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CiFT KAFALI oToMATiK BT ENJEKTORU TEKNiK oZELLiKTERi

1. Enjektdr salin ve kontrast madde enjeksiyonunu saglayacak Sekilde iki adet ayn trnnBanrn aynr

anda yerlestirilmesine ve kontroliine uygun gift kafah yaprda olmaldrr.
2. Enjektor dof,ru akrgve hacimi sailamakigin basrng prensibiyle gahgmaldrr.

3. Karma$lk BT Anjiiyo ve kardiyak BT protokollerinde kullanrlmak Uzere salin ve kontrast maddeyi
aynr anda belli oranlarda enjekte edebilen giftli akrg <izellifii bulunmahdrr.

4. Ciftli akrs ile enjekte edilecek salin ve kontrast maddeyUzdeleri kullanrcr tarafrndanen az %S'lik
oranlardaekran iizerinden ayarlanabilmelidir.

5- En.jektor kafasr Uzerinde giivenli kullanrmr saflamak adrna hava kabarcrfr kontrol ve aktivasyon

tuslan yer almahdtr.

6. Enjektor kafasr iizerinde yer alan diifmeler sayesindc kullanro, ijzellikle prime i5lemi srrasrnda

kullanrlmak Uzere ml'lik adtmlar ile enjeksiyonu manuel olarak elle ayarlayabilmelidir.
7. Kontrol mod0l0 Uzerindeki ana ekranda en az $tnngalarda kalan hacim, sistem alarmlan,

protokol, toplam enjeksiyon hacmi, toplam enjeksiyon siiresi, enjeksiyon durumu aynr anda

izlene bilmelid ir.

8. Enjekttir kontrol modiiltinde en az 250 adet protokol istenilen isimle hafrzaya kayrt

ed ilebilmelidir.

9. GUvenli kullanrm igin enjeksiyon baslne limiti 50 iic 325 psi arah[rnda ayarlanabilmelioir.

10. Enjektdr ile kullanrlacak salin ve kontrast madde $trrngalan en az 200 ml olmalrdrr.

11. $rrrngalar igin akr$ hrzlan en a20,1 ml/sn ile 10 ml/sn araslnda en fazla 0,1 ml'lik artttnmlar ile

ayarlana bilmelidir.

12. Eniektiirde kontrast madde ve salin'i uygun rsrda tutmak i9in Srrrngalara takrlabilen iki adet tst

koruyucu bulunmahdrr.

13. Enjeksiyon protokolU igin en az 6 faz ayarla nabllmelidir. Bu fazlar en az salin enjeksiyonu,

kontrast madde enjeksiyonu, bckletme, duraklatma geklindc ayarlanabilir olmalrdrr.

14. Protokol ekranrndan duraklatma iEin cn az 1.5 qaKi(i, ayarianabilir olmalr vc en az 20 cakika

boyunca bekletme ya prla bilir olmahd rr.

15. Enjeksiyon protokolii ayarlanrrken test enjeksiyonu segeneEi olmah ve test enjeksiyonu igin salin

veya kontrast madde kullanrlabilir olmahdlr.

15. Enjeksiyonun zamanlamasr igin tarama ve enjeksiyon gecikmesi enjektorden ayarlanabilmelidir.

17. Srnngalar enjekt6r kafasrna yerlettirildiEinde piston otomatik olarak ileri hareket ederek

Srnngalann havasrnr almalr, kullanrcrya ek bir ig yiik0 olu$turmamaldrr.

18. Srflngalar protokolde tanrmlanan hacimlere gdrc tek tu5 ile otomatik 5ekilde enjckttir tarafrndan

doldurulabilmeli, kullantctya ek iq y0kLi olustur, irarira,rdrr.

19. Srnngalar ve ara baglantr hattr tek tu$ ile otomatik olarak primc edilebilmelid ir.

20. Srnngalar enjekt6r bathErndan grkanldrirnda pistonlar otomatik Sekilde cihaz taraflndan

baglangrg konumuna getirilebilmelidir.
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Giivenli kullanrm igin kontrol modUlti ekranr iizerinden enjeksiyon srrasrnda olugan basrnglar

anhk olarak grafiksel efiriler geklinde kullanroya aktanlabilmeli ve iinceden ayarlanmrg basrng

limiti agrldrf,rnda cihaz enjeksiyonu otonralik S(ikilde sonl:rCrrabilrnciidir.

Enjektdr abdomen, toraks ve kardiak goriint[ileme i5lemleri iEin doIru kontrastlanmayr saglamak

adrna otomatik Sekilde enjeksiyon protokollerini olugturabilcn hesap programrna sahip olmah,

bu <izellik ileride istenirse opsiyonel olarak tedarik edilebilmelidir.

Enjekttir istenildiEi takdirde opsiyonel olarak tedarik edilebilecek kontrast madde doz ydnetim

sistemi ile birlikte kontrast doz yiinetimini gergekle$tirmeye uygun olmahdrr. Bu iizellik tedarik

edildigi takdirde kontrast madde doz verileri PACS ve Rls (radyoloji bilgi sistemi) sistemlerine

a ktanlabilmelidir.

Enjektor, gdriinttileme cihazlarr (Sisr)cns, GI:, loshiba, i'jf,il psv.ir.) ,k: cntcgrc tckrlCi) ialrSabilme
imkanrna sahip olmah, ek olarak tedarik edilecek segenekler sayesinde ileride bu iizellik aktif

edilebilir olmaldrr.

24.

D*lhfrdudrWWA
&6an*y46*{{tifl6,

//f,.dyolrifr6 a tilim Dah 86rhan


