
Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών                                                                                            Αίγιο    04/12/2015

Για τις Υπηρεσίες Ευθύνης Ακτινοπροστασίας & Ασφαλούς 

Λειτουργίας των Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Του Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας 

Προς:

 Γραφείο Προμηθειών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Οι  προδιαγραφές  αφορούν  την  παροχή υπηρεσιών  ακτινοπροστασίας  από υπεύθυνο /  σύμβουλο
ακτινοπροστασίας  (ακτινοφυσικό  ),  για  την  σύμφωνη  με  το  νόμο  λειτουργία  των  ακτινολογικών
εργαστηρίων    της  Νοσηλευτικής μονάδας Αιγίου και της Νοσηλευτικής μονάδας Καλαβρύτων.
Οι ζητούμενες υπηρεσίες ακτινοφυσικής περιγράφονται στα ακόλουθα:

1. ΚΥΑ Αριθ. 1014 «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας», Φ.Ε.Κ. 216/6 Μαρτίου 2001 Τεύχος
Δεύτερο

2. Εγκύκλιος  Ε.Ε.Α.Ε.  (11/2006)  σε  εφαρμογή  της  παραγράφου  1.1.4.7.1  των  Κανονισμών
Ακτινοπροστασίας

3. Κατευθυντήριες  Γραμμές  για  την  Πραγματοποίηση  Ελέγχων  Ποιότητας  σε  Ψηφιακά
Ακτινοδιαγνωστικά Συστήματα της Ε.Ε.Α.Ε. (12/2011)

4. Ευρωπαϊκές  κατευθυντήριες  γραμμές  για  τα  κριτήρια  ποιότητας  των  διαγνωστικών
ακτινογραφικών εικόνων για την ακτινολογία ενήλικων (EUR 16260)

5. Ευρωπαϊκές  κατευθυντήριες  γραμμές  για  τα  κριτήρια  ποιότητας  των  διαγνωστικών
ακτινογραφικών εικόνων και την ακτινολογία παίδων (EUR 16261)

6. Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τα κριτήρια ποιότητας Υπολογιστικής Τομογραφίας
(EUR 16262)

7. Διεθνές Γραφείο Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency, Human Health Series
Νο 19,  Quality  Assurance  Programme  for  Computed  Tomography:  Diagnostic  and  Therapy
Applications) 

8. Εγχειρίδιο ποιοτικού ελέγχου των ψηφιοποιητών  (CR) AGFA
9. Εγχειρίδιο Ποιοτικού Ελέγχου Υπολογιστικού Τομογράφου, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 

1. Ένα τηλεχειριζόμενο ακτινογραφικό-ακτινοσκοπικό μηχάνημα (GMM)           (1 λυχνία)

2. Ένα κλασσικό ακτινογραφικό μηχάνημα (GMM OPERA G650) (1 λυχνία)

3. Ένα φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-arm (ZIEHM IMAGING,  Ziehm 8000)

4. Ένα φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-arm GMM MTHF 9R.

5. Ένα μηχάνημα μέτρησης οστικής μάζας (HOLOGIC, DISCOVERY Wi)

6. Δύο φορητά ακτινογραφικά μηχανήματα (SMAM ROLLER 15, MOBILDRIVE) (2 λυχνίες)

7. Ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό μηχάνημα (SATELEC DE GOTZEN)           (1 λυχνία)



8. Ένα συστήματα ψηφιοποίησης (CR) Agfa 35Χ

9. Δύο Laser camera ξηρής απεικόνισης  (Agfa-Drystar 5503)

10. Έναν υπολογιστικό τομογράφο (GE, BRIGHT SPEED elite, 16 τομών)

11. Πέντε διαφανοσκόπεια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1. Ένα τηλεχειριζόμενο ακτινογραφικό μηχάνημα (GMM, MGR 80 HF)

2. Ένα απλό ακτινογραφικό μηχάνημα (GMM, ESAFAX 750)

3. Ένα αυτόματο εμφανιστήριο σε αντίστοιχο σκοτεινό θάλαμο

4. Τρία διαφανοσκόπεια 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Απαραίτητα στοιχεία για την σωστή εφαρμογή των ελέγχων ποιότητας, τα οποία πρέπει να 
εξασφαλίζονται από τον ανάδοχο, είναι:

1. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Τα άτομα που διενεργούν ελέγχους ποιότητας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα. Ο 
υπεύθυνος ακτινοπροστασίας ακτινοφυσικός ιατρικής, οφείλει να κατέχει την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, την οποία και θα προσκομίσει.

Η εμπειρία και η εξειδίκευση του ακτινοφυσικού στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών θα 
τεκμηριώνεται με αξιολόγηση από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης (απαράβατος όρος). 

Ο υπεύθυνος θα πρέπει (επί ποινή απόρριψης) να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν κατέχει (καθώς και τα μέλη, για  εταιρεία) θέση σε Μονάδα Υγείας 
του Δημοσίου . Σε αντίθετη περίπτωση να καταθέσει όλα τα νόμιμα παραστατικά που του επιτρέπουν 
την παροχή υπηρεσίας του συγκεκριμένου έργου. 

2. Όργανα μετρήσεων και ομοιώματα 

Κατάλληλο και πλήρη εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, τα 
όργανα (kVp-meters, survey meters κλπ) και τα δοσίμετρα (ηλεκτρόμετρα, θάλαμοι ιονισμού, κλπ) 
πρέπει να έχουν πιστοποιητικό διακρίβωσης από το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών (ΕΒΟΙΑ) της ΕΕΑΕ ή από άλλο πρότυπο ή υπο-πρότυπο εργαστήριο βαθμονόμησης 
αναγνωρισμένο από την ΕΕΑΕ.

3. Αποτελέσματα των ελέγχων

 Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου (διοίκηση ή υπεύθυνος ακτινολόγος) είναι υποχρεωμένος να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδεικνύουν οι 
έλεγχοι ποιότητας και τα οποία προτείνονται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας, προκειμένου τα 
ακτινολογικά συστήματα να λειτουργούν με ασφάλεια και εντός των αποδεκτών ορίων. Προς τούτο, 
μεριμνά ώστε η τεχνική υπηρεσία / εταιρεία ή η προμηθεύτρια εταιρεία να προβαίνει σε ρυθμίσεις, 



επιδιορθώσεις, αντικατάσταση μερών του εξοπλισμού καθώς και σε προληπτική συντήρηση του 
ακτινολογικού εξοπλισμού.

4. Τήρηση αρχείων – Log book, Αρχείο Δοσιμετρίας 

Ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας (ανάδοχος) τηρεί αρχείο (Log book) όπου καταγράφονται όλοι οι 
έλεγχοι και τα αποτελέσματα αυτών (μετρήσεις, film κλπ). Επίσης, θα πρέπει να τηρείται αρχείο 
δοσιμετρίας όπου θα φυλάσσονται σε χρονολογική σειρά τα δελτία με τις δόσεις προσωπικού που 
αποστέλλονται κάθε μήνα από το τμήμα δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ. Το βιβλίο ελέγχων καθώς και το αρχείο
δοσιμετρίας υπόκεινται σε έλεγχο από την ΕΕΑΕ.

5. Συχνότητα επισκέψεων.

Έξι (6) δίμηνες επισκέψεις (μια επίσκεψη ανά δίμηνο) του υπευθύνου ακτινοπροστασίας στο 
Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Αιγίου και δύο επισκέψεις ανά έτος στην νοσηλευτική μονάδα 
Καλαβρύτων .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

Συγκεκριμένα για κάθε εργαστήριο ο ακτινοφυσικός θα πρέπει, ενδεικτικά,  να κάνει τα παρακάτω:

Α. Ελέγχους Ακτινοπροστασίας 

(Προσωπικού, Εξεταζομένων, Γενικού    κοινού)

• Επανέλεγχους επάρκειας θωράκισης των ακτινολογικών θαλάμων και ικανοποίησης των 

ισχυόντων ορίων δόσεων του Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας

• Δοσιμέτρηση προσωπικού, αρχεία δοσιμετρίας

• Επάρκεια και έλεγχος ακτινοπροστατευτικών μέσων. Δόσεις εισόδου εξεταζόμενου 

ακτινογράφησης. Μέγιστος ρυθμός δόσης εισόδου ακτινοσκόπησης

Β. Ελέγχους καλής και ασφαλούς λειτουργίας ακτινολογικών

• Έλεγχος παραμέτρων ασφαλούς λειτουργίας γεννητριών, ήτοι:

-Ανόρθωση με δυνατότητα απεικόνισης και ανάλυσης των κυματομορφών δόσης και υψηλής τάσης

-Ακρίβεια και επαναληψιμότητα του χρονομέτρου, με δυνατότητα μέτρησης χρόνου έως 1 msec

-Ακρίβεια της υψηλής τάσης ακτινογράφησης και ακτινοσκόπησης

-Γραμμικότητα και επαναληψιμότητα παροχής ακτινοβολίας

-Μέτρηση δόσης, ρυθμού δόσης και δόσης εισόδου ενισχυτού εικόνας

• Έλεγχος παραμέτρων ασφαλούς λειτουργίας ακτινογραφικών λυχνιών, εξεταστικών τραπεζών 
και ορθοστατών κασετών, ήτοι:

-Διαρροή από το κέλυφος των λυχνιών

-Ολικό φίλτρο και HVL

-Μηχανικές κινήσεις λειτουργία συστημάτων πέδησης



-Λειτουργία συστημάτων ασφάλειας

-Έλεγχος αντιδιαχυτικών διαφραγμάτων

-Σύμπτωση φωτεινού πεδίου και πεδίου ακτινοβολίας

-Επικέντρωση της δέσμης στην τράπεζα και τον ορθοστάτη

-Καθετότητας της δέσμης στην τράπεζα και τον ορθοστάτη

-Ευθυγράμμιση και ομοιογένεια Bucky

-Έλεγχος καλής λειτουργίας A.E.C. (γραμμικότητα απόκρισης θαλάμων απόκριση σχετικά με kVp, 

πάχος υποθέματος, συσχετισμός απόκρισης θαλάμων,     Επαναληψιμότητα 

• Έλεγχος παραμέτρων ασφαλούς λειτουργίας ακτινοσκοπικών λυχνιών και εξεταστικών 
τραπεζών, ήτοι:

-Διαρροή από το κέλυφος των λυχνιών

-Ολικό φίλτρο

-Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης HCR και χαμηλής αντίθεσης LCR συστήματος ενισχυτή 

εικόνας τηλεόρασης κατάλληλο για αναλογικά και ψηφιακά συστήματα

- Έλεγχος Γεωμετρικής παραμόρφωσης εικόνας ακτινοσκοπικών συστημάτων

-Διακόπτη λειτουργίας Dead man

-Χρονόμετρο ακτινοσκοπικού χρόνου

-Λειτουργία σεριογράφου

-Μέτρηση υψηλής τάσης σε παλμική λειτουργία

Γ. Ελέγχους καλής λειτουργίας εμφανιστηρίων 

(και ψηφιακών εκτυπωτικών μέσων), ήτοι:

-Ευαισθησιομετρικούς ελέγχους αυτόματων εμφανιστηρίων

-Ελέγχους εκτίμησης της αντίθεσης συνδυασμού φιλμ-ενισχυτικών πινακίδων

-Μέτρηση θερμοκρασίας χημικών υγρών  

-Μέτρηση ελάχιστης – μέγιστης φωτεινότητας μόνιτορ απεικόνισης και στα   διαφανοσκόπεια 

(Φωτεινότητα υποβάθρου)

-Μέτρηση επιπέδου φωτισμού περιβάλλοντος στους χώρους των μόνιτορ απεικόνισης

-Μέτρηση ομοιομορφίας φωτεινότητας μόνιτορ απεικόνισης

-Μέτρηση παραμόρφωσης εικόνας μόνιτορ – Γεωμετρικές αλλοιώσεις

- Αξιολόγηση πρότυπης εικόνας SMPTE στο μόνιτορ

-Έλεγχος κατοπτρικής ανάκλασης μόνιτορ

-Έλεγχος της απόκριση της φωτεινής ροής και της ομοιογένειας φωτεινότητας των μόνιτορ των 

ψηφιοποιητών



-Έλεγχος της ορθής ρύθμισης των εκτυπωτών Laser σε σχέση με την εικόνα στις οθόνες των 

συστημάτων (καμπύλες οθόνης-φιλμ)

-Έλεγχος της μέγιστης φωτεινότητας και ομοιογένειας των χρησιμοποιούμενων  διαφανοσκοπείων 

των εργαστηρίων

-Αξιολόγηση των συνθηκών διάγνωσης των ακτινογραφικών φιλμ  

Δ. Ελέγχους καλής και ασφαλούς λειτουργίας υπολογιστικού τομογράφου, ήτοι:

 -Χωρική Ομοιογένεια ΑΥΤ

 -Ακρίβεια και επαναληψιμότητα  AYT

 -Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης

 -Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης 

 -Πάχος τομής 

 -Γραμμικότητα ΑΥΤ σε ομοίωμα με τρεις τουλάχιστον περιοχές διαφορετικής πυκνότητας, 

επιπρόσθετα του νερού και του αέρα

 -Μέτρηση CTDI για όλα τα πρωτόκολλα εξετάσεων  κ.α

Ε. Την οργάνωση και επίβλεψη προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή απόρριψης) το Πρόγραμμα διασφάλισης Ποιότητας 
(Ε.Κ.Α. άρθρα 1.1.4.7.4, 3.4.3, 3.17.1) που θα εφαρμόσει στο οποίο θα αναπτύσσεται ο τρόπος 
(μεθοδολογία και διεργασίες) με τον οποίον ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του, οι διαδικασίες 
που θα εφαρμόζονται και θα περιγράφονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεργασιών 
(αρμοδιότητες και υπευθυνότητες) ώστε να τεκμηριώνονται οι ζητούμενες υπηρεσίες και να 
δεσμεύεται ως προς αυτές. Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται από έντυπες φόρμες οι οποίες θα 
χρησιμοποιούνται για την καταγραφή στοιχείων τα οποία θα αποτελέσουν στη συνέχεια τα αρχεία 
που εκτός των άλλων αποδεικνύουν τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας. 

Επιπλέον, να κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάση του οποίου
εγκρίθηκε το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας που θα εφαρμοστεί.

Ζ.   Παροχή συμβουλών στο εργαστήριο επί θεμάτων ακτινοπροστασίας

Η.  Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ακτινοπροστασίας

Θ.  Την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων καθορισμού δόσεων αναφοράς

Ι.   Την πρόταση νέων μεθόδων ή τροποποίηση των εφαρμοζομένων μεθόδων για τη μείωση της
δόσης στους εξεταζομένους και τη βελτιστοποίηση της απεικονιστικής.

Κ.        Παροχή συμβουλών για τη διαρρύθμιση νέων ακτινολογικών θαλάμων 

Λ.       Παροχή συμβουλών για τον απαραίτητο εξοπλισμό, σύνταξη, έλεγχος προδιαγραφών

Μ.   Παροχή  οδηγιών  για  την  κατασκευή  θωρακίσεων  χώρων,  προδιαγραφές,  επίβλεψη
κατασκευής



 Ν.     Οργάνωση διαδικασίας - καθοδήγηση για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών
προκειμένου να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την έκδοση ή την ανανέωση της
άδειας λειτουργίας

Ξ.    Συντονισμό ενεργειών με τις εταιρίες που αντιπροσωπεύουν το εκάστοτε ακτινολογικό 
μηχάνημα μετά από βλάβη ή όταν κρίνεται ότι χρειάζεται ρύθμιση φυσικοτεχνικών 
παραμέτρων, με παρουσία και ταυτόχρονο έλεγχο, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Ο.   Τήρηση αρχείου δοσιμέτρησης των εργαζομένων κατηγορίας Α

ΟΡΓΑΝΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ -   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα όργανα μέτρησης που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο θα είναι σύγχρονα και θα φέρουν 
πιστοποιητικά βαθμονόμησης τα οποία θα πρέπει (επί ποινή απόρριψης) να καταθέσει  (μέγιστος 
χρόνος ισχύος τα δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους) από το Εργαστήριο Βαθμονόμησης 
Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ ή από άλλο πρότυπο ή υποπρότυπο εργαστήριο 
βαθμονόμησης το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Α.Ε. (ΦΕΚ 216 Β/ 5.3.2001, άρθρο 3.17.6.). 

Ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας ανάδοχος ή ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα πρέπει να καταθέσει (επί 
ποινή απόρριψης) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει τον 
ιδιοκτήτη του επιστημονικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει, θα βεβαιώνει την επάρκεια του 
εξοπλισμού που διαθέτει και την πλήρη συμμόρφωση του με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή 
καθώς και το αληθές της συνημμένης με την υπεύθυνη δήλωση αναλυτικής κατάστασης των οργάνων 
και ομοιωμάτων (με τα αντίστοιχα Serial Numbers) που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο εξοπλισμός του αναδόχου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

• Όργανο μέτρησης υψηλής τάσης kVp κατάλληλο για κλασσικά ακτινογραφικά - ακτινοσκοπικά
συστήματα  που  θα  απεικονίζει  και  θα  αναλύει  τις  κυματομορφές  εξόδου  των  λυχνιών
(απαραίτητο για τον έλεγχο της προμαγνήτισης των ακτινολογικών μηχανημάτων των Κ.Υ.) και
θα μετρά σε παλμική λειτουργία

• Όργανο μέτρησης υψηλής τάσης kVp κατάλληλο για υπολογιστικό τομογράφο  

• Δοσίμετρο κατάλληλο για κλασσικά ακτινογραφικά-ακτινοσκοπικά συστήματα με δυνατότητα
μέτρησης σε παλμική λειτουργία 

• Δοσίμετρο  κατάλληλο  για  τη  μέτρηση  του  ρυθμού  δόσης  εισόδου  σε  ενισχυτή  εικόνας
ακτινοσκοπικού συστήματος.

• Δοσίμετρο  κατάλληλο  για  την  μέτρηση  δόσης  στην  επιφάνεια  κασέτας  εντός  Bucky  με
δυνατότητα  ελάχιστης  μέτρησης  από  1  μGy  (Η  απαίτηση  προκύπτει  από  το  εγχειρίδιο
ποιοτικού ελέγχου των ψηφιοποιητών  (CR) AGFA Acceptance Test Procedure for NX 2008
based AGFA CR-Systems,  Document  No:  DD+DIS164.08E’,  σελ.  8  και  έχει  να  κάνει  με  τον
έλεγχο  της  ορθής  ρύθμισης  των  συστημάτων  αυτόματης  διακοπής  έκθεσης  των
ακτινολογικών μηχανημάτων)

• Δοσίμετρο κατάλληλο για πολυτομικό υπολογιστικό τομογράφο (δοσίμετρο-pencil shaped)

• Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης του χρόνου έκθεσης ακτινολογικών συστημάτων 

• Όργανο μέτρησης ακτινοβολίας χώρου 

• Όργανο μέτρησης οπτικής πυκνότητας (Densitometer)  για τον ποιοτικό έλεγχο αυτόματων
εμφανιστηρίων, ψηφιακών,  Laser εκτυπωτών και συστημάτων αυτόματης διακοπής έκθεσης
ακτινολογικών μηχανημάτων (A.E.C



• Όργανο πρότυπης έκθεσης φιλμ (Sensitometer) για τον έλεγχο αυτόματων εμφανιστηρίων

• Όργανο μέτρησης φωτεινότητας (cd/m2) για τον έλεγχο της απόκριση της φωτεινής ροής και
της ομοιογένειας φωτεινότητας των μόνιτορ,  , της μέγιστης φωτεινότητας και ομοιογένειας
των χρησιμοποιούμενων  διαφανοσκοπείων των εργαστηρίων κ.α.

• Όργανο μέτρησης φωτεινής έντασης (σε μονάδες lux) για τον έλεγχο του διάχυτου φωτισμού
στις  οθόνες  διάγνωσης  και  στα  διαφανοσκόπεια  (Φωτεινότητα  υποβάθρου)  και  για  την
αξιολόγηση  των  συνθηκών  διάγνωσης  των  ακτινογραφικών  φιλμ  (συμπεριλαμβανομένων
αυτών του υπολογιστικού τομογράφου)

• Ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου  υπολογιστικών τομογράφων:

 για  τον  έλεγχο  της  γραμμικής  μεταβολής  των  ΑΥΤ  με  τους  γραμμικούς  συντελεστές
εξασθένησης,  που  να  διαθέτει  τρεις  τουλάχιστον  περιοχές  διαφορετικής  πυκνότητας
επιπρόσθετα του νερού και του αέρα.

 για τον έλεγχο της διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης σε contrast 2%

 για την μέτρηση του πάχους τομής με δυνατότητα μέτρησης τουλάχιστον 0.6 mm 

 καθώς με το υπάρχον ομοίωμα που συνοδεύει τον υπολογιστικό τομογράφο του Γ.Ν. Αιγίου
δεν μπορoύν να πραγματοποιηθούν οι προαναφερθέντες απαιτούμενοι έλεγχοι, βάσει της
από 18.10.2006 σχετικής εγκυκλίου της Ε.Ε.Α.Ε., 

• Θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας υγρών αυτόματων εμφανιστηρίων ακρίβειας
μικρότερης από συν-πλην 0.5οC

• Φίλτρα αλουμινίου τύπου 1100

• Ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου σύμπτωσης φωτεινού πεδίου με πεδίο ακτινοβολίας

• Ομοίωμα ελέγχου καθετότητας δέσμης ακτίνων-χ και επικέντρωσης δέσμης σε σχέση με την
κασέτα σε ακτινολογικές τράπεζες και ορθοστάτες κασετών.

• Ομοίωμα  ελέγχου  της  διακριτικής  ικανότητας  υψηλής  αντίθεσης  συστημάτων  ενισχυτή
εικόνας-μόνιτορ απεικόνισης ακτινοσκοπικών μηχανημάτων

• Ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης συστημάτων ενισχυτή εικόνας-
μόνιτορ απεικόνισης ακτινοσκοπικών με κατάλληλους απορροφητές 

• Ομοίωμα  ελέγχου  γεωμετρικής  παραμόρφωσης  εικόνας  ακτινοσκοπικών  συστημάτων,
μέτρησης διαμέτρου ενισχυτών εικόνας.

• Ομοίωμα για τον έλεγχο των ακτινογραφικών κασετών (καλή επαφή ενισχυτικής πινακίδας
-φιλμ, πιθανά σφάλματα).

• Ομοιώματα  εξομοίωσης  ανθρώπινου  σώματος  για  τον  έλεγχο  συστημάτων  αυτόματης
διακοπής έκθεσης ακτινολογικών μηχανημάτων


