
                      T  εχνικές  προδιαγραφές  συστήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας  
Η   ζητούμενη  μονάδα  μέτρησης  οστικής  πυκνότητας,  πρέπει  να  είναι  της  πλέον  σύγχρονης
τεχνολογίας, DEXA – FAN BEAM), με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης 

1. Επίσης η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα (εξοπλισμένο με κατάλληλα
προγράμματα και καμπύλες αναφοράς) να πραγματοποιεί εξετάσεις ακριβείας σε όλους τους
τύπους ασθενών (π.χ. ενήλικες, παιδιά και εφήβους).   

2. Να εξασφαλίζει  μέγιστη εργονομία και  ευκολία στον χειρισμό.  Να περιγραφεί  η
πλατφόρμα λογισμικού και η κονσόλα ελέγχου για να αξιολογηθεί. Να παρέχει δυνατότητα
επιλογής  από  τον  χρήστη  περιοχών  ενδιαφέροντος  (πολύ  σημαντικό  για  τον  έλεγχο  της
πορείας της θεραπείας ασθενών με οστεοπόρωση).

3.  Να χρησιμοποιεί δύο ενεργειακές στάθμες με ικανή διαφορά μεταξύ τους για τον
σαφή  διαχωρισμό  οστών  και  μαλακών  μορίων  διατηρώντας  χαμηλά  τα  επίπεδα  δόσης
ακτινοβολίας ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ακτινοπροστασίας για διενέργεια εξετάσεων
με χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας.

4. Να δοθούν τα επίπεδα ενεργειακών σταθμών, ο τρόπος παραγωγής τους, η τάση
της  λυχνίας  καθώς  και  οι  δόσεις  ακτινοβολίας  των  εξεταστικών  πρωτοκόλλων  για  να
αξιολογηθούν.

5. Να διαθέτει σταθερή παραγωγή του ενεργειακού φάσματος (DualEnergy) σε όλη 
την διάρκεια και όλα τα σημεία εξέτασης κατά την σάρωση ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
ακρίβεια των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
Η ανιχνευτική διάταξη να διαθέτει ανιχνευτή (detector) τελευταίας τεχνολογίας για 
απευθείας λήψη και επεξεργασία σήματος παρέχοντας εξετάσεις μέγιστης ακρίβειας 
περιορίζοντας στο μέγιστο φαινόμενα που αλλοιώνουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων.

6. Να διαθέτει στο λογισμικό λειτουργίας (software), τις ακόλουθες λειτουργίες καθώς
και  εξεταστικά  πρωτόκολλα:  a)Πρωτόκολλο  Οσφυϊκών  σπονδύλων  (Ο1-Ο2-Ο3-Ο4,  b)
Πρωτόκολλο εξέτασης ισχίου με επιμέρους ανάλυση στον ατομικό αυχένα, το τρίγωνο ward
και  τροχαντήρα,  c)  Πρωτόκολλο  ταυτόχρονης  εξέτασης  των  δύο  ισχίων  (dualhip),  d)
Πρωτόκολλο  μετρήσεων  γεωμετρικών  παραμέτρων  του  ισχίου  όπως  μήκος  μηριαίου,
διατομή, κ.τ.λ. οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εκτίμηση της αντοχής του οστού
καθώς επίσης και  της  τάσης για πιθανότητα κατάγματος,  e)  Ορθοπαιδικό Πρωτόκολλο με
δυνατότητα  εκτίμησης  της  πορείας  (εξέλιξης)  αποδοχής  του  εμφυτεύματος,  αλλά  και
αφαίρεσης μεταλλικών προθέσεων,f) Πρωτόκολλο ολόσωμης μέτρησης οστικής πυκνότητας,
g)  Πρωτόκολλο  εξέτασης  αντιβράχιου,  h)  Δυνατότητα  σύγκρισης  εικόνων  με  παλαιότερες
εξετάσεις, i) Εκτίμηση πιθανότητας κατάγματος σε βάθος 10ετίας, j) Δυνατότητα δημιουργίας
πλήρους αναφοράς της εκτίμησης κινδύνου κατάγματος συνδυάζοντας αποτελέσματα από
πολλαπλά εξεταστικά πρωτόκολλα.

7. Να δέχεται προς επιλογή, ειδικό λογισμικό το οποίο να  εγκαθίσταται στο σταθμό
εργασίας  της  DΕXA  και  να  διενεργεί  αξιολόγηση  της  σύστασης  των  οστών  της  οσφυϊκής
μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  σε  εξετάσεις  ενήλικων  ασθενών.  Το  αποτέλεσμα  να
εκφράζεται  ως  βαθμολογία  (TBS,   Trabecular  Bone  Score),  που  σχετίζεται  με  την
μικροαρχιτεκτονική κατάσταση των οστών και τον κίνδυνο κατάγματος, ανεξάρτητα από τις
τιμές του BMD.  Να επιτρέπει την εκτίμηση της ποιότητας του οστού της οσφυϊκής μοίρας
στην        σπονδυλική στήλη ξεχωριστά από την πυκνότητα του οστού η οποία χαρακτηρίζεται



από το   BMD, να δύναται να αναλυθεί το TBS από προηγούμενες εξετάσεις, που έχουν ήδη
αποθηκευτεί στο σταθμό εργασίας του DXA.

8. Να  δέχεται  προς  επιλογή  Παιδιατρικό  πρωτόκολλο  με  δυνατότητα  εξετάσεων:
παιδιατρικού ισχίου,  οσφυικής,  ολόσωμης  σάρωσης  και  την εξαγωγή καμπυλών-γραφικών
παραστάσεων αναφοράς αποτελεσμάτων.

9. Να δέχεται προς επιλογή το Πρωτόκολλο ολόσωμης  λιπομέτρησης  με δυνατότητα
εξαγωγής επιμέρους μετρήσεων στην κοιλιακή χώρα σε γυναικείο και ανδρικό πληθυσμό με
ταυτόχρονη  χρωματική  κωδικοποίηση  των  περιοχών  ανάλογα  με  το  ποσοστό  και  την
κατανομή του λίπους.

10. Να  δέχεται  προς  επιλογή  πρωτόκολλο  μελέτης  μορφομετρίας  των  σπονδύλων
διαμέσου πρόσθιας και πλάγιας απεικόνισης.

11. Όλα τα εξεταστικά πρωτόκολλα να πραγματοποιούν μετρήσεις ακριβείας μικρότερη
του 1% invivo. Να αναφερθούν οι συντελεστές για αξιολόγηση.

12. Τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων  να  δίνουν  μετρήσεις  τουλάχιστον  στις
παραμέτρους BMD, BMC, T- score, Z- score, Area.

13. Να  διαθέτει  στη  βασική  μονάδα  δυνατότητα  εκτύπωσης  αποτελεσμάτων
πολλαπλών   εξετάσεων (οσφυϊκή, ισχίο) κλπ για τον ίδιο ασθενή σε μία γραφική αναφορά. Η 

εκτύπωση της γραφικής αναφοράς (report) να περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή των
αποτελεσμάτων των μετρήσεων, των παραμέτρων, των προσωπικών στοιχείων κλπ του
ασθενή.

14.  Να  διαθέτει  βοηθητική  ορατού  φάσματος  δέσμη  laser  για  τον  εντοπισμό  του
σημείου ενδιαφέροντος και την τοποθέτηση των ασθενών.

15.  Να διαθέτει στη βασική μονάδα δυνατότητα υπολογισμού της δόσης ακτινοβολίας
στον ασθενή.

16.  Να  δίνει  δυνατότητα  εξαγωγής  των  δεδομένων  με  μορφή  DICOM  σε  ανάλογο
SERVER με χρήση δικτύου ETHERNET.

17.  Να είναι εφοδιασμένο με βοηθήματα τοποθέτησης των ασθενών για τις εξετάσεις.

18.  Να  είναι  εφοδιασμένο  με  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή  (Η/Υ).  Ο  H/Y  να  έχει
επεξεργαστή  τουλάχιστον  Pentium,  DVD  RW  και  λειτουργικό  σύστημα   WINDOWS  7  ή
νεότερο.  Αλφαριθμητικό  πληκτρολόγιο  και  ποντίκι.  Έγχρωμο  monitor  τουλάχιστον  21’’
υψηλής διακριτικής ικανότητας. Να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά για αξιολόγηση.

19.  Στην προσφερόμενη τιμή να περιλαμβάνεται έγχρωμος εκτυπωτής Α4. Προτιμάται
εκτυπωτής τεχνολογίας laser λόγω χαμηλού κόστους αναλωσίμων (θα εκτιμηθεί).

20. Να αναφερθούν και να προσφερθούν για μελλοντική επιλογή όλα τα επιπλέον των
ζητουμένων τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που έχει το προσφερόμενο σύστημα.

21. Να  έχει  δυνατότητα  διάγνωσης  βλαβών  από  απόσταση  (Remote  Control)  για
μείωση του κόστους συντήρησης και για την άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων
ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος.

22. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του
προς  προμήθεια  του  είδους  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κοινοτικές  Οδηγίες  για  τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE,
δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ).

23. Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας (2) δύο ετών».


