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Iniekcja – akcesoria 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

Ręczny iniektor dawek 

 

SPECYFIKACJA 

007-997 Ręczny Iniektor dawek 

Wymiary: 29 x 12.7 x 27 cm 

  (szer. x gł. x wys.) 

Osłona: 

 Osłona rotacyjna: 2.5 cm ołowiu 

 Tłok: 1.25 cm wolframu 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 3.8 kg 

 Ręczny iniektor dawek zaprojektowany został w celu 

zmniejszenia napromieniowania podczas zaciskania i uwalniania 

strzykawek oraz wstrzykiwania radionuklidów. Jest szczególnie 

przydatny przy ochronie palców podczas podawania 

wysokoenergetycznych nuklidów. Iniektor może być również 

pożyteczny w procesie powolnego wstrzykiwania np. podczas 

używania Zevalin™. (Na zdjęciu z osłoną strzykawki PET) 

Opis działania: 

1. Zdejmij igłę. Umieść osłanianą strzykawkę w iniektorze. Użyj 

szczypiec, aby przytrzymać środek igły. Przekręć ołowianą 

podstawę, a igła odłączy się. 

2. Przyczep motylek, itp. Użyj szczypiec, aby przytrzymać środek 

motylka. Umieść środek na zamknięciu strzykawki. Obróć 

ołowianą podstawę, a motylek przyłączy się. 

3. Wstrzyknij. Użyj tłoka iniektora do popchnięcia tłoka 

strzykawki. 

 Iniektor wykonuje zacisk w celu przytrzymania tulei strzykaw-

ki stabilnie na miejscu. 2.5 cm ołowiana podstawa chroni dłonie. 

Tłok strzykawki trzymany jest przez tłok iniektora tak, że tłok 

strzykawki może poruszać się w przód i w tył. Iniektor jest łatwy 

w transporcie i może być umieszczany wszędzie tam, gdzie poda-

wane są dawki. Może być także używany do zdejmowania igieł. 

 

Fotel do iniekcji i odpoczynku 

 

SPECYFIKACJA 

214-210 Fotel do iniekcji i odpoczynku 

 Wymiary: 89 x 125 cm (szer. x wys.) 

  Siedzisko: 51 x 64 x 53 cm (gł. x szer. x wys.) 

  Oparcie: 64 x 86 cm (szer, x wys,) 

 Pokrycie: niepalne 

 Rama: stalowa spawana lakierowana proszkowo 

 Kółka: cztery, skrętne o średnicy 12.7 cm o podwyższonej 

 wytrzymałości z hamulcami 

 Gwarancja: 5 lat na ramę 

 Max. obciążenie: 204 kg 

 Waga: 52.6 kg 

 Większość protokołów wymaga, aby pacjent po podaniu FDG F-18 odpoczął aż do godziny. Typowe fotele 

stosowane do iniekcji nie zapewniają komfortowego wypoczynku pacjenta. 

Nasz fotel do iniekcji i odpoczynku zapewnia komfortowe oczekiwanie pacjenta pomiędzy iniekcją a obrazo-

waniem w trzech pozycjach półleżących. Dla bezpieczeństwa pacjenta pozycja leżąca oraz pozycja z nogami 

uniesionymi do góry może być ustawiona jedynie przez personel. Uchwyt oparcia fotela umożliwia wygodną 

zmianę pozycji. 
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Statyw do iniekcji 

 

 Statyw do iniekcji umożliwia szybkie i wygodne ustawienie 

pozycji ramienia pacjenta do iniekcji radionuklidów. Plastikowy 

podramiennik obraca się o 180°, ułatwiając wygodne ustawianie 

ramienia pod kątem, podczas gdy kołyskowa kuweta utrzymuje 

ramię pacjenta w miejscu. Taca jest umiejscowiona 

naprzeciwko podramiennika. Zawiera osłonięty uchwyt na strzy-

kawki, mogący pomieścić do czterech strzykawek. 

 Statyw ma regulowaną wysokość, aby zapewnić komfort 

pacjentowi. Nóżki umożliwiają łatwe przesuwanie stojaka. Stojak 

został zaprojektowany tak, aby zapobiegać przechyleniu. 

 
SPECYFIKACJA 

135-022 Statyw do iniekcji 

Regulowana wysokość: 74 do 112 cm 

Podstawa: 44.5 x 44.5 cm 

Konstrukcja: stabilna, chromowana stal cylindryczna 

Waga transportu: 10 kg 

 

Krzesło do iniekcji 

 

 Zaprojektowane specjalnie do iniekcji i pobierania krwi krzesło 

jest wygodnym rozwiązaniem dla pacjentów siedzących. Płaska 

powierzchnia podłokietnika zapobiega przesuwaniu się łokcia  

i w dalszej konsekwencji niedrożności żyły. Wysokość 

podłokietnika jest regulowana tak, aby dostosować go  

dla pacjentów o różnym wzroście. Zmiany dokonuje się  

za pomocą pokrętła regulującego obrót dwuskrzydłowego 

ramienia. Siedzenie fotela wykonane jest z jednego plastikowego 

elementu, co ułatwia jego czyszczenie. Usztywnione oparcie 

ogranicza możliwość jego odchylenia się i zapewnia stabilne 

siedzenie. Plastikowa szuflada przeznaczona na akcesoria 

medyczne jest łatwa w czyszczeniu. 
 

SPECYFIKACJA 

214-220 Krzesło do iniekcji 

Wymiary: 58.5 x 109 cm 

Wymiary siedziska: 40.6 x 43 x 51 cm 

Regulowana wysokość podłokietnika: 69 do 84 cm 

Szerokość: 51 cm 

Podstawa: 44.5 x 44.5 cm 

Konstrukcja: stabilna, chromowana stal o przekroju kwadratu (3 cm)  

Waga: 15.9 kg 

Nośność: 113.4 kg 
 


