
 

 

Προδιαγραφές Συστήματος ψηφιακής δερματοσκόπησης και χαρτογράφησης για την 

έγκαιρη ανίχνευση του μελανώματος και τεκμηρίωση δερματικών βλαβών. 

 

Ένα πλήρες σύστημα πρέπει: 

1. Να διαθέτει κάμερα γενικών λήψεων ειδική για δερματολογική χρήση με αυτόματη 

εστίαση και ψηφιακό ζουμ και ενσωματωμένο χειριστήριο για  τις λειτουργίες της κάμερας. 

2. H κάμερα να διαθέτει ειδικούς δερματοσκοπικούς προσαρμογείς για οπτική μεγέθυνση έως  

120 φορές  τουλάχιστον και δυνατότητα επιλογής πολωμένου φωτός ή μη πολωμένου 

(polarization ή immersion)ενσωματωμένο στην κάμερα. 

3. Να διαθέτει  δεύτερη κάμερα γενικών λήψεων υψηλής ευκρίνειας για ολόσωμη καταγραφή 

του ασθενούς με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 20Megapixel. 

4. Να διαθέτει αυτόματο ρομποτικό σύστημα μετακίνησης της κάμερας γενικών λήψεων 

υψηλής ευκρίνειας καθοδηγούμενο από το λογισμικό. 

5. Σύστημα Laser για οπτική τοποθέτηση του ασθενή. 

6. Να διαθέτει Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αθόρυβης λειτουργίας κατάλληλο  νοσοκομειακή 

χρήση. 

7. Να διαθέτει τροχήλατο με μέγιστες διαστάσεις 200cm x 65cm x 80 cm. 

8. Να διαθέτει πρόγραμμα αρχειοθέτησης και αναζήτησης ασθενών, ανάκλησης των εικόνων 

με δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού περιστατικών και εικόνων ανά περιστατικό ( 

χωρητικότητα σκληρού δίσκου τουλάχιστον 500GB). 

9. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης σπίλων με εφαρμογή των καθιερωμένων 

κριτηρίων 3 Point, 7 Point Checklist και το πρόγραμμα ανάλυσης να δίνει πληροφορίες για τις 

διαστάσεις και την μορφολογία του σπίλου. Η δυνατότητα για ύπαρξη λογισμικού ΄Δεύτερης 

Γνώμης’ θα συνεκτιμηθεί. 

10. Να διαθέτει λογισμικό  καταγραφής σπίλων ανά ασθενή και ανά περιοχή σώματος ασθενή. 

11. Να διαθέτει λογισμικό σύγκρισης σπίλων ανά ημερομηνία (compare). 

12. Να διαθέτει λογισμικό αυτόματης χαρτογράφησης και εντοπισμού σπίλων για εύκολη και 

γρήγορη παρακολούθηση (follow up) που θα επιδεικνύει αλλαγές στο χρώμα ή το μέγεθος των 

σπίλων και καινούριους σπίλους. 

13. Να διαθέτει λογισμικό για εξαγωγή σε ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης του ασθενούς. 



13. Nα διαθέτει λογισμικό παρακολούθησης του τριχωτού της κεφαλής που να περιλαμβάνει 

αυτόματη καταμέτρηση των αριθμών τριχών, πυκνότητας τριχών, ποσοστό αναγενών και 

τελογενών τριχών, διάκριση τερματικών και χνοώδων τριχών, καταμέτρηση θυλάκων και 

αριθμό τριχών ανά θύλακα στην περιοχή εκτίμησης (evaluation area) του τριχωτού. 

14. Η δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού αυτόματης εξαγωγής του PASI score (psoriasis 

area and severity index) για ασθενείς με ψωρίαση και των κλινικών παραμέτρων της νόσου θα 

συνεκτιμηθεί. 

15. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και επάρκεια ανταλλακτικών 

για 10, τουλάχιστον, χρόνια. 

16.  Να διαθέτει CE mark. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485 και η 

προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει ISO 13485, ISO 9001 και ΔΥ8/1348/04 . 

17. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου 

στην χρήση του μηχανήματος καθώς και την εκπαίδευση τεχνικού στην επισκευή του. 

18. Με την παράδοση το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται με OPERATORS MANUAL, στην 

Ελληνική γλώσσα, TECHNICAL MANUAL, και SERVICE MANUAL. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1. Νεοφωτίστου Ουρανία Δερματολόγος  

2. Λουμπάρδης Ιωάννης Τεχνική Υπ. 

3. Μασγάλα Αικατερίνη Παθολόγος 

 

 

 

 

 

 


