ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:

ΦΙΛΜ DRYVIEW DVΕ LASER IMAGING FILM 35X43CM
ΦΙΛΜ DRYVIEW DVΕ LASER IMAGING FILM 25X30CM
Ακτινογραφικά Φιλµ ξηρής εκτύπωσης τύπου Dry View διαστάσεων 35 Χ 43
και 25 χ 30 Cm.
Σε συσκευασία των 125φύλλων για τα αυτόµατα εµφανιστήρια τύπου
DryView 8900/6800/6850/6950/5950 και DryView 5700 του οίκου
Kodak/Carestream.
Σε συσκευασία των 100φύλλων για το αυτόµατο εµφανιστήριο τύπου
DryView 5800/5850 του οίκου Kodak/Carestream.
Να είναι µονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της µίας επιφάνειας).
Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν ανάλογη σκιαγραφική
αντίθεση (contrast) σε σχέση µε τις διαφορετικές πυκνότητες
εξεταζοµένων περιοχών.
Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση
θερµοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.

για

ικανοποιητικό

εύρος

Η συσκευασία να είναι ανθεκτική σε συνθήκες φωτός ηµέρας.
Τα προσφερόµενα φιλµ να αποδίδουν άριστη ποιότητα εικόνας, δηλαδή
σαφήνεια, χαµηλή οµίχλωση, καλή αντίθεση, χαµηλό θόρυβο και πολύ
καλή λεπτοµέρεια.
Να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης προβληµατικών παρτίδων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
DRYSTAR DT10B ΚΑΙ DRYSTAR DTIOMAMMO ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
AGFA DRYSTAR 5302, AGFA DRYSTAR 5503, DRYSTAR AXYS ΓΕΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΚΤΙΝ/ΚΑ ΦΙΛΜΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 25Χ30
ΦΙΛΜ DRYSTAR DT2B 14''X17'' (35X43 εκ.)
1. To υπόστρωµα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη
θερµοκρασία.

2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαµηλή οµίχλωση, µεγάλη
σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και µεγάλο εύρος ευαισθησίας.

3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισµένα (π.χ. ISOCE)

4. Να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 22 µήνες από την παράδοση.
5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερµοκρασίας και
υγρασίας περιβάλλοντος.

6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη
κατάσταση και άθικτη σφράγιση.

7. Για κάθε τύπο προσφερόµενου film πρέπει να συνυποβάλλονται PROSPECTUS
µε όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές
καµπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film).

8. Οι προµηθευτές των ανωτέρω ειδών να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης να κατατεθούν µε την προσφορά.

9. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστηµα ιχνηλασιµότητας για την ανάκληση
προβληµατικών παρτίδων.

10. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής µε την ακριβή
διεύθυνσή του.

11. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι τα προσφερόµενα είδη
είναι απολύτως συµβατά µε τα εκτυπωτικά συστήµατα για τα οποία
προορίζονται και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη µε δική του οικονοµική
επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φίλµ, τον ποιοτικό έλεγχο και
ρύθµιση, των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αµαύρωση, ευκρίνεια
κλπ).Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευµένο
τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά
εκπαίδευσης.
12. Τα προσφερόµενα ψηφιακά φίλµς θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του
Κατασκευαστικού Οίκου και όχι αποµιµήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των
ψηφιακών φίλµ θα πιστοποιείται µε έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού
Οίκου η οποία θα συνυποβάλλεται στη προσφορά.

