διασφαλίζει τη λήψη τουλάχιστον 50.000 

εικόνων ανά έτος στα 10 έτη.’ Η διάρκεια ζωής ενός 

ψηφιακού ανιχνευτή εξαρτάται, από τη συνολική δόση 

ακτινοβολίας που έχει απορροφήσει η οθόνη μετατροπής του 

ανιχνευτή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, η οποία 

μετατρέπει την ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα. Για την 

κάθε εξέταση και για τον κάθε σωματότυπο η δόση που 

απορροφά ο ψηφιακός ανιχνευτής είναι διαφορετική. 

Συνεπώς το ποσό των λήψεων που μπορεί να δεχθεί ο 

ανιχνευτής είναι ένα μη χαρακτηριστικό μέγεθος. Αυτό που 

είναι μετρήσιμο μέγεθος και χαρακτηριστικό ποιότητας κάθε 

ψηφιακού ανιχνευτή, είναι η ελάχιστη συνολική ποσότητα 

δόσης που μπορεί να δεχτεί ένας ψηφιακός ανιχνευτής. Η 

ποσότητα αυτής θεωρείται ως χρόνος ζωής του ανιχνευτή. Ως 

εκ τούτου προτείνουμε να μετατραπεί η συγκεκριμένη 

προδιαγραφή ως εξής: ‘Να δοθεί η ελάχιστη συνολική δόση 

ακτινοβολίας την οποία μπορεί να απορροφήσει ο ψηφιακός 

ανιχνευτής κατά τη διάρκεια της ζωής του (Gy στα RQA5 ή 

αντίστοιχη μονάδα μέτρησης) προς αξιολόγηση .’ Ομάδα 1.1 

Προδιαγραφή: ‘Να δοθεί τιμή για την MTF RQA-5 beam η 

ελάχιστη τιμή της οποίας να είναι 95% στα 0.056cyc/mm.’ 

Λόγω του ότι οι μετρήσεις της συνάρτησης MTF είναι πολύ 



ιδιαίτερες και ο κάθε κατασκευαστής έχει διαφορετικές 

συνθήκες μέτρησης, για την εξασφάλιση της συμμετοχής μας 

και την προώθηση τους υγιούς ανταγωνισμού ζητούμε την 

διαμόρφωση της προδιαγραφής ως εξής: ‘Να δοθεί τιμή για 

την MTF RQA-5 beam προς αξιολόγηση.’ Ομάδα 1.1 

Προδιαγραφή: ‘Κάθε ανιχνευτής να διαθέτει αυξημένη 

προστασία από στερεά και υγρά σώματα, με επίπεδα 

προστασίας τουλάχιστον IP21(International Protection 

Rating).’ Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξέτασης, η οποία 

απαιτεί την χρήση του ψηφιακού ανιχνευτή για ελεύθερη 

λήψη και υπάρχει πιθανότητα ο ψηφιακός ανιχνευτής να 

έρθει σε επαφή με τον ασθενή και κατ΄ επέκταση με στερεά 

και υγρά σώματα, πρέπει ο ψηφιακός ανιχνευτής να 

τοποθετηθεί σε προστατευτικό πλαστικό σάκο κατά τη 

διεξαγωγή της εξέτασης. Η χρήση προστατευτικού σάκου 

μίας χρήσης θεωρείται ορθή κλινική πρακτική σε όλες τις 

περιπτώσεις όπου αναμένεται επαφή της συσκευής με 

οτιδήποτε μπορεί να φέρει μολυσματικές ουσίες προς 

αποφυγή μόλυνσης των άλλων εξεταζομένων. Ως εκ τούτου 

προτείνουμε να διαμορφωθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή 

ως εξής: ‘ Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι βαθμοί 

προστασίας IP κατά τον φορέα IEC καθώς και αντίστοιχες 

μέθοδοι για την επίτευξη στεγανοποίησης και προστασίας 

του ανιχνευτή.’ Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω 

λεπτομέρειες επι των προτάσεων μας. Για την ΑΓΚΦΑ 

ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒE Αναστάσιος Καραγιάννης  
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Α/Α 1 ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ (FLAT PANELS) 1.1 

Ανιχνευτής flat panel Προδιαγραφή: Το εύρος απεικόνισης 

(detector imaging size) να είναι τουλάχιστον 42x42 cm2. Για 

τον ακριβή προσδιορισμό της περιοχής απεικόνισης 

προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η μέτρηση 

εικονοστοιχείων (pixel x pixel). Προδιαγραφή: Κάθε 

ανιχνευτής να διαθέτει αυξημένη προστασία από στερεά και 

υγρά σώματα, με επίπεδα προστασίας τουλάχιστον ΙΡ21 

(International Protection Rating). Προτείνουμε το επίπεδο 

προστασίας των ανιχνευτών να είναι τουλάχιστον ΙΡ44 ώστε 

να εξασφαλίζεται η αυξημένη προστασία από στερεά και 

υγρά σώματα. 1.2 Σταθμός προεπισκόπησης και 



επεξεργασίας εικόνας Προδιαγραφή: Ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής του σταθμού να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 

και τέτοιος ώστε να επιτρέπει στον χρήστη την ομαλή 

εργασιακή ροή. Να αποτελείται από υπολογιστή επώνυμου 

κατασκευαστή, λειτουργικό σύστημα με παραθυρικό 

περιβάλλον τελευταίας έκδοσης, διπλοπύρηνο επεξεργαστή 

τουλάχιστον, Οθόνη αφής 19’’ τουλάχιστον, αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο και ποντίκι. Προτείνουμε για την καλύτερη 

απεικόνιση και ευκρίνεια Οθόνη αφής 21’’ τουλάχιστον. 

Προδιαγραφή: Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης 

τουλάχιστον 2000 εικόνων. Προτείνουμε να υπάρχει η 

δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 4000 εικόνων. Σε 

όλες τις προδιαγραφές που αναφέρουν διάσταση ανιχνευτή ή 

ακτινολογικής κασέτας να απαλειφθεί το τετράγωνο, δηλαδή 

κασέτα 35x43 cm αντί του κασέτα 35x43 cm2.  
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ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΦΙΛΜΣ Κύριοι, Η εταιρεία μας καταθέτει τα παρακάτω 

σχόλια: 1.2 Σταθμός προεπισκόπησης και επεξεργασίας 

εικόνας Προδιαγραφή: Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του 

σταθμού να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και τέτοιος ώστε να 

επιτρέπει στον χρήστη την ομαλή εργασιακή ροή. Να 

αποτελείται από υπολογιστή επώνυμου κατασκευαστή, 

λειτουργικό σύστημα με παραθυρικό περιβάλλον τελευταίας 

έκδοσης, διπλοπύρηνο επεξεργαστή τουλάχιστον, Οθόνη 

αφής 19’’ τουλάχιστον, αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και 

ποντίκι. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του σταθμού να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας και τέτοιος ώστε να επιτρέπει στον 

χρήστη την ομαλή εργασιακή ροή. Να αποτελείται από 

υπολογιστή επώνυμου κατασκευαστή, λειτουργικό σύστημα 

με παραθυρικό περιβάλλον σύγχρονης έκδοσης, διπλοπύρηνο 

επεξεργαστή τουλάχιστον, Οθόνη αφής 19’’ τουλάχιστον, 

αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και ποντίκι. Με εκτίμηση, Για 

την ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε Γιώργος 

Παπούδης Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος  

 
 

 

 
 



 

  


