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Systemy transportowe 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 

System transportowy PET dla jednego/dwóch/trzech pojemników na pojedynczą dawkę 

 

 

SPECYFIKACJA 

001-785 Pojemnik PET na po-

jedynczą dawkę 

 Wymiary: Ø6 x 26 cm 

 Osłona ołowian: 
  Tuleja: 1.3 cm grubości 

  Końce: dolny – 3 cm, 

górny – 3.6 cm 

 Waga: 4 kg, 

 

System transportowy PET umożliwia przenoszenie od 1 do 3 

strzykawek o pojemności 3 ml lub 5 ml zawierającej wysoko-

energetyczne radionuklidy, np. FDG F-18. Strzykawki mogą być 

transportowane z igłą lub bez. Pojemnik zaprojektowano tak, 

aby zaoszczędzić przestrzeń i zminimalizować wagę. Cały system 

dla jednego pojemnika waży około 17 kg, dla dwóch – 25 kg, 

dla trzech – 43 kg. Ważną zaletą jest to, że walizka transportowa 

może być zostawiona na wózku transportowym, a pojemnik 

na strzykawkę (4 kg) z łatwością z niej wyjęty i umieszczony 

za osłoną stołową L-Block, w celu przygotowania dawki. 

Wszystkie osłony stołowe firmy Biodex posiadają sześciokątny 

uchwyt, który odpowiada kształtem podstawie pojemnika. 

Ten element pozwala na obsługę pojemnika jedną ręką. 

Pojemnik na pojedynczą dawkę (001-785) jest osłonięty po-

włokami z poliwęglanu i polipropylenu, co sprawia że jest trwały, 

prosty w czyszczeniu i kompatybilny z automatycznymi syste-

mami myjącymi. Otwarcie pojemnika następuje przez proste prze-

kręcenie wieka, skracając czas manipulacji. 

System transportowy PET dla jednego pojemnika na pojedyn-

czą dawkę spełnia wymagania w zakresie opakowań DOT II typ A 

dla transportu do 500 mCi (18.5 GBq) FDG F-18. 

System transportowy PET dla dwóch pojemników na pojedyn-

czą dawkę spełnia wymagania w zakresie opakowań DOT II typ A 

dla transportu w jednym pojemniku do 160 mCi (5.92 GBq), 

w drugim – do 235 mCi (8.7 GBq), łącznie 395 mCi (14.62 GBq) 

FDG F-18. 

System transportowy PET dla trzech pojemników na pojedyn-

czą dawkę spełnia wymagania w zakresie opakowań DOT II typ A 

dla transportu w jednym pojemniku do 235 mCi (8.7 GBq), 

w drugim – do 160 mCi (5.92 GBq), w trzecim – do 140 mCi 

(5.18 GBq), łącznie 535 mCi (19.8 GBq) FDG F-18. 

System transportowy PET dla pojemnika na pojedynczą dawkę 

składa się z: jednego/dwóch/trzech pojemników na pojedynczą 

dawkę 001-785, chusteczek pochłaniających, walizki transporto-

wej z osłoną ołowianą. 
 

SPECYFIKACJA 

001-786 System transportowy PET dla jednego pojemnika  

na pojedynczą dawkę 

001-787 System transportowy PET dla dwóch pojemników  

na pojedynczą dawkę 

001-739 System transportowy PET dla trzech pojemników  

na pojedynczą dawkę 

 Wymiary walizki: 29.8 x 29.8 x 31.8 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Waga: 17.5 kg, 25.2 kg, 43.1 kg 
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System transportowy PET dla pojemnika na fiolkę 

 

System transportowy PET dla fiolki zaprojektowany został 

do transportu fiolki 10 ml - 30 ml. zawierającej wysokoener-

getyczne radionuklidy, np. FDG F-18. Pojemnik zaprojektowano 

tak, aby zaoszczędzić przestrzeń i zminimalizować wagę. Cały 

system waży tylko 22.5 kg. Ważną zaletą jest to, że walizka trans-

portowa może być umieszczona w dowolnym miejscu, a osłonka 

fiolki z łatwością z niej wyjęta. Dla zwiększenia bezpieczeństwa 

i wygody, osłonka fiolki może być umieszczona w systemie 

dystrybucji PET DDS (042-466), w celu pobrania dawki z fiolki. 

System transportowy PET dla fiolki spełnia wymagania 

w zakresie opakowań DOT II typ A dla transportu do 2.5 Ci 

(92.5 GBq) FDG F-18. 

System transportowy PET dla fiolki składa się z: osłonki fiolki 

PET 001-706, chusteczek pochłaniających, walizki transportowej 

z osłoną ołowianą. 

 
SPECYFIKACJA 

001-724 System transportowy PET dla pojemnika na fiolkę 

(Zawiera osłonkę fiolki PET 001-706) 

 Wymiary walizki: 29.8 x 29.8 x 31.8 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Waga: 22.5 kg 

001-706 Osłonka fiolki PET 

(Zawiera nasadkę 001-707 oraz trzy chusteczki pochłaniające) 

 Wymiary zewnętrzne: Ø10.5 x 16.8 cm 

 Wymiary wewnętrzne: Ø3.8 x 7 cm 

 Osłona ołowiana: 

  Boki i dół: 2.5 cm grubości 

  Góra: 4.4 cm 

 Waga: 9.7 kg 

 

Opcje dodatkowe: 

001-771 Chusteczki pochłaniające, 100/op. 

 

Pojemnik transportowy dla Zevalin™ 

 

Pojemnik transportowy dla Zevalin™ umożliwia transport 

maksymalnie czterech pojedynczych pojemników Zevalin In-111 

i/lub Y-90. System składa się z pojemnika typu DOT i wkładek  

z gąbki. 
 

SPECYFIKACJA 

001-790 Pojemnik transportowy dla Zevalin™ 

 Wymiary: 29.8 x 29.8 x 31.8 cm 

 

Opcje dodatkowe: 

001-788 Pojedynczy pojemnik dla Zevalin Y-90 

001-789 Pojedynczy pojemnik dla Zevalin In-111 

001-726 Etykieta, 25/op. 

001-721 Ochraniacz na dokumenty, 100/op. 
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System transportowy PET dla dwustronnego pojemnika 

 

System transportowy PET dla dwustronnego pojemnika 

jest efektywnym rozwiązaniem, aby bezpiecznie 

transportować i podawać pacjentom wysokoenerge-

tyczne radionuklidy, np. FDG F-18 (511 keV). 

Pojemnik jest skonstruowany z trzech sekcji ołowia-

nych osłon o grubości 1.5 cm, umieszczonych w trwałej 

plastikowej obudowie. W zależności od stadium 

procesu iniekcji, tylko jedna sekcja osłon jest używana. 

Wstrzyknięcie wykonuje się bez wyjmowania strzy-

kawki z pojemnika. Polega to na prostym otworzeniu 

punktu podania (osłona wypustu strzykawki) i naciśnię-

ciu tłoka wolframowego na tłok strzykawki. Podczas 

iniekcji pojemnik znajduje się na stojaku. Dwustronny 

pojemnik jest dostosowany do 5 ml strzykawki oraz po-

jemnika transportowego. System stanowi efekt 

unikalnego projektu dążącego do zmniejszenia wagi  

i rozmiaru całego zestawu. System transportowy PET 

dla dwustronnego pojemnika składa się z: pojemnika 

dwustronnego PET 001-793 i walizki transportowej  

z osłoną ołowianą. 
 

SPECYFIKACJA 

001-793 Pojemnik dwustronny PET 

Wymiary: Ø5.8 x 24 cm 

Osłona ołowiana: 

 Boki: 1.5 cm ołowiu 

 Spód: 3.7 cm ołowiu 

 Góra: 2.2 cm wolframu 

Waga: 4 kg 

001-794 System transportowy PET dla dwustronnego 

pojemnika 

 Wymiary: 

  Walizka: 29.8 x 29.8 x 31.8 cm (dł. x szer. x wys.) 

 Waga: 16.3 kg 

Działanie: 

1. Wyjmij pojemnik dwustronny z walizki transpor-

towej (rys. A). 

2. Umieść za osłoną L-Block. 

3. Odkręć górną część (rys. B). 

4. Wyjmij strzykawkę i umieść w mierniku aktyw-

ności (rys. C). 

5. Włóż strzykawkę z powrotem do pojemnika i na-

kręć górną część (rys. D). 

6. Przenieś pojemnik do miejsca podania pacjentowi 

(rys. E). 

7. Umieść pojemnik na stojaku tak, aby górna sekcja 

pojemnika znajdowała się nad długą częścią 

stojaka (rys. F). 

8. Zdejmij dolną część pojemnika i połącz z prefero-

wanym urządzeniem iniekcyjnym (rys. G). 

9. Otwórz zamknięcie tłoka, zlokalizowane w górnej 

części, pociągając suwak w kierunku krawędzi 

pojemnika. Używając urządzenia o długim 

kształcie, popchnij tłok wolframowy w celu 

podania dawki (rys. G). 

10. Ponownie nakryj strzykawkę. 

11. Nałóż dolną część pojemnika. 

12. Odłóż pojemnik do walizki transportowej (rys. H). 

 
 

 
Opcje dodatkowe: 

001-797 Stojak na pojemnik dwustronny PET 

001-771 Chusteczki pochłaniające, 100/op. 

001-721 Ochraniacz na dokumenty, 100/op. 

 


