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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

Τα σύγχρονα μηχανήματα οπτικής τομογραφίας συνοχής με δυνατότητα μη επεμβατικής 
αγγειογραφίας αλλά και ελέγχου του προσθίου ημιμορίου εμφανίζουν ποικίλες 

δυνατότητες. Μηχανήματα και λογισμικά διαφέρουν στην ταχύτητα, ανάλυση και 
πυκνότητα  λήψης της τομογραφίας και στην ύπαρξη επαρκών βάσεων  δεδομένων για 
την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα κάποια υπερτερούν σε ένα 

στοιχείο και κάποια σε ένα επόμενο. Η επιλογή θα γίνει με βάση εντός προϋπολογισμού 
των μεγαλύτερων δυνατοτήτων που παρέχουν για την συγκεκριμένη κλινική πράξη στο 

Οφθαλμολογικό Τμήμα του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου 
 

Στις κάτωθι προδιαγραφές ζητείται σε πολλά σημεία η περιγραφή των χαρακτηριστικών 
με βάση τις δυνατότητες το μηχανήματος ώστε να είναι πιο εύκολη η διαδικασία 

επιλογής συγκριτικά μεταξύ των μηχανημάτων. Η υψηλή τεχνολογία δεν γίνεται εύκολα 
καταληπτή εάν δεν καταγραφούν με λεπτομέρεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Το μηχάνημα της  οπτικής τομογραφίας συνοχής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
(Spectral  Domain Optical Coherence Tomograph) με δυνατότητα εκτέλεσης: 
 

1. OCT οπισθίου πόλου - ωχράς 
2. OCT κεφαλής οπτικού νεύρου και περιθηλαίων νευρικών ινών 
3. OCT προσθίου ημιμορίου (κερατοειδούς – γωνίας Π.Θ. και φακού) 
4. OCT-αγγειογραφία μη επεμβατική ωχράς-οπισθίου πόλου –οπτικού νεύρου 

 
5. Η συσκευή να χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των εξεταζόμενων δομών, την 

καταγραφή των δεδομένων και την καταγραφή των μεταβολών. Να υπάρχει η 
δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων και των μεταβολών ώστε 
να είναι χρήσιμη η παρακολούθηση στο βάθος του χρόνου. Η τελευταία 
λειτουργία απαιτεί την ενσωματωμένη έγκυρη βάση δεδομένων. 

 
Για κάθε κατηγορία να αναφερθούν  1. Τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες του 
μηχανήματος 2. Το λογισμικό  που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των 
καταγεγραμμένων δεδομένων,  ο τρόπος απεικόνισης στην οθόνη  και οι  εκτυπώσεις,  ο 
τρόπος και οι δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων καθώς και οι δυνατότητες 
αναβαθμίσεων. 3. Η δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στις απεικονίσεις σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του. (customized) σύμφωνα με τις αιτούμενες προδιαγραφές. 
 
Επιπλέον χαρακτηριστικά του μηχανήματος θα πρέπει να καταγραφούν και θα 
αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
 
1. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής  (OCT)  νέας γενιάς spectral domain, 

τελευταίας τεχνολογίας, με σαρώσεις φασματικής τεχνολογίας  
 
2. Η σάρωση της εικόνας της οπτικής τομογραφίας συνοχής να επιτυγχάνεται μέσω 

φωτεινής πηγής SLD (Super Luminescent Diode) >800 nm. 
 
3. Να είναι υψηλής ταχύτητας με σαρώσεις > 65.000 A-Scan/sec     
 
4. Η οπτική αξονική ανάλυση της συσκευής θα πρέπει να είναι το μέγιστο 5 μm  
5. H ψηφιακή ανάλυση να είναι το μέγιστο 3μm. Η μεγαλύτερη  διακριτική ικανότητα 

είναι σημαντική για την τελική ποιότητα εικόνας OCT & OCTA.  
 
6. Να είναι ευρέως πεδίου, με εύρος σάρωσης τουλάχιστον 12 χ 9  χιλ 
 
7. Να περιλαμβάνει ειδική εξέταση σάρωσης αμφιβληστροειδούς υψηλής ανάλυσης  

(ΗD) 
 
8. Να διαθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος σάρωσης τουλάχιστον 2,5 mm για 

την καλύτερη απεικόνιση των στοιβάδων του χοριοειδούς  
 
9. Να καταγραφεί η ελάχιστη απαιτούμενη διάμετρος κόρης για τη λήψη καθαρών 

εικόνων η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και οπωσδήποτε 
< 3 χιλ 

 
10. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα υποσιάγωνου τα οποία θα μεταβάλλονται 

σύμφωνα με τις εντολές του χειριστή από το ποντίκι του υπολογιστή ή με πάτημα 
πλήκτρων. 

 
 
Γ.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

 
Γ1. Χαρακτηριστικά για την ορθή εξέταση του ασθενούς 
 

11. Να διαθέτει τόσο εξωτερικό όσο και εσωτερικό στόχο προσήλωσης. 
 

12. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της προσήλωσης ή/και της κλίσης της 
κεφαλής του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο υψηλής ταχύτητας, ο οποίος θα 
εξαλείφει της ακούσιες κινήσεις (σακκαδικές) του οφθαλμού και θα προσφέρει 
πλήρη επαναληψιμότητα σάρωσης του ίδιου ακριβώς σημείου (κατά τις 
επανεξετάσεις).  
Η ανωτέρω εξέταση σάρωσης να είναι γρήγορη και να περιγραφεί με ακρίβεια. 
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13. Να υπάρχει δυνατότητα εξουδετέρωσης της διοπτρικής ισχύος του οφθαλμού 
όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο εύρος. H διόρθωση να γίνεται αυτόματα κατά 
την αρχή της εξέτασης ή/και σύμφωνα με τον εξεταστή μετά από επιλογή 
 

14. Η συσκευή να διακρίνει αυτόματα τον εξεταζόμενο οφθαλμό (δεξιός/αριστερός) 
και να καταχωρείται αυτόματα στα στοιχεία του ασθενούς. 

 
 

Γ2. Χαρακτηριστικά σαρώσεων Οπίσθιος πόλος – ωχρά – οπτικό νεύρο - 
 

 
1. Οι γραμμές σάρωσης για την λήψη των εικόνων οπτικής τομογραφίας συνοχής να 

είναι μεταβλητές κατά μήκος και εύρος και να μπορούν να περιστρέφονται κατά 
οποιαδήποτε γωνία για να γίνεται δυνατή η λήψη σε οποιαδήποτε γωνία είναι 
επιθυμητή. 

 
2. Να έχει τη δυνατότητα λήψης τόσο δισδιάστατων εικόνων οπτικής τομογραφίας όσο 

και εικόνων τρισδιάστατης μορφής (Αscan – B-scan). Να καταγραφούν το είδος – οι 
διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σαρώσεων 

 
3. Να υπάρχει δυνατότητα εστίασης και αντίστοιχα σάρωσης στην Ωχρά και στο νεύρο 

με πλήρη επαναληψιμότητα..  
 
4. Να διαθέτει ειδική σάρωση των βαθύτερων στρωμάτων του Αμφιβληστροειδή και 

χοριοειδή για καλύτερη απεικόνιση αυτών. 
 

Λογισμικό: 
 
5. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επανεξέτασης του ασθενούς. Με το σύστημα αυτό, 

ρυθμίσεις εξετάσεων αποθηκεύονται και μεταφέρονται αυτόματα σε νέα εξέταση, 
ώστε να υπάρχει άμεση και πραγματική σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις 
προσφέροντας επαναληψιμότητα. 

 
6. Να απεικονίζει σε τρισδιάστατη μορφή και σε χάρτες υψηλής ανάλυσης τα κύρια 

στρώματα του αμφιβληστροειδή.  
 
7. . Να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δυο οφθαλμών και να γίνεται 

έλεγχος συμμετρίας  
 
8. Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης σύγκρισης μεταξύ δύο εξετάσεων των ίδιων 

περιοχών. 
 
9. Να διαθέτει εγκεκριμένο στατιστικό πακέτο ανάλυσης του πάχους στην περιοχή της 

ωχράς όπου θα συγκρίνει τις εξεταζόμενες τιμές με αυτές της βάσης δεδομένων και 
με χρωματικούς χάρτες θα αποδίδει τις τυχόν διαφοροποιήσεις. 
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10. Να διαθέτει γλαυκωματική ανάλυση όπου να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης 
πολλαπλών εξετάσεων ώστε να παρέχονται όλες εκείνες οι πληροφορίες για την 
πρόοδο του γλαυκώματος ή της πρώιμης γλαυκωματικής ανάλυσης με στοιχεία τόσο 
για τη στοιβάδα RNFL όσο και των παραμέτρων του οπτικού νεύρου 

 
11. Να διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάλυσης της στοιβάδας των 

περιθηλαίων νευρικών ινών και των γαγγλιακών κυττάρων της περιοχής της ωχράς. Η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων να γίνεται με εγκεκριμένα στατιστικά πακέτα 
φυσιολογικών τιμών ανα ηλικία, γένος και φυλή. 

 
Γ3. Ψηφιακή OCT Αγγειογραφία 
 
1. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της προσήλωσης για την σωστή λήψη της 

αγγειογραφίας. Να περιγραφεί το σύστημα και τα πλεονεκτήματά του. Θα 
προτιμηθεί το μηχάνημα με την δυνατότητα αξιόπιστων λήψεων και σε μη 
συνεργάσιμους ασθενείς. 
 

2. Να διαθέτει λογισμικό για την αφαίρεση αντανακλάσεων αγγείων από 
διαφορετικές στοιβάδες του αμφιβληστροειδούς  και μικροκινήσεων του 
οφθαλμού ώστε να συμβάλλει στην καλύτερη απεικόνιση. Να περιγραφεί το 
σύστημα με τα πλεονεκτήματά του. 

 
3. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της ροής αίματος των αγγείων του 

αμφιβληστροειδούς  σε όλες τις στοιβάδες συμπεριλαμβανομένης και της 
περιθηλαίας περιοχής και κεφαλής του οπτικού νεύρου. Να περιγραφεί η τεχνική 

 
4. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης απεικόνισης όλων των στοιβάδων 

αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς. Να περιγραφούν ο αριθμός και τα επίπεδα 
ανάλυσης (segmentation) καθώς και η δυνατότητα χειροκίνητης προσαρμογής τόσο 
στην ωχρά όσο και στην περιοχή του οπτικού νεύρου.  

 
5. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής  του εύρους εξέτασης ανάλογα με την εντόπιση 

και την επιλογή του εξεταστή, καθώς και ο αριθμός των Β-scans.  Θα προτιμηθεί το 
μηχάνημα με την δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης της εικόνας.  

 
6. Να μπορεί να συνθέσει αυτόματη εικόνα ενοποιώντας τις  εικόνες ωχράς και 

οπτικού νεύρου.  
 
7. Να διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα για μέτρηση της πυκνότητας ροής των 

επιμέρους στοιβάδων καθώς και των περιοχών ισχαιμίας στην ωχρά και στο οπτικό 
νεύρο. Οι μετρήσεις να δίνονται με αριθμητικά νούμερα και να υπάρχει η 
δυνατότητα διαχρονικής σύγκρισης  
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Γ4. Οπτική τομογραφία συνοχής προσθίου ημιμορίου 
 

1. Η σάρωση να γίνεται με ή χωρίς πρόσθετο module. 
2. Να παρέχεται η δυνατότητα σάρωσης και να περιγραφεί ο τρόπος σάρωσης 

καθώς και οι δομές που μπορούν να απεικονιστούν. 
3. Απαραίτητη η σάρωση κερατοειδή και γωνίας σε βάθος τουλάχιστον 2,5 χιλ 
4. Να υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων της γωνίας και του κερατοειδούς. 
5. Να περιγραφούν οι δυνατότητες των μετρήσεων.  
6. Συγκριτικό πλεονέκτημα θα αποτελεί η ποικιλία και το εύρος των μετρήσεων και 

θα προτιμηθεί το μηχάνημα με τις περισσότερες δυνατότητες όπως π.χ. χάρτης 
παχυμετρίας κερατοειδούς. 

 
 
 
Δ. Δυνατότητες  
 

1.  Να μπορεί να εξάγει τις εξετάσεις σε μέσα όπως φορητοί σκληροί δίσκοι και 
USB Sticks και να συνδέεται σε  δίκτυο για την αυτόματη εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων 
 

2. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένων θέσεων εργασίας στο 
μηχάνημα  ώστε να μπορούν πολλοί χρήστες να έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα 
στα αποτελέσματα του ασθενούς.  

 
3. Το σύστημα να συνοδεύεται από ηλεκτρικό τραπέζι. 

 
4. Να συνοδεύεται από εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για την άμεση εκτύπωση των 

εξετάσεων. 
 

5. Να συνοδεύεται από Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και τι θα απαιτηθεί  σε 
περίπτωση  απαίτησης αναβάθμισης του υπολογιστή στο μέλλον. 
 

6. Να διαθέτει εξειδικευμένο σύστημα αρχειοθέτησης των εξετάσεων και 
να είναι δυνατή η επανάκτηση των εξετάσεων σε περίπτωση απώλειας 
δεδομένων. 

 
7. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών σε όλα τα μέρη του  

 


