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ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΧΗΥΙΑΚΟ  ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΕΥΑΝΙΟΓΡΑΥΙΑ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

σγκοόςημα Χητιακήπ ςεταμιξγοατίαπ απξςελξύμεμξ από : 

1.  Γεμμήςοια ακςίμχμ–Φ,    

2.  Ακςιμξλξγική λσυμία,   

3. Αγγειξγοατική αμάοςηρη (ρςαςώ) με Χητιακό αμιυμεσςή, 

4. Δνεςαρςική ςοάπεζα 

5. Χητιακό ρύρςημα αγγειξγοατικήπ απεικόμιρηπ 

6. Τπξλξγιρςικό φητιακό ρύρςημα  

7. ςαθμό φητιακήπ επενεογαρίαπ εικόμαπ και διάγμχρηπ  

8. Σευμξλξγικό και λξιπό παοελκόμεμξ ενξπλιρμό 

9.        Δπιπλέξμ ενξπλιρμόπ 

 

Σξ ρσγκοόςημα μα είμαι ρύγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ ποόρταςηπ εμπξοικήπ κσκλξτξοίαπ και 

μξμςέλξσ πλέξμ ρύγυοξμηπ έκδξρηπ καςάλληλξ για κάθε είδξσπ, καοδιξαγγειξγοατικώμ &  

ρςεταμιξγοατικώμ ενεςάρεχμ/επεμβάρεχμ, μα εμρχμαςώμει όλεπ ςιπ ρύγυοξμεπ 

ςευμξλξγίεπ για ςη βελςιρςξπξίηρη ςηπ φητιακήπ απεικόμιρηπ και ςημ ελαυιρςξπξίηρη ςηπ 

δόρηπ ακςιμξβξλίαπ, παοάγξμςεπ ξι ξπξίξι θα απξςελέρξσμ βαρικό κοιςήοιξ επιλξγήπ.  

Να μπξοεί μα εμρχμαςώμει μελλξμςικά και μα αμαβαθμίζεςαι με πεοαιςέοχ λξγιρμικά. 

 

1. ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ    

Σύπξπ  

 

- Σελεσςαίαπ ςευμξλξγίαπ 

- Αμόοθχρηπ πξλσκξοστώμ σφηλήπ 

ρσυμόςηςαπ, πλήοχπ ελεγυόμεμη από 

μικοξεπενεογαρςέπ 

- Καςάλληλη για παλμική 

ακςιμξρκόπηρη, σφηλό ςξμιρμό 

αμςίθερηπ, υαμηλήπ δόρηπ ςευμική ρε 

ρσμδσαρμό με ςευμική ηθμξύ ρςη 

λσυμία ή αμςίρςξιυη ςευμική 

- Πλήοχπ ασςξμαςξπξιημέμη με 

ασςόμαςη ούθμιρη ςχμ παοαμέςοχμ 

έκθερηπ kV, mA 

Ιρυύπ  ≥100kW 

Δύοξπ  50-120kV 

Μέγιρςη ςιμή  ≥1000mA  

συμόςηςα παλμικήπ ακςιμξρκόπηρηπ 

  

έχπ 30 pps(μα αματεοθξύμ ποξπ 

ανιξλόγηρη ξι εμδιάμερεπ ρσυμόςηςεπ) 

ύρςημα Ασςόμαςξσ Δλέγυξσ Έκθερηπ  (AEC) ΝΑΙ (μα αματεοθεί ξ ςύπξπ) 

Δλάυιρςξπ υοόμξπ έκθερηπ ≤2ms 

ύρςημα ελέγυξσ σπεοτόοςχρηπ ςηπ λσυμίαπ ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί αμαλσςικά) 

Μέθξδξπ μέςοηρηπ δόρεχμ DAP 

Χητιακέπ εμδείνειπ ρςξιυείχμ έκθερηπ (kV, mA, 

msec, DAP)  

ΝΑΙ (μα αματεοθξύμ αμαλσςικά) 
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2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΦΝΙΑ   

Σύπξπ 

 

Πεοιρςοετόμεμηπ αμόδξσ, 

ςαυύρςοξτη, με δύξ (2), 

ςξσλάυιρςξμ, ερςίεπ 

Θεομξυχοηςικόςηςα αμόδξσ ≥ 5MHU (μεγαλύςεοη θα 

ανιξλξγηθεί) 

Ρσθμόπ θεομξαπαγχγήπ Μέγιρςξπ δσμαςόπ μα 

αματεοθεί ποξπ ανιξλόγηρη. 

Δλάυιρςξπ δσμαςόπ 

ςξσλάυιρςξμ 9KHU/sec. 

Σευμικέπ ελαυιρςξπξίηρηπ ςηπ δόρηπ ακςιμξβξλίαπ με 

ςευμική ηθμξύ  

ΝΑΙ (μα αματεοθξύμ 

αμαλσςικά) 

Υίλςοα μείχρηπ ςηπ δόρηπ (≥0,7mmCu ) αμεναοςήςχπ 

ρχμαςόςσπξσ.  

ΝΑΙ (μα αματεοθξύμ 

αμαλσςικά) για πάυξπ θώοακα 

>25cm. Θα εκςιμηθεί μα 

διαθέςει ςευμική ασςόμαςηπ 

εμαλλαγήπ τίλςοχμ κας’ 

επιθσμία Θα εκςιμηθξύμ 

τίλςοα υαλκξύ ςηπ ςάνηπ 1.0 

mm  για όλξσπ ςξσπ 

ρχμαςόςσπξσπ.  

Διατοάγμαςα ΝΑΙ (μα αματεοθξύμ 

αμαλσςικά) 

3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΗ (ΣΑΣΩ) ΜΕ ΧΗΥΙΑΚΟ ΑΝΙΦΝΕΤΣΗ 

Αγγειξγοατικό ρςαςώ Σύπξσ C ξοξτήπ ή δαπέδξσ. 

Θα εκςιμηθεί η εσκξλία 

ποξρβαριμόςηςαπ γύοχ από 

ςημ ςοάπεζα.  

Βάθξπ C-arm, cm Να δξθξύμ ρςξιυεία ποξπ 

ανιξλόγηρη. Θα εκςιμηθεί ςξ 

μεγαλύςεοξ. 

Δσμαςόςηςα λήφεχμ από όλεπ ςιπ γχμίεπ & καςεσθύμρειπ  ΝΑΙ 

Άμεςη ποόρβαρη ρςξμ αρθεμή από όλεπ ςιπ πλεσοέπ υχοίπ 

μεςακίμηρη ςοάπεζαπ. 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

Κίμηρη ςξσ ρςαςώ Ηλεκςοξκίμηςη (μα αματεοθεί 

η γχμία πεοιρςοξτήπ, ποξπ 

ανιξλόγηρη) 

Κιμήρειπ ςξσ βοαυίξμα  Ηλεκςοξκίμηςεπ, ελεγυόμεμεπ 

από απξρπώμεμξ υειοιρςήοιξ 
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Κιμήρειπ βοαυίξμα ςξσ LAO/RAO- CRAN/CAU 

  

Να αματεοθξύμ ξι γχμιώρειπ 

(LAO/RAO, CRAN/CAU) και ξι 

ςαυύςηςεπ.  

Θα ανιξλξγηθξύμ ξι μέγιρςεπ 

γχμιώρειπ και ξι μεγαλύςεοεπ 

ςαυύςηςεπ κίμηρηπ ςχμ 

βοαυιόμχμ 

Δύοξπ SID Να αματεοθεί 

Απξθήκεσρη/αμάκληρη & εκςέλερη ποξεπιλεγμέμχμ 

θέρεχμ. Να διαθέςει λίρςα ελέγυξσ και εμρχμαςχμέμα 

ποχςόκξλλα εογαρίαπ.  

ΝΑΙ (μα αματεοθεί ςξ πλήθξπ). 

Θα εκςιμηθεί ξ μεγαλύςεοξπ 

αοιθμόπ. Να επιςοέπεςαι η 

ξμξιξγέμεια ενεςάρεχμ και 

ποχςόκξλλχμ αμάμερα ρςιπ 

αίθξσρεπ καθεςηοιαρμξύ 

φητιακά ή μέρχ usb.  

 

Μηυαμιρμξί αρταλείαπ 

  

  

- Emergency switch ΝΑΙ 

- Ποξρςαρία από ρσγκοξύρειπ για 

λσυμία και αμιυμεσςή, αρθεμή 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί ξ 

μηυαμιρμόπ) 

- Σαυεία απξμάκοσμρη ρςαςώ ρε 

θέρη parking (ρε πεοίπςχρη 

κιμδύμξσ) 

- Γοήγξοη επαμεκκίμηρη ςξσ 

ρσρςήμαςξπ για ξπξιξδήπξςε 

αιςία. 

ΝΑΙ (ηλεκςοξκίμηςη ή/και 

υειοξκίμηςη).  

 

Θα εκςιμηθεί ξ ρύμςξμξπ 

υοόμξπ επαμεκκίμηρηπ. 

Χηφιακός Ανιχνευτής 

  

  

  

  

  

  

  

- Σευμξλξγία αμιυμεσςή Flat Panel 

- Μέγεθξπ αμιυμεσςή (FOV) ≥20x20 cm για ςξ χτέλιμξ 

μέγιρςξ πεδίξ θέαρηπ .  

- Μεγέθη (διαρςάρειπ) επιπλέξμ 

πεδίχμ 

- ≥4πεδία 

4 πεδία ≥17x17, 14x14 cm, & 

11x11 cm καςά ποξςίμηρη, μα 

αματεοθξύμ ξι διαρςάρειπ 

ςξσπ ποξπ ανιξλόγηρη. 

- DQE (0) IEC62220 ≥65% 

- Μήςοα φητιακήπ λήφηπ ≥1024x1024 pixels/16bit 

 

- Μέγεθξπ pixel ≤200 μm - Θα ανιξλξγηθεί. 

- Διακοιςική ικαμόςηςα σφηλήπ 

αμςίθερηπ 

Να αματεοθεί ποξπ 

ανιξλόγηρη ρε lp/mm 

- Δσμαςόςηςα πεοιρςοξτήπ 

αμιυμεσςή 

Να αματεοθεί εάμ διαςίθεςαι 

4. ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ  

Τπξλξγιρςικό ρύρςημα  Τφηλώμ ποξδιαγοατώμ (μα 

πεοιγοατεί αμαλσςικά) 
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Σαυύςηςα λήφηπ εικόμχμ (μήςοαπ ≥1024x1024) 

  

έχπ και 30 fps (μα 

αματεοθξύμ ποξπ ανιξλόγηρη 

ξι εμδιάμερεπ ςαυύςηςεπ Να 

ποαγμαςξπξιξύμςαι λήφειπ ρε 

μικοόςεοεπ ςαυύςηςεπ (πυ 6 

fps) . 

ύρςημα ασςόμαςηπ ούθμιρηπ δόρηπ καςά ςημ 

ακςιμξρκόπηρη 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί) 

ύρςημα μείχρηπ ςηπ δόρηπ ακςιμξβξλίαπ & ρκιαγοατικώμ ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί) 

Monitors ρςημ αίθξσρα ενεςάρεχμ Μεγάλη ξθόμη ≥ 58’’ ρε 

βοαυίξμα ξοξτήπ, με 

δσμαςόςηςα μεςακίμηρηπ καςά 

μήκξπ/πλάςξπ και καθ’ 

ύφξπ,ςηπενεςαρςικήπςοάπεζαπ

.  

Απεικόμιρη  - ποξβξλώμ, SID, μεγέθξσπ 

πεδίξσ, κλπ. Δσμαςόςηςα  

μεςατξοάπ όλχμ ςχμ 

ρημάςχμ/εικόμχμ ςηπ 

ξθόμηπ χπ screenshot ρςξ 

τάκελξ ςξσ αρθεμή 

- δόρεχμ ακςιμξβξλίαπ  

- ΗΚΓοατήμαςξπ ή άλλχμ 

τσριξλξγικώμ παοαμέςοχμ 

ρε ρσγυοξμιρμό με ςη λήφη, 

αγγείχμ με αταιοεςική 

ςευμική (subtraction), 

θέαρηπ ρσρκεσώμ stents. 

Χητιακόzoom (ρε ξπξιαδήπξςε πεοιξυή ςηπ εικόμαπ) NAI. Να ποξρτεοθεί ποξπ 

επιλξγή δσμαςόςηςα άμερηπ 

επιλξγήπ μέρχ ξθόμηπ ατήπ 

ςξσ μεγέθξσπ παοξσρίαρηπ 

κάθε ρήμαςξπ ρςη μεγάλη 

ξθόμη καςά ςη διάοκεια ςηπ 

ενέςαρηπ. 

Monitors ρςξ Control Room 3 TFT ≥19’’ σφηλήπ 

εσκοίμειαπ, flicker free. Θα 

εκςιμηθεί ςξ μεγαλύςεοξ 

μέγεθξπ. 

5. ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ   

Διαρςάρειπ επιτάμειαπ  Nα αματεοθξύμ (ρε cm) 

Τλικό  

  

Να εναρταλίζει ςη μέγιρςη 

δσμαςή ακςιμξδιαπεοαςόςηςα 

(εκπετοαρμέμη ρε mmAl)  

ςοώμα  

  

Να εναρταλίζει άμεςη & 

νεκξύοαρςη παοαμξμή ςξσ 

ενεςαζόμεμξσ  

Μέγιρςξ επιςοεπόμεμξ βάοξπ αρθεμξύπ 200 kg ρε πλήοη έκςαρη  και 
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υχοίπ πεοιξοιρμξύπ ρςημ 

κίμηρη ςηπ ςοάπεζαπ 

Ποόβλεφη για καοδιξπμεσμξμικέπ αμαςάνειπ (CPR) ρε 

ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςηπ ςοάπεζαπ και υχοίπ υοήρη 

σπξρςηοίγμαςξπ. 

ΝΑΙ (μα αματεοθεί αμαλσςικά) 

Κιμήρειπ 

ςοάπεζαπ 

  

  

  

  

  

- Διαμήκηπ διαδοξμή( 100 cm 

- Δγκάορια διαδοξμή 14 cm 

- Κίμηρη Tilt ΝΑΙ +/- 100 ςξσλάυιρςξμ. Θα 

εκςιμηθεί δσμαςόςηςα κλίρεχμ 

ρε άλλξσπ άνξμεπ. 

- Καθ’ ύφξπ διαδοξμή (από ςξ έδατξπ) από ≤80 cm ... έχπ ≥100 cm 

- Πεοιρςοξτή πεοί ςξ άκοξ 

ρσγκοάςηρηπ 

Να αματεοθεί η γχμία (ξ) 

ποξπ ανιξλόγηρη 

- Panning ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

- Ηλεκςοξμαγμηςικά τοέμα ρε όλεπ ςιπ 

κιμήρειπ 

NAI 

Τπξδξυείπ για ρύμδερη βξηθηςικώμ εναοςημάςχμ ΝΑΙ (μα αματεοθξύμ) 

 

6. ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΥΙΑ 

Δνεςάρειπ - Χητιακή ακςιμξρκόπηρη σφ. 

διακοιςικόςηςαπ 

ΝΑΙ 

- Χητιακή πεοιρςοξτική 

αγγειξγοατία-ρςεταμιξγοατία 

ΝΑΙ 

Βάθξπ μήςοαπ φητιακήπ εικόμαπ (λήφη, επενεογαρία, 

θέαρη, απξθήκεσρη) 

≥ 12 bit. Τφηλόςεοξ βάθξπ 

μήςοαπ ρε 16 bit θα εκςιμηθεί. 

Τπξλξγιρςικό ρύρςημα  Τφηλώμ ποξδιαγοατώμ (μα 

πεοιγοατεί αμαλσςικά) 

Δσμαςόςηςα  - απξθήκεσρηπ μεγάλξσ αοιθμξύ 

φητιακώμ εικόμχμ ρε μήςοα 1x1K 

ΝΑΙ (≥50.000 εικόμεπ μέγιρςηπ 

αμάλσρηπ) 

- Να διαθέςει μεγάλξ αοιθμό  κλιμικώμ 

ποχςξκόλλχμ καλσπςξμςαπ ρσμξλικά 

ςημ αμαςξμία ςξσ αρθεμξύπ 

ΝΑΙ 

- μα διαθέςει παοάλληλη θέαρη και 

επενεογαρία ποξηγξύμεμχμ και 

ςοευξύμεμχμ ενεςάρεχμ καςά ςημ 

ενέςαρη 

 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

- απεικόμιρηπ cine loop ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

- απεικόμιρηπ πξλλώμ εικόμχμ ποξπ 

επιλξγή ςχμ εικόμχμ αματξοάπ καςά 

ςημ αγγειξπλαρςική 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

- εταομξγήπ τίλςοχμ (motion 

correction, κλπ) 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

- απξθήκεσρηπ & απεικόμιρηπ ικαμξύ 

αοιθμξύ δσμαμικώμ ακξλξσθιώμ 

ακςιμξρκξπικώμ εικόμχμ 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 
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- Λξγιρμικό επενεογαρίαπ φητιακώμ 

εικόμχμ  

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

- Ασςόμαςξ ποόγοαμμα πλξήγηρηπ και 

υαοςξγοάτηρηπ ρε ποαγμαςικό υοόμξ 

για ςα ρςεταμιαία αγγεία 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

 

- Λξγιρμικό ασςόμαςχμ μεςοήρεχμ και 

επενεογαρίαπ εικόμχμ αοιρςεοήπ και 

(LVA) και ρςεταμιαίχμ αγγείχμ (QCA) 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

 Κξμρόλα υειοιρμξύ (control room) 

  

Να πεοιλαμβάμει : 

- ≥3 έγυοχμα monitor ≥19’’ 

σφηλήπ εσκοίμειαπ. Οθόμεπ 

μεγαλύςεοηπ διάρςαρηπ θα 

εκςιμηθξύμ. 

- πληκςοξλόγιξ για ςξμ 

υειοιρμό ςξσ ρσρςήμαςξπ, 

ςημ επενεογαρία & 

αουειξθέςηρη εικόμχμ, 

- Δσμαςόςηςα παοάλληληπ 

θέαρηπ ποξηγξύμεμχμ και 

ςοευξσρώμ ενεςάρεχμ 

καςά ςημ ενέςαρη 

- ρύρςημα εμδξεπικξιμχμίαπ 

με ςημ αίθξσρα ενεςάρεχμ 

 Διαρσμδεριμόςηςα FULLDICOM 3.0.  

Να διαθέςει ένξδξ για 

ρσγυοξμιρμό καςαγοατήπ 

ακςιμξρκξπικώμ λήφεχμ. 

Να πεοιλαμβάμξμςαι 

ποχςόκξλλα ενεςάρεχμ 

ρύμτχμα με ςημ ενέςαρη , ςξμ 

ιαςοό και ςα ρςξιυεία ενέςαρηπ 

Να δύμαςαι μα απξρςέλλει 

μέρχ Dicom (π.υ ρε PACS, RIS) 

ρςξιυεία ρυεςικά με ςιπ δόρειπ. 

7. ΣΑΘΜΟ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΗ 

Λξγιρμικό επενεογαρίαπ φητιακήπ εικόμαπ ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

Λξγιρμικό διαυείοιρηπ εικόμχμ ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

Δσμαςόςηςα εγγοατήπ φητιακώμ εικόμχμ ρε CD/DVD/USB ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

Αμενάοςηςξπ ρςαθμόπ με καςάλληλη ξθόμη για θέαρη και 

επενεογαρία με ποξγοάμμαςα σπξλξγιρμξύ αοιρςεοήπ 

κξιλίαπ, ρςεταμιαίχμ αγγείχμ (LVA, QCA) για ςξπξθέςηρη 

ρε απξμακοσρμέμη θέρη 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά). Θα εκςιμηθεί η 

δσμαςόςηςα διαυείοιρηπ 

εικόμχμ από σπέοηυξ και 

άλλα απεικξμιρςικά 

ρσρςήμαςα.   

 Διαρσμδεριμόςηςα ΝΑΙ με δσμαςόςηςα σπηοεριώμ 

server και πλήοη ρσμβαςόςηςα 
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με ςξ σπάουχμ ρε λειςξσογία 

ρύρςημα  

8. ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Σευμική σπέοθερηπ (fusion) ρε ποαγμαςικό υοόμξ 

ακςιμξρκξπικήπ εικόμαπ και roadmap. Να διαθέςει και 

φητιακή αταιοεςική αγγειξγοατία (DSA) 

ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) για ςα αγγεία ςηπ 

καοδιάπ 

Λξγιρμικό επενεογαρίαπ ρςεταμιξγοατικώμ εικόμχμ QCA ΝΑΙ (μα πεοιγοατεί 

αμαλσςικά) 

«Ποόγοαμμα ςξπξθέςηρηπ μξρυεύμαςξπ, και αμάδεινη stents 
(Απεικόμιρη ρε Monitor εμςόπ ςηπ αιθξσραπ ) .Να επιςοέπει 
ςημ θέαρη και αμάδεινη stents ρε ποαγμαςικό υοόμξ δίυχπ 
καθσρςεοήρειπ με έλεγυξ παοάπλεσοα ςηπ ενεςαρςικήπ 
ςοάπεζαπ» 
«Δσμαςόςηςα αμάδεινηπ ςξσ ρςεταμιαίξσ ρςελέυξσπ 

αταιοεςικά χπ κας επιλξγημ » 

Ναι (Να πεοιλαμβάμεςαι)  

Να πεοιγοατεί αμαλσςικά 

Να διαθέςει πλήοεπ πακέςξ για διεμέογεια Διαδεομικήπ 
εμτύςεσρηπ  αξοςικήπ βαλβίδαπ, (Transcatheter Aortic Valve 
Implantation, TAVI) με δσμαςόςηςα εκςίμηρηπ, ρυεδιαρμξύ 
και επιβεβαίχρη.  
 

ΝΑΙ (ρε ρσμδσαρμό με ςξμ  

αμενάοςηςξ ρςαθμό εογαρίαπ), 

μα πεοιγοατεί αμαλσςικά) 

 

 Δνξπλιρμόπ 

ακςιμξποξρςαρία

π 

  

- Πξδιά ακςιμξποξρςαρίαπ ενεςαρςικήπ 

ςοάπεζαπ 

ΝΑΙ (μα αματεοθεί αμαλσςικά) 

- Ακςιμξποξρςαςεσςική διάςανη ξοξτήπ 

απξςελξύμεμη από ποξρςαςεσςικό 

μξλσβδύαλξ & ιρυσοή ρκιαλσςική 

λσυμία 

ΝΑΙ (μα αματεοθεί αμαλσςικά) 

 9. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Ποόγοαμμα επενεογαρίαπ σπξλξγιρμξύ δενιάπ κξιλίαπ για ςη 

βαρική κξμρόλα ςξσ ςεταμιξγοάτξσ ή ςξσ ςαθμξύ 

Δογαρίαπ. 

Ναι. Να πεοιγοατεί 

Καςαγοατικό ρύρςημα αιμξδσμαμικώμ παοαμέςοχμ 

εμρχμαςχμέμξ ρςξ ρύρςημα. 

Ναι. Με μξμάδα επενεογαρίαπ, 

καςαγοατήπ, εκςύπχρηπ και 2 

μόμιςξο >19’’ απεικόμιρηπ ρςξ 

υώοξ ελέγυξσ (control) και 

εμςόπ ςηπ αίθξσραπ ενέςαρηπ. 

Απεικξμιζόμεμξι παοάμεςοξι:  

αμαίμακςη πίερη, αιμαςηοέπ 

πιέρειπ, ξνσμεςοία, καοδιακή 

παοξυή, αμαπμξή και 

FFR/iFR. Να διαθέςει όλα ςα 

παοελκόμεμα για ςημ μέςοηρη 

ςχμ ζηςξύμεμχμ παοαμέςοχμ.  

σρκεσή έγυσρηπ ρκιαγοατικξύ σλικξύ NAI - Να είμαι ρύγυοξμηπ 

ςευμξλξγίαπ, ςοξυήλαςξπ, 

καςάλληλξπ για ςημ έγυσρη 

ρκιαγοατικξύ και ξοξύ ρε 

όλεπ ςιπ διαγμχρςικέπ και 

θεοαπεσςικέπ ςευμικέπ πξσ 

διεμεογξύμςαι με 
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ρςεταμιξγοάτξ (ρςεταμιαία 

αγγεία και κξιλίεπ) 

 Να ρςηοίζεςαι ρε ςοξυήλαςη 

βάρη με αμςιρςαςικξύπ 

ςοξυξύπ  

 Να διαθέςει έγυοχμη ξθόμη 

ατήπ για ςξμ ποξγοαμμαςιρμό 

και ςξμ έλεγυξ ςχμ εγυύρεχμ 

 Να διαθέςει ςξ καςάλληλξ 

κύκλχμα για ρσγυοξμιρμό με 

ςξ ρύρςημα απεικόμιρηπ ςξσ 

σπάουξμςξπ μηυαμήμαςξπ 

Χητιακήπ Αγγειξγοατίαπ ςξσ 

Νξρξκξμείξσ για άμερη 

ρύμδερη με ασςό  

 

Να πεοιλαμβάμεςαι ενξπλιρμόπ και δσμαςόςηςα απξμακοσρμέμηπ ποόρβαρηπ και διάγμχρηπ 

από ςημ εςαιοεία. 


