รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ขนาดไมนอยกวา 300 mA ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา
........................................................................................................
1. ความตองการ
เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ชนิดขับเคลื่อนดวยมอเตอร แบบ High Frequency Inverter Generator
ขนาดไมนอยกวา 300 mA ที่มีอุปกรณสําหรับใชงานครบและมีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
เครื่องเอกซเรยที่สามารถเคลื่อนยายไปในสถานที่ที่ตองการไดสะดวก
สวนของรางกาย

ถายภาพทางรังสีวิทยาไดทุก

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เคลื่อนยายไดสะดวกโดยใชมอเตอรขับเคลื่อน
3.2 เหมาะสมกับสภาพการใชงานในโรงพยาบาล
3.3 ใชพลังงานในการถายภาพทางรังสีวิทยาและขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่และสามารถอัดประจุไฟฟา
ไดจากกระแสไฟฟาสลับ 220-240 V. 50 Hz.
3.4 มีอุปกรณ calculate are dose พรอมแสดงคาปริมาณรังสีได
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 เครื่องกําเนิดไฟฟาแรงสูงและชุดควบคุมการถายภาพรังสี (Generator and Controller)
4.1.1 ระบบกําเนิดไฟฟาแรงสูงเปนชนิด High Frequency Inverter type ความถี่ 60 kHz
แบบ Cordless สามารถเอกซเรยไดจากพลังงานในแบตเตอรี่
4.1.2 มีพลังงานในการถายเอกซเรยไมนอยกวา 32 kW
4.1.3 ควบคุมดวยระบบ Microprocessor พรอมระบบ Anatomical Programs ที่สามารถ
บันทึกใหมไดไมนอยกวา 70 คา
4.1.4 แสดงคาของ kV และ mAs เปนตัวเลข (Digital Display)
4.1.5 สามารถปรับคา kV ไดโดย KV คาต่ําสุดไมมากกวา 40 KV และคาสูงสุดไมนอยกวา 130
KV โดยปรับคา KV ไดชองละไมเกิน 1 KV
4.1.6 สามารถปรับคา mAs ไดโดยต่ําสุดไมมากกวา 0.32 mAs และคาสูงสุดไมนอยกวา
320 mAs
4.1.7 มี Hand Switch สําหรับควบคุมการถายภาพรังสี
4.1.8 ใชกับไฟฟาขนาด 220-240 V. 50 Hz.
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-24.2 หลอดเอกซเรย (X-Ray Tube)
4.2.1 หลอดเอกซเรยเปนแบบ Rotating Anode Tube
4.2.2 มี Target Angle ไมมากกวา 16 องศา
4.2.3 มี Small Focal Spot ขนาดไมมากกวา 0.7 mm
4.2.4 มี Large Focal Spot ขนาดไมนอยกวา 1.3 mm
4.2.5 Anode Heat Storage Capacity ขนาดไมนอยกวา 300,000 HU.
4.2.6 มี Light Beam Collimator แบบ LED Lamp สามารถปรับขนาดของลํารังสีไดตาม
ตองการและมีความสวาง 100 LUX ที่ระยะหาง 1 เมตร
4.2.7 มี Light Beam Collimator ที่สามารถตั้งเวลาไดไมนอยกวา 30 วินาที
4.2.8 มีชุด Collimator ที่สะดวกตอการใชงานสามารถปรับหมุนไดตามตองการ
4.2.9 มีชุดไฟแสดงสถานะในการถายเอกซเรยโดยแสดงเปนสีที่แตกตางกัน
(Illumination)
เพื่อใหรูสถานะตางๆ ในการถายเอกซเรย
4.3 ชุดเสาและแขนยึดหลอดเอกซเรย (Tube Column and Supporting Arm)
4.3.1 ระบบแขนยึดหลอดเอกซเรยเปนแบบ Telescopic
สามารถปรับระยะยืดออกใน
แนวนอน ไดไมนอยกวา 120 เซนติเมตรและจัดหัวหลอดไดสะดวก และมีระบบถวงให
แขนยึดหลอดอยูในสภาพที่สมดุลยและหยุดนิ่งไดทุกระดับโดยระบบ Electromagnetic
Lock
4.3.2 สามารถปรับระดับความสูงของหลอดเอกซเรยไดไมนอยกวา 200 เซนติเมตร
4.3.3 แขนยึดหลอดเอกซเรยสามารถหมุนรอบแกนยึดหลอดไดไมนอยกวา +/-270 องศา
4.3.4 มีคันบังคับการเคลื่อนที่ของแขนยืดหลอดเอกซเรยที่ดานขางของแขนหลอดทั้งสองขางเพื่อ
การควบคุมในกรณีเตียงผูปวยติดผนังและไมสามารถการเคลื่อนที่จากทางดานหนาได
4.4 ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อน
4.4.1 มีระบบ Hand Brake สําหรับบังคับใหเครื่องเอกซเรยหยุดเคลื่อนที่ไดในกรณีที่
ตองทําการเคลื่อนยายเครื่องไปตามสถานที่ตางๆ พรอมดวยระบบกันชนที่ทําให
มอเตอรในการขับเคลื่อนหยุดทํางานเพื่อปองกันการกระแทกที่กอใหเกิดความ
เสียหาย
4.4.2 ชุดควบคุมความเร็วสามารถปรับระดับความเร็วได ตามความตองการของผูใช
4.4.3 มีระบบขับเคลื่อนที่ Collimator เพื่อสะดวกในการจัดตําแหนงในการถาย โดยไม
ตองเดินมาที่ตัวรถ

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ

(นายบํารุง พรหมกุล)

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสวรส นาบุญ)

-34.4.4 สามารถไตระดับความลาดชันไดไมมากกวา 7 องศา
4.4.5 ใชพลังงานขับเคลื่อนจาก Battery
4.4.6 มี Battery Voltage Indicator และมีระบบ Automatic battery charging
5. ขอกําหนดอื่นๆ
5.1 เปนผลิตภัณฑจากกลุมประเทศเอเชีย, สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป
5.2 ผูขายตองรับรองผลิตภัณฑวาเปนของใหมไมเคยผานการใชงานหรือใชในการสาธิตมากอน
5.3 บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องเอกซเรยโดยชางผูชํานาญการใหแลวเสร็จ และสามารถใชงานไดดีหากเครื่อง
เกิดขัดของใชงานไมได บริษัทฯ จักจัดหาเครื่องใหใหมโดยเร็ว
5.4 มีคูมือการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.5 การรับประกันเครื่อง บริษัทฯ จักประกันความเสียหายทุกประการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงาน
ตามปกติเปนเวลา 2 ป และจัดสงชางผูชํานาญการมาตรวจเช็คเครื่องทุกๆ 4 เดือนตลอดระยะ
การรับประกัน
5.6 ในระยะประกัน หากเกิดการชํารุดขัดของจากการใชงานปกติ ผูขายตองรีบสงชางเขามาตรวจเช็ค
ภายใน 48 ชั่วโมง ยกเวนกรณีตองสั่งอะไหลจากตางประเทศ ผูขายจะตองซอมหรือเปลี่ยนให
เสร็จจนสามารถใชงานไดดีภายใน 15 วัน และผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
5.7 มีหลักฐานวาชางที่ผานการอบรม จากโรงงานผูผลิตที่จะสามารถซอมเครื่องใหได
5.8 ผูขายรับรองวามีอะไหลขายในราคาทองตลาดหรือบริการไมนอยกวา 5 ป
5.9 ผูขายมีหลักฐานแสดงวาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงาน
ผูผลิต
5.10 ระบบเอกซเรย Generator, หลอดเอกซเรย, ชุดเสาและแขนยึดหลอดเอกซเรย และชุดควบคุม
ระบบขับเคลื่อน ตองเปนผลิตภัณฑทีผลิตภายใตยี่หอเดียวกันทั้งชุด
5.11 มีใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย หรือหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 1,300,000.00 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน)
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