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Miernik aktywności Atomlab™ 500 Plus 
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 

• Automatyczny wybór zakresu aż do 100 Ci  

dla Tc-99m lub 25 Ci dla F-18 
• Osłonięta komora jonizacyjna miernika 

• Bardzo krótki czas pomiaru 
• Wyświetlanie wyników w Ci lub Bq 

• 64 kanałowy analizator widma 

• Nowy program do MCA 

• Osłonięta komora licznika studzienkowego 

• Ustawianie szerokości okna i indywidualnych izotopów 

• Spektrum energetyczne z indywidualnym ROI 
• Możliwość pomocy przy identyfikacji izotopów 

powodujących skażenia 
• Detektor studzienkowy, 2” x 2” NaI 

• 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 

• Intuicyjne oprogramowanie z rozszerzoną 
funkcjonalnością 

• 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 

• 2 letnia gwarancja producenta 

 
Standardowe aplikacje dla Atomlab 500 Plus zawierają: 

• Program kontroli jakości 

 Test stałości i rozszerzony test stałości 

 Test liniowości i automatyczny test liniowości 

 Dokładność 

 Geometria 

 Szerokość połówkowa FWHM 

 Chi kwadrat 

 Minimalna wykrywana aktywność MDA 

• Aplikacja dla procedur farmaceutycznych 

 Obliczanie przyszłej dawki 

 Weryfikacja półokresu rozpadu 

 Test molibdenowy 
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 Atomlab 500 Plus jest to miernik aktywności i licznik studzienkowy Wipe Test Counter, oferujący całkowite  

i opłacalne rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb dotyczących obrazowania molekularnego. Intuicyjny 

Atomlab 500 Plus zapewnia szybki, dokładny pomiar aktywności radionuklidu z wynikiem, który jest zgodny  

z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami regulacyjnymi. Jest on wszechstronny, łatwy w użyciu i bogaty  

w funkcje. Oprogramowanie odzwierciedla sposób w jaki myślisz i pracujesz. Pokazuje wskazówki, jeśli jest to 

potrzebne, lecz nie jest uciążliwe dla zaawansowanego użytkownika. Ekran dotykowy oraz łatwe w odczycie 

wskazówki powodują, że nie będą potrzebne żadne „ściągi”. 

 Możesz być pewny, że każda opcja lub dokument będzie zachowana, jeśli będzie to potrzebne. Takie 

postępowanie ułatwia gromadzenie wszelkiej dokumentacji. Twój miernik aktywności Atomlab 500 Plus można 

aktualizować. Możesz w łatwy sposób instalować zaktualizowane oprogramowanie ze strony internetowej 

producenta lub poprzez użycie wygodnej karty pamięci USB.  

. 

SPECYFIKACJA: 

Licznik studzienkowy Atomlab Wipe Test Counter (zobacz folder) 

Miernik aktywności Atomlab 500 (zobacz folder) 

 

086-332 Miernik aktywności Atomlab 500 Plus 

(Zawiera elegancki wyświetlacz, komorę jonizacyjną, detektor studzienkowy, port RS-232, ochronną wkładkę 

do komory miernika oraz uchwyt do komory miernika) 

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) 

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 

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 Etykieta „Radioactive”, 260/rolka (do drukarki Dymo) 
 


