
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Технически данни мамограф: 

1. Фабрично нов производство 2017г. 

2. Генератор Мамограф. 

2.1 Мощност – минимум 3kW. 

2.2 Захранващо напрежение – 230V, 50Hz. 

2.3 Минимален обхват на kV 20 до 35. 

2.4 Минимален обхват mAs от 1 до 500. 

3. Режими на работа. 

3.1 Ръчно избиране на kV и mAs. 

3.2 Ръчно избиране на kV и автоматично избиране на mAs. 

3.3 Автоматично избиране на kV и mAs. 

4. Рентгенова тръба. 

4.1 Топлинен капацитет – минимум 300kHU. 

4.2 Малък фокус – максимален размер 0.1мм. 

4.3 Голям фокус – максимален размер 0.3мм. 

5. Автоматична декомпресия на тубуса. 

6. Ротация на С-рамо  - минимум ±180градуса. 

7. Лъчезащитен параван. 

8. Касетодържател с движещ се растер 18х24см. 

9. Компресионен тубус за касетодържател 18х24см. 

10. Четири броя нови мамографски рентгенови касети с плаки  18х24см. – модел 

MМ 3.0. 

 

Демонтаж на стария Мамограф  

1. Демонтаж на вече съществуващият мамограф. 

2. Изнасяне на стария мамограф. 

3. Вземане на стария мамограф и издаване на протокол за брак. 

 

Ремонт на съществуващо помещение. 

1. Изработка на вентилационна система и издаване на протокол за кратност на 

въздухо-обмена  в помещението. 

2. Подмяна на съществуващата подова настилка с нова 21квм. 

3. Изкърпване и боядисване на стени и таван 72квм. 

4. Подмяна на осветителните тела в помещението за осигуряване на нормативно 

зададената осветеност в помещението. 

5. Смяна на входната лъчезащитна врата с таква с оловен еквивалент съгласно 

изработеният лъчезащитен проект. 

6. Доставка и монтаж на захранващо табло. 

7. Направа на захранваща и заземителна инсталация съгласно изискванията на 

производителя на мамографа и нормативната уредба. 

8. Изработка светлинна сигнализация съгласно лъчезащитният проект. 

 

Узаконяване 

1. Изработка на лъчезащитен проект. 

2. Съгласуване на проекта с РЗИ и АЯР. 

3. Извършване контрол на качеството на апарата. 

4. Организиране на комисии свързани с издаването на лиценз от АЯР за работа. 

 



Система за съхранение на DICOM изображения. 

1. Минимален капацитет на масива за съхранение – 2TB при минимум RAID5. 

2. Минимален едновременен достъп от 5 клиента. 

3. Дистанционен достъп на клиентите до системата за съхранение. 

4. Възможност за разширяване на капацитета на масива до 6TB. 

 


