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Licznik studzienkowy Atomlab™ Wipe Test Counter 
BIODEX MEDICAL SYSTEMS 

 
• System operacyjny Windows® 10 
• Baza danych: Microsoft SQL 

• Komunikacja z najpowszechniejszym systemem NM 

poprzez Ethernet lub port szeregowy 
• USB dające możliwość podłączenia dodatkowego 

monitora, drukarki i aktualizacji oprogramowania  
• 64 kanałowy analizator widma 

• Nowy program do MCA 

• Ustawianie szerokości okna i indywidualnych izotopów 
• Osłonięty detektor studzienkowy, 2” x 2” NaI 

• Spektrum energetyczne z indywidualnym ROI 

• Możliwość pomocy przy identyfikacji izotopów 
powodujących skażenia 

• Ustawianie przez użytkownika lokalizacji wymazu  
oraz określanie progów bramkowania 

• Natychmiastowe rozpoznawanie wymazów 

przekraczających poziomy bramkowania 

• Szczegółowy raport z testu wymazu zawierający  
cpm i dpm 

• Przechowywanie testów wymazu 

• Uaktualnianie do miernika aktywności możliwe  
w każdym momencie, poprzez dołączenie komory 

jonizacyjnej 
• Dostępne drukarki: raportów i etykiet 

• 2 letnia gwarancja producenta 

 
Standardowe aplikacje dla licznika Studzienkowego 

Atomlab zawierają: 

• Zautomatyzowane programy kontroli jakości 

 Szerokości połówkowej FWHM 

 Chi kwadrat 

 Minimalnej wykrywanej aktywności MDA 

 

Licznik studzienkowy firmy Biodex jest łatwy w użyciu, szybki i niezawodny. Zastosowanie intuicyjnego 

oprogramowania dla kolorowego, dotykowego wyświetlacza, wyeliminowało monotonne wykonywanie testu 

wymazu. Po prostu przeprowadź dzienną kalibrację i obliczenie tła, następnie oblicz wymaz dla każdej, 

wcześniej określonej lokalizacji. Progi bramkowania mogą być ustawione dla każdego izotopu w każdej 

lokalizacji, także 200 dpm dla jodu. W sekundy system określi, czy wymaz jest powyżej, czy poniżej 

zdefiniowanego progu bramkowania. 

Podczas wykonywania testu wymazu wyświetlone jest całe spektrum. Użytkownik może wybrać szerokość 

okna, która będzie zawierać energie izotopu spodziewaną dla danej pracowni. Współczynniki izotopów,  

które zawiera okno, mogą być ustawione fabrycznie lub wprowadzone przez użytkownika za pomocą zintegro-

wanego programu. Można ustawić oddzielne ROI izotopu wzdłuż okna. Pomaga to w zidentyfikowaniu izotopów 

powodujących skażenie. 

Można wprowadzić nielimitowaną ilość lokalizacji i zdefiniować je jako obszary ograniczone, nieograni-

czone, źródła szczelne lub pakiety. Program automatycznie obliczy poziom skażenia, a wyniki wyświetl i w dpm, 

cpm, μCi lub kBq. 
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System składa się z detektora studzienkowego 2'' x 2'' NaI osłoniętego ołowiem oraz 64 kanałowego anali-

zatora widma. Wyświetlany zakres energetyczny to 0-800 keV, który jest typowym zakresem występującym 

w pracowniach medycyny nuklearnej. 

Licznik studzienkowy Atomlab Wipe Test Counter spełnia wymagania NRC (10 CFR 35.70, 10 CFR 

20.1906 oraz 10 CFR 35.2067). System posiada zautomatyzowany program dla funkcji kontroli jakości: kalibra-

cję, FWHM, test chi kwadrat oraz MDA (minimalna wykrywalna aktywność). 

Wyniki testu wymazu i dane testów kontroli jakości mogą być przechowywane w pamięci systemu  

oraz drukowane w dowolnym czasie. 

Program MCA  

Do przeprowadzenia badań próbki i jej analizy poza zakresem standardowego oprogramowania.  

 Elastyczna biblioteka 34 najpowszechniejszych izotopów 

 Nielimitowana ilość zdefiniowanych przez użytkownika izotopów  

 3 metody zliczania: w czasie rzeczywistym, w danym ROI i zliczeń ciągłych 

Oprócz zapewnienia ujednoliconych programów dla rutynowych testów i przeglądu procedur, Atomlab 500 

oferuje teraz manualny program do dostosowania innych zadań do zliczania i analizy widma. Użytkownik może 

wybrać z trzech metod obliczeniowych: wcześniej zdefiniowanego czasu, zdefiniowanych wcześniej zliczeń ROI 

i zliczania ciągłe. Po każdym zliczeniu opcja Analizy Widma może być użyta do otrzymania Raportu Analizy 

Widma. Monitor pokazuje kiedy trwa badanie i graficznie przedstawia widmo, czas, zliczenia i cpm.  

 

SPECYFIKACJA: 

WYŚWIETLACZ 

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 

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 wymaz, kalibrację, tło, wysokie napięcie, specyfikację izotopu, współczynnik izotopu, rezultaty testów 

Chi-kwadrat, listę pracowników, listę lokalizacji wymazu oraz ostatnie obliczenia MDA. Wyniki mogą być wyświetlane 

i drukowane. 

Zaprogramowane radionuklidy: 34, w tym m.in.: Tc-99m, Co-57, Cs-137, Ga-67, Tl-201, I-123, I-125, I-131, In-111, F-18 

 

DETEKTOR STUDZIENKOWY 

Wymiar: Ø15.24 x 27.9 cm 

Waga: 13.2 kg 

Detektor: 5.08 cm x 5.08 cm Nal(Tl) wewnętrzny detektor scyntylacyjny o średnicy 1.9 cm i głębokości 3.7 cm 

Styl: Detektor zdalny 

Kanały: 64 

MCA: Zintegrowany z detektorem studzienkowym 

Rozdzielczość energetyczna: FWHM 10% 

Szybkość zliczeń: (Maksimum) 30,000 cps 

Osłona ołowiana: 1.2 cm integralna osłona ołowiana 

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

Gwarancja: dwa lata 

 

086-331 Licznik studzienkowy Atomlab Wipe Test Counter 

(Zawiera elegancki wyświetlacz, detektor studzienkowy, port RS-232) 

Opcje dodatkowe: 

086-336 Komora dla miernika aktywności 

086-339 Drukarka atramentowa (raporty) 

075-596 Osłona ołowiana detektora studzienkowego, 1.2 cm ołowiu 

006-350 Ściereczka do testu wymazu, 500/paczka 

086-342 Jednorazowa wkładka do komory studzienkowej, 100/paczka 
 


