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CIFI KAFALI OTOMAT|K BT ENJEKIORU TEKNIK OZETTIKLERI

l. Enjekt6r salin ve kontrast madde enjeksiyonu n u saglayacak Sekilde iki adet ayrl slrrnganrn aynr

anda yerlettirilmesine ve kontroliine uygun 9ift kafall yaplda olmalldlr'

2, Enjektor dogru akrt ve hacimi sa6lamak iqin basrnq prensibiyle galtlmalldlr'

3. Karmagtk BT Anjiiyo ve kardiyak BT protokollerinde kullanrlmak uzere salin ve kontrast maddeyi

aynl anda belli oranlarda enjekte edebilen giftliakrS iizelliti bulunmahdtr'

4. Ciftliakts ile enjekte edilecek salin ve kontrast maddey0zdeleri kullenrcl tarafrndan en az %S',lik

oranlardaekran iizerinden ayarlanabilmelidir.

5. Eniekt6r kafasl iizerinde giivenli kullanrmt sa[lamak adtna hava kabarclEl kontrolve aktivasyon

tu5lan yer almahdtr'

5. Enjektiir kafast 0zerinde yer alan dtiEmeler sayesinde kullanrcr, 6zellikle prime i$lemi srrasrnda

kullanrlmak uzere ml,lik adrmlar ile enjeksiyonu manuel olarak elle ayarlayabilmel|dir'

7, Kontrol modiilii uzerindeki ana ekranda en az lnngalarda kalan hacim, sistem alarmlarl,

protokol, toplam enjeksiyon hacmi, toplam enjeksiyon suresl, enieksiyon durumu aynt anda

izlenebilmelidir.

8. Eniektiir kontrol modul0nde en az 250 adet protokol istenilen isimle hafrzaya kayrt

edilebilmelidir.

9. Gtivenli kullanlm itin enjeksiyon basrnC limiti5o ilc 325 psi arahErnda ayarlanabilmelidir'

10. Eniektor ile kullanrlacak salin ve kontrast madde tlrrngalan en az 2oo ml olmaltdtr'

u. Srnntalar igin akls hlzlan en azo,1 ml/sn ile 10 ml/sn arasrnda en fazla 0'1 ml'lik amrnmlar ile

ayarlanabilmelidir.

12.Enjekt6rdekontrastmaddevesalin,iu}€unlsldatutmakigin'lnngalarataklabllenikiadetlsl
koruyucu bulunmaltdtr.

13. Enieksiyon protokolu igin en az 6 faz ayarlanabilmelidir' Bu fazlar en az salin enjeksiyonu'

kontrast madde enjeksiyonu, bekletme, duraklatma geklinde ayarlanabilir olmalldlr'

14. Protokolekranlndan duraklatma itin en az 15 dakika ayarlanabilir olmah vc en az 20 dakika

boyunca bekletme yapllabilir olmahdrr'

15. Enjeksiyon protokol[i ayarlanrrken test en,ieksiyonu seceneBi olmah ve test en'ieksiyonu igin salin

veya kontrast madde kullanrlabilir olmaltdtr'

15.Enje}.siyonunzamanlamasligintaramaveenjeksiyongecikmesienjek6rdenayarlanabilmelidir.

17. $rrrngalar enjektor kafaslna yerleStirildiginde piston otomatik olarak ileri hareket ederek
- 

f,nni.t.nn tt.raslnl almah, kullanlcrya ek bir It yiikii olutturmamahdlr'

18. Srnngalar protokolde tantmlanan hacimlere BOre tek tut ile otomatik tekilde enjekt6r taraflndan

doldurulabilmeli, kullanrcrya ek i5 yiik0 olulturmarnalrdrr'

19. Strtngalar ve ara baElantl hattr tek tu9 ile otomatik olarak prime edilebilmelidir'

20. 5tnngalar eniektiir bashBlndan glkaflldlBlnda pistonlar otomatik Sekilde cihaz taraflndan

batlangg konumuna Setirilebllmelidir'



21. Guvenli kullantm igin kontrol modUl0 ekranr 0zerinden enjeksiyon strasrnda olugan basrnglar

anhk olarak grafiksel efiriler 5eklinde kullanrcrya aktanlabilmeli ve 6nceden ayarlanmrg basrng

limiti a5rldtgtnda cihaz enjeksiyonu otomatik gckildo sonlandrrabilrnclidir.

22. Enjektiir aMomen, toraks ve kardiak gOrUntiileme itlemleri igin dolru kontrastlanmayr sa!lamak
adrna otomatik tekilde enjeksiyon protokollerini oluEturabilcn hesap programrna sahip olmah,
bu dzellik ileride istenirse opsiyonel olarak tedarik edilebilmelidir.

23. Enjeh6r istenildlgi takdirde opsiyonel olarak tedarik edilebilecek kontrast madde doz yOnettm

sistemi ile birlikte kontrast doz yiinetiminigergekle$tirmeye uygun olmahdtr. Bu 6zellik tedarik
edildiBi takdirde kontrast madde doz verileri PACS ve RIS (radyoloji bilgi sistemi) sistemlerine

aktarrlabilmelidir.

24. Enjektar, tOriintuleme cihazlan (Siernens, GE, l'oshiba, l,trilipsv.b.) ib cntcgrc Sekildc 9aIgabilmc
imkanrna sahip olmah, ek olarak tedarik edilecek segenekler sayesinde ileride bu 62ellik aktil
edilebilir olmalrdrr,

I


