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Akcesoria do mierników aktywności – Atomlab 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

Linerator 

 

SPECYFIKACJA 

086-509 Linerator 

 Waga: 3 kg 

 

• Ułatwia zastosowanie procedur kontroli jakości 

• Sprawdza liniowość odczytu bez potrzeby wyznaczania krzywej 

rozpadu 

• Obejmuje zakres aktywności pomiaru zarówno dla celów 

diagnostycznych jak i terapeutycznych 

 Symuluje osiem różnych wartości aktywności przy użyciu jednego źródła. Linerator jest prostym narzędziem 

do dokładnej i wiarygodnej weryfikacji liniowości pomiaru miernika aktywności. Wyniki testu są dostępne 

po paru minutach, bez długiego oczekiwania na naturalny rozpad izotopu, przez co test można wykonywać 

częściej. Rutynowa kontrola może zapobiec ewentualnym problemom, zanim one wystąpią. 

Linerator jest zestawem pięciu tub. Cztery tuby używane są do bezpośredniego wykonania testu, piąta, 

wymienna, stosowana jest w zależności od zakresu pomiaru. 

Aby wykonać test liniowości należy włożyć źródło Tc-99m o maksymalnej wartości, przeznaczonej 

do pomiaru, do centralnej tuby, następnie umieścić tubę w komorze jonizacyjnej. Pozostałe tuby umieszczane są 

współśrodkowo dookoła tuby centralnej. Wyniki pomiaru dla poszczególnych tub są zapamiętywane, 

normalizowane względem predefiniowanych współczynników. 

Linerator symuluje osiem różnych wartości aktywności używając jednego źródła. Każda zewnętrzna tuba 

pochłania dawkę promieniowania i zmniejsza aktywność źródła mierzoną przez miernik. 

 

Osłona do testu molibdenowego 

 

 Osłona do testu molibdenowego pomaga w prosty sposób wykonać test zawartości  

Mo-99 w eluacie. Osłona jest przystosowana do strzykawek i fiolek oraz doskonale 

pasuje do każdego miernika aktywności Atomlab. Osłona ołowiana jest umieszczona 

w metalowym uchwycie. Uchwyt ten ułatwia wkładanie osłony do komory. 
 

SPECYFIKACJA 

086-435 Osłona strzykawki do testu molibdenowego, 7.6 mm ołowiu (na rys.) 

 Wymiary: Ø5.4 x 23.2 cm 

 Osłona ołowiana: 7.6 mm grubości 

086-423 Osłona fiolki do testu molibdenowego, 7.6 mm ołowiu 

 Wymiary: Ø5.1 x 8.9 cm 

 Osłona ołowiana: 7.6 mm grubości 

 

Ochronna wkładka do komory miernika 

 

 

 Wkładka ochronna komory stanowi standardowe wyposażenie każdego miernika 

aktywności Atomlab. Wykonana jest ona z trwałego, przezroczystego plexiglasu. 

Wkładka zaprojektowana jest tak, aby chroniła komorę miernika przed skażeniem. 

Ochronna wkładka do komory miernika jest łatwa w demontażu i czyszczeniu 

w przypadku skażenia izotopem w czasie pomiaru. Pasuje ona do każdej komory  

o wewnętrznych wymiarach 6.35 x 25.4 cm. Zalecane jest posiadanie zapasowej wkładki, 

aby uniknąć problemów powstałych w wyniku skażenia. 
 

086-241 Ochronna wkładka do komory miernika 
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Uchwyt do komory miernika 

 

 

 Ten mocny uchwyt do komory miernika posiada wygodną rączkę. Przystosowany jest  

do strzykawek od 1 ml do 10 ml i fiolek do 30 ml. Uchwyt jest na wyposażeniu każdego 

z mierników aktywności Atomlab i pasuje do każdej komory o wymiarach wewnętrznych 

Ø6.35 x 25.4 cm Materiał, z którego jest wykonany, nie powoduje pochłaniania i jest 

odporny na urazy mechaniczne. 

 
086-242 Uchwyt do komory miernika 

 

Uchwyt do komory miernika - duży 

 

 

 Zaprojektowany do użycia ze strzykawkami o pojemności 60 ml (BEXXAR). 

Zapewnia odpowiednią pozycję w większości komercyjnych mierników aktywności 

o wewnętrznych wymiarach komory Ø6.35 x 25.4 cm. Materiał, z którego jest wykonany 

nie powoduje pochłaniania i jest odporny na urazy mechaniczne. 

 
008-015 Uchwyt do komory miernika - duży 

 

Uchwyt miedziany 

 

 

 Zaprojektowany do użycia w czasie pomiaru I-123 i In-111. Osłona miedziana 

eliminuje wahania odczytu pomiaru spowodowane różnicami współczynników 

pochłaniania 

dla różnych grubości i typów materiałów, z których wykonane są strzykawki i fiolki. 

 
• Do użycia z I-123 i In-111 

• Eliminacja wahań 

 

SPECYFIKACJA 

086-243 Uchwyt miedziany 

 Wymiary: Ø4.1 x 26 cm 

 Waga: 0.34 kg 

 

Pierścień osłonny na komorę miernika 
 

 

 Pierścień osłonny na komorę miernika jest dedykowany dla pracowni PET. Zapewnia 

on dodatkową osłonę ołowianą grubości 5.7 cm, zaprojektowaną specjalnie 

dla komory jonizacyjnej przy pracy z radionuklidami o energii 511 keV, np. F-18. 
 

SPECYFIKACJA 

086-338 Pierścień osłonny na komorę 

miernika (Atomlab 400, 500, 500 Plus) 

 Wymiary: Ø27 x 37.9 cm 

 Wymiary wewnętrzne: Ø15.5 cm 

 Osłona ołowiana: 5.7 cm grubości 

 Waga: 162.5 kg 

 Waga transportu: 175.7 kg 

086-301 Pierścień osłonny na komorę 

miernika (Atomlab 100, 100 Plus, 200, 300) 

 Wymiary: 29.5 x 29.5 x 41.6 cm 

(dł. x szer. x wys.) 

 Wymiary wewnętrzne: Ø28.6 x 40.6 cm 

 Waga: 206 kg 

 Waga transportu: 219.5 kg 
 

 


