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Miernik aktywności Atomlab™ 500 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 
 

• System operacyjny Windows® 10 

• Baza danych Microsoft SQL 

• Komunikacja z najpowszechniejszym systemem NM 

poprzez Ethernet lub port szeregowy 

• Zaprogramowany fabrycznie dla 97 najczęściej 

używanych izotopów; dowolne 12 może być łatwo 

wybrane za jednym dotknięciem 

• Obszerna biblioteka izotopów 

• Automatyczny wybór zakresu aż do 100 Ci  

dla Tc-99m lub 25 Ci dla F-18 

• Bardzo krótki czas pomiaru 

• Wyświetlanie wyników w Ci lub Bq 

• Podłączenie USB dające możliwość podłączenia 

dodatkowego monitora, drukarki i aktualizacji 

oprogramowania  

• Dostępne drukarki: raportów i etykiet 

• Łatwy w użyciu, duży, kolorowy ekran dotykowy  

z intuicyjnym menu 

• Ergonomiczne ograniczenie zajmowanej 

powierzchni w miejscu pracy 

• Możliwość rozszerzenia w dowolnym czasie o licznik 

studzienkowy  

• 2 letnia gwarancja producenta 

 

Standardowe aplikacje dla Atomlab 500 zawierają: 

• Program kontroli jakości 

 Test stałości i rozszerzony test stałości 

 Test liniowości i automatyczny test liniowości 

 Dokładność 

 Geometria 

• Aplikacja dla procedur farmaceutycznych 

 Obliczanie przyszłej dawki 

 Weryfikacja półokresu rozpadu 

 Test molibdenowy 

 Miernik aktywności Atomlab 500 jest przeznaczony do ogólnego zastosowania w medycynie nuklearnej, PET 

oraz radioimmunoterapii, zapewnia szybki, dokładny pomiar aktywności radionuklidów. System składa się  

z niskociśnieniowej komory jonizacyjnej, elektrometru z doskonałą liniowością oraz kolorowego, dotykowego 

wyświetlacza. Dodatkowo, dostępny jest zaawansowany, ale jednocześnie łatwy w użyciu, program dla farmacji 

nuklearnej. 
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Pomiar aktywności jest wykonywany przez kontrolowany mikroprocesorem elektrometr umieszczony we-

wnątrz komory jonizacyjnej detektora. Komora jonizacyjna posiada osłonę ołowianą grubości 6.3 mm. Komora 

może być oddalona od stacji odczytu o 2.4 m (długość przewodu). Polaryzacja komory zapewniona jest poprzez 

elektroniczny zasilacz wysokiego napięcia, co eliminuje konieczność wymiany kosztownych baterii. 

Każdy element projektu producenta miernika Atomlab i rozwój techniczny zwiększa dokładność dawki, 

wydajność pracowni oraz przestrzegania przepisów. Efektowny i intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika 

przez wszystkie funkcje systemu. Oprogramowanie może być w ławy sposób uaktualniane ze strony internetowej 

producenta lub przy użyciu wygodnej karty pamięci. 

Dodatkowo, aby wzmóc autodiagnostykę, Atomlab 500 zawiera technologię monitorowania komory joniza-

cyjnej, zapewniając jej dłuższe życie i dokładność. Zintegrowane czujniki ciśnienia i temperatury przekazują 

dane zwrotne tak, aby zmiany ciśnienia nie miały wpływu na prawidłowy odczyt. 

Obsługa 

Urządzenie jest proste w obsłudze. Posiada 12 przycisków wyboru izotopu zaprogramowanych dla najczę-

ściej używanych izotopów. Każdy z nich może być zmieniony przez użytkownika na żądany przez niego izotop. 

Miernik posiada wartości określone dla 97 izotopów umieszczonych w bibliotece. Wartości te mogą być w łatwy 

sposób zmienione, jeśli będzie taka potrzeba. 

Wartość pomiaru aktywności wyświetlana jest na ekranie dotykowym kolorowego wyświetlacza w Ci 

lub Bq. Korekcja tła wykonywana jest po naciśnięciu jednego przycisku. Wybór zakresu od 0.01 μCi 

do 100 Ci dla Tc-99m lub 25 Ci dla F-18, jest automatyczny. 

Kontrola jakości 

Atomlab 500 zaprojektowany jest, aby ułatwić pracę. Obszerny wybór 

aplikacji kontroli jakości usprawnia i ułatwia spełnianie wymagań admini-

stracyjnych w pracowniach gorących. System przechowuje i sprawdza wielo-

krotnie rozpad źródeł referencyjnych oraz porównuje zmierzoną aktywność  

z aktywnością obliczoną dla dziennego testu stałości. 

Test liniowości może być wykonany w tradycyjny sposób lub używając 

programu automatycznego, pozwalającego na umieszczenie źródła  

w komorze, a wartości odczytów będą automatycznie pobierane, zapisywane 

w określonych odstępach. Następnie system wykreśli wyniki.  

Test rozproszenia tub dla liniowości może być wykonany przy użyciu oprogramowania, które pokieruje pro-

cedurą, zachowa wszystkie wartości i wykona obliczenia. 

Dokładność 

Wysoka dokładność mierników aktywności Atomlab jest powszechnie 

znana. Produkty Biodex i komory produkowane przez SNC biorą udział  

w programach izotopowych sponsorowanych przez NIST (National Institute 

of Standards and Technology). Każdego miesiąca izotop otrzymany od NIST 

jest mierzony w mierniku aktywności Atomlab i produkowana jest jego bez-

pośrednia charakterystyka dla NIST. 

 

Farmacja nuklearna 

Atomlab 500 reaguje na potrzeby farmacji nuklearnej dzięki „oknie kal-

kulacji dawki” i spełnia potrzeby stawiane farmacji nuklearnej. Wszystkie 

informacje do sprawnego sporządzania dawek są łatwo dostępne na jednym 

ekranie. Łatwo można obliczyć przyszłe i przeszłe dawki oraz objętości  

z dokładnym określeniem czasu i zmian izotopu z minimalnym użyciem 

ekranu dotykowego. Nie wymaga użycia kalkulatora! 

 

 

Komunikacja 

Komunikacja z najpowszechniejszym systemem NM następuje poprzez Ethernet lub port szeregowy. Podłą-

czenie USB służy podłączeniu dodatkowego monitora, drukarki i aktualizacji oprogramowania. 
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SPECYFIKACJA: 

Wyświetlacz: LCD z ekranem dotykowym o przekątnej 10,8'', z systemem operacyjnym Windows 10 i połączeniem USB 

Wymiary: 28 x 1 x 18 cm 

Napięcie: 100 ÷ 240 V, wybór automatyczny przez zasilacz, 1.5 – 0.75 A 

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz, odłączany sznur przyłączeniowy, wbudowany filtr EMI i tłumienia przepięć 

Dodatkowy port: dwa porty USB i jeden RS-232 

Pamięć: Zachowuje ustawienia oraz testy kontroli jakości 

Wybór rodzaju izotopu: 12 fabrycznie zdefiniowanych: Tc-99m, Tl-201, I-123, I-131, Cs-137, Co-57, Xe-133, Ga-67,  

In-111, F-18, Y-90s, Ba-133, oraz alfabetyczna lista 97 izotopów. 

Zakres aktywności: 0.01 µCi ÷ 100 Ci (0.0004 MBq ÷ 3700 GBq) dla Tc-99m lub 25 Ci dla F-18 

Zakres energii: 25 keV ÷ 3 MeV fotony 

Czas pomiaru: 1 s ÷ 2 s dla dawek większych niż 200 µCi; 3 s dla dawek większych niż 20 µCi; 50 s ÷ 100 s dla dawek 

mniejszych niż 20 µCi dla Tc-99m bez ustanowienia progu, próg ustawiany jest, aby zredukować czas zliczeń. 

Liniowość elektrometru: ±1% lub 0.2 µCi, które większe, aż do 40 Ci dla Tc-99m, ±1,5% aż do 100 Ci dla Tc-99m 

Dokładność elektrometru: ±1% lub 0.2 µCi, które większe 

Całkowita dokładność: ±3% lub 0.3 µCi, które większe; całkowita dokładność jest uzależniona od dokładności i 

specyficzności źródła kalibracyjnego, zmienności geometrycznej, liniowości detektora, dokładności elektrometru, 

dokładności odczytu 

Powtarzalność: ±0.3% powyżej 1 mCi krótki okres (24 h); 1% długi okres (1 rok) 

Detektor: Typ studzienkowy, z komorą jonizacyjną wypełnioną argonem, 

Osłona detektora: 6.3 mm osłona ołowiana z każdej strony z wyjątkiem górnego otworu, dodatkowa osłona jest możliwa 

Liniowość detektora: ±1% lub 0.2 µCi, które większe 

Detektor: 

Wymiary: Ø15.24 x 39.37 cm 

Wymiary wewnętrzne studni: Ø7 x 26.7 cm 

Wymiary wewnętrzne studni z wkładką: Ø6.35 x 26 cm 

Osłona ołowiana: 0.63 cm grubości 

Waga: 16 kg 

Wymagane napięcie: 100 ÷ 240 V, 0,38-0,15 amps, automatyczny przełącznik 

Certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-4, IEC 60601-1-1-2, oznaczenie CE 

Gwarancja: dwa lata 

 

086-330 Miernik aktywności Atomlab 500 
(Zawiera elegancki wyświetlacz, komorę jonizacyjną, port RS-232, ochronną wkładkę do komory miernika  

oraz uchwyt na fiolki/strzykawki) 

Opcje dodatkowe: 

086-336 Komora dla miernika aktywności 

075-594 Detektor studzienkowy 

086-338 Pierścień osłonny na komorę miernika, 5.7 cm ołowiu (dla dodatkowej ochrony przed wysokimi aktywnościami) 

086-509 Linerator 

086-435 Osłona strzykawki do testu molibdenowego, 7.6 mm ołowiu 

086-243 Uchwyt miedziany 

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

086-341 Drukarka Dymo (naklejki) 

086-339 Drukarka atramentowa (raporty) 

Wymiennie: 

086-242 Uchwyt do komory miernika 

086-241 Ochronna wkładka do komory miernika 

086-343 Etykieta, biała, 300/rolka (do drukarki Dymo) 

086-344 Etykiety „Radioactive”, 260/rolka (do drukarki Dymo) 
 


