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System dystrybucji PET DDS 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

System dystrybucji PET DDS 

 

 System dystrybucji PET DDS jest używany do pobierania 

FDG F-18 z fiolki. Składa się ze specjalnej osłonki strzykawki, 

osłonki fiolki i statywu do systemu dystrybucji PET. 

Podczas dystrybucji FDG F-18, osłonka fiolki i strzykawki 

znajdują się na statywie. Umożliwia on obrót osłonki fiolki o kąt 

45º w dół. Osłonka fiolki jest wykonana z 2.5 cm ołowiu osłonię-

tego obudową stalową. Górna część osłonki posiada zakończenie 

gwintowe, które zapewnia szybkie wkładanie i wyjmowanie 

fiolek. Dostęp do przegrody fiolki umożliwia górna pokrywa. 

Zamontowana osłonka strzykawki na ruchomej platformie 

przesuwa strzykawkę do fiolki. Po zablokowaniu pozycji można 

pobrać radioznacznik za pomocą szczypiec, aby zmniejszyć 

ekspozycję na dłonie. Osłonka strzykawki wykonana jest z 1.3 cm 

ołowiu. Okno z szybą ołowianą o dużej gęstości pozwala 

obserwować proces napełniania 5 ml strzykawki. 

System ten zapewnia bezpieczeństwo i ochronę równocześnie 

czyniąc proces pobierania FDG łatwym w wykonaniu. 

 

042-466 System dystrybucji PET DDS 

(zawiera: 007-984 Osłonka strzykawki, 001-855 Osłonka 

fiolki, 042-455 Statyw, 001-707 Nasadka do fiolki) 

042-467 Osłona stołowa L-Block 

wraz z systemem dystrybucji PET DDS 

 

    

Jeśli radioznacznik był 

transportowany w pojemniku 

na fioki firmy Biodex, zostaje 

on umieszczony na stojaku  

i zablokowany przez uchwyt. 

Następuje zamiana pokryw 

osłonki fiolki. 

Strzykawka jest umieszczona 

w osłonce, a osłonka fiolki 

obrócona pod kątem 45 

stopni. Osłonka przegrody 

fiolki zostaje przesunięta. 

Strzykawka w osłonce 

na platformie zostaje 

przesunięta do fiolki, igła 

przebija przegrodę  

i następuje pobranie 

radioznacznika. 
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SPECYFIKACJA 

 

007-984 Osłonka strzykawki do systemu 

dystrybucji PET DDS, 5 ml 

Wymiary: Ø4.3 x 14 cm 

Osłona: wolfram o grubości 1.3 cm 

Okienko ze szkła ołowianego: 0.64 cm grubość, 

5.6 gęstość 

Konstrukcja: 

 Zewnętrzna część: wolfram 

 Mechanizm zakończenia: stal nierdzewna 

Waga: 1.8 kg 

 

001-855 Osłonka fiolki do systemu 

dystrybucji PET DDS, 30 ml 

Wymiary: 

 Zewnętrzne: Ø10.2 x 15.5 cm 

 Wewnętrzne: Ø3.8 x 7 cm 

Osłona ołowiana: 

 Cylinder: 2.54 cm grubości 

 Górne zakończenie: 2.5 cm grubości 

 Pokrywa: 1.9 cm grubości 

Konstrukcja: 

 Zewnętrzna część: stal 

 Wewnętrzna część: kształtka ołowiana 

 Górne zakończenie: aluminium 

 Dolne zakończenie: plastik 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 9 kg 

 

042-455 Statyw do systemu dystrybucji PET DDS 

Wymiary: 32 x 26.9 x 32 cm (szer. x gł. x wys.) 

Konstrukcja: stal i stal nierdzewna 

Wykończenie: stal nierdzewna i lakier proszkowy 

Waga: 9.5 kg 

 

 

042-449 Osłona stołowa L-Block, 5.08 cm 

Wymiary: 36 x 46 x 62 cm (szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 

 Przód: 5.08 cm grubości 

 Podstawa: 2.5 cm grubości 

Okienko ze szkła ołowianego: 

 Wymiary: 20 x 20 x 10 cm (szer. x gł. x wys.) 

 Gęstość: 5.2 g/cm
3
 

Wykończenie: lakier proszkowy 

Waga: 156 kg 

Waga transportu: 191 kg 

 

042-426 Murek z cegieł ołowianych 

Wymiary wewnętrzne: 35.5 x 45.3 x 34.6 cm 

(szer. x gł. x wys.) 

Osłona ołowiana: 5.08 cm grubości 

Wykończenie: Farba 

Waga: 241 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

007-986 Osłonka strzykawki do systemu 

dystrybucji PET DDS, 3 ml 

007-988 Osłonka strzykawki do systemu 

dystrybucji PET DDS, 2.5 ml 

007-989 Osłonka strzykawki do systemu 

dystrybucji PET DDS, 3 ml 

042-426 Murek z cegieł ołowianych 

066-536 Szczypce, zakrzywione, bez blokady, 31.7 cm 

 


