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jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezô személyként jogosult vagyok a kizárólag 
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feltöltése egyszerû, általá-
ban éjjel rádugjuk a hálózati 
áramra a rendszert. Ezt a fel-
adatot radiográfusaink végzik 
el, akik azért is szeretik az 
injektort, mert egy feltöltéssel 
a napi 15-20 vizsgálat bô-
ven elvégezhetô. Ugyanez a 
helyzet a CT-berendezéseink-
nél mûködô Accutron CT-D 
injektorainkkal is, bár ott jóval 
több vizsgálatot végzünk.

– Milyen tapasztalatokat szereztek kontrasztanyag-injektoraikkal? 
Könnyen kezelhetôek az Accutron rendszerek?
– Mind az Accutron MR, mind az Accutron CT-D 
injektor használatát pozitívan ítélik meg radiográ-
fusaink. Mindkét rendszer grafi kus kezelôi felülete 
könnyen áttekinthetô. Az érintôképernyô oldalán 
elhelyezett, fejek manuális mozgatására szolgáló 
gombokat ergonomikusan helyezték el. Az Accut-
ron CT-D esetében a gombokat a kezelôegység 
hátulján is megtaláljuk, hogy a radiográfusok 
munkája minél könnyebb legyen. Az injektorokat 
jellemzôen az operátori helyiségben található táv-
vezérlôvel irányítjuk. Asszisztenseink a MEDTRON 
injektorok legnagyobb pozitívumának az egyszerû 
és intelligens kezelôi felületet tartják, a profi lok fel-
vétele, szerkesztése és tárolása, a kiválasztott profi -
lok közötti váltás, az injektálás indítása, vészhelyzet 
esetén történô megszakítása a jól érthetô szimbólu-
moknak köszönhetôen gyorsan elsajátítható. Mind 
az MR-, mind a CT-injektor 80 befecskendezési 
profi lt, profi lonként 6 befecskendezési fázist képes 
eltárolni, és ezeket egyedi profi lnév alatt azonosí-
tani. Ez különösen a kutatási vizsgálatoknál fontos, 

ahol pontosan meghatározott 
módszertan szerint kell a kont-
rasztanyag befecskendezést 
megvalósítani. Az utolsó 20 
befecskendezés adatai visz-
szakereshetôek, így esténként 
ellenôrizni lehet, hogy napköz-
ben minden az elôírásoknak 
megfelelôen valósult-e meg. 
Például a Philips Achieva 3T 
rendszerünkön végzett neu-
roradiológiai vizsgálatoknál 

lehetôségünk van a cervicalis és intracerebralis 
artériák kétfázisos befecskendezési profi llal történô 

vizsgálatára, és ezt a funkciót Siemens Biograph 64 
rendszerünkön is használjuk a kardio-CT-vizsgála-
toknál.

– Mennyire elégedettek az injektorok felépítésével?
– A MEDTRON injektorok felépítésébôl származó 
egyértelmû elônye, hogy a hurokmentes kialakí-
tásnak köszönhetôen sokkal könnyebb a rendszer 
tisztítása és fertôtlenítése. A betegek biztonságát 
az összekötôrendszer befecskendezés elôtti lég-
telenítésére vonatkozó ismételt fi gyelmeztetés is 
szolgálja.

– Hogyan ítélik meg a MEDTRON AG injektorokhoz kapcsolódó 
fogyóanyag- és ügyfélszolgálatot?
– A cég szervizszolgáltatását jónak értékeljük. Az in-
jektorokat évente egyszer ellenôrzi a MEDTRON AG 
karbantartó csapata. A technikai vizsgálatok mel-
lett ilyenkor kicserélik a szükséges alkatrészeket, 
amelynek eredményeként a cég egy éves mûködési 
garanciát vállal az injektorokra. A fogyóanyagok te-
kintetében a MEDTRON kiváló minôségû összekö-
tôcsöveket és szelepeket kínál, amelyekkel szintén 
pozitívak tapasztalataink.

Astromedic Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 49-51.
Tel.: +36-30-9444-921
Fax: +36-22-504-854
E-mail: astromedic@astromedic.hu

Kellemes Ünnepeket kíván az Astromedic!
A magdeburgi Radiológiai és Nukleáris Me-
dicina Klinika berendezéseihez a MEDTRON 
AG alábbi injektorait használja:

A Siemens Magnetom Verio 3T MR mellett 
egy 1997-es gyártású MEDTRON Injektron 
MR/T rendszer, a Philips Intera 1,5T MR-nél 
egy 2003-as gyártású MEDTRON Injektron 
82 MRT rendszer, a Philips Panorama HFO 
és Philips Achieva 3T MR-ek mellett egy-egy 
2007-es és 2011-es gyártású MEDTRON 
Accutron MR rendszer mûködik. 

A Toshiba Aquilion 16 CT-berendezéséhez 
és Siemens Volume Zoom CT-jéhez egy-egy 
2003-as és 2008-as gyártású MEDTRON 
Injektron CT 2 rendszer, Siemens Biograph 
PET-CT-jéhez pedig egy 2010-es gyártású 
MEDTRON Accutron CT-D rendszer 
kapcsolódik.



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

International Day of Radiology: 
a Guerbet világszerte támogatta
A legjelentôsebb radiológiai tudományos társaságok 
által szervezett globális radiológiai napot aktívan 
támogatta a Guerbet is.

Köszöntô
Hírlevelünk második számával szeretnénk megköszönni stabil és új partnereinknek az elmúlt évben ta-
pasztalt kiváló együttmûködést. Nehéz, de a magyar egészségügy jövôképe szempontjából meghatározó 
éven vagyunk túl. Az idén megfogalmazott üzenet reménybeli partnereink számára is iránymutatás: szük-
ségünk van egymásra, össze kell fognunk a magyar képalkotó diagnosztika közös jövôje érdekében. Az 
Astromedic kiváló kontrasztanyag-megoldásai mellett széles eszközrendszerével áll partnerei rendelkezé-
sére – 2013-ban is. Második hírlevelünkben bemutatjuk a Nemzetközi Radiológiai Nappal kapcsolatos 
nemzetközi tevékenységünket, a Guerbet Aulnay-sous-Bois-ban található, nyáron felavatott új gyárát, 
valamint érdekes esettanulmányban elemezzük a Magdeburgi Egyetemi Klinika Medtron kontraszt-
anyag-injektorainak használatát.

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
Astromedic Kft.

Esettanulmány: 
injektorok a magdeburgi egyetemen
Bemutatjuk a magdeburgi egyetemi klinika kontrasztanyag-injektor 
felhasználási tapasztalatait: az Accutron MR és Accutron CT-D injektort. 
Az intézmény Radiológiai és Nukleáris Medicina Klinikájának tapasztalatait 
dr. Christian Wybranski, a klinika radiológusa foglalta össze.

A 2012. november 8-án, a röntgensugár felfedezé-
sének 117. évfordulóján megtartott International Day 
of Radiology (IDoR) aktív támogatója volt a Guerbet, 
amely bemutatta a röntgendiagnosztika iránti évszá-
zados elkötelezettségét is.

A KÉPALKOTÁS SZÁZADA

A képalkotó diagnosztika ma tapasztalható robbanás-
szerû fejlôdése közepette, a Nemzetközi Radiológiai 
Nap kapcsán nem árt néhány alapértéket azonosítani:

 A New England Journal of Medicine szerint a kép-
alkotó diagnosztika az elmúlt 1000 év 10 legjelen-
tôsebb orvosi találmányainak egyike.

 A CT- és MR-berendezések gyakorlatilag felesle-
gessé tették a feltáró jellegû sebészeti beavatkozá-
sokat, így csökkentve a nem feltétlenül szükséges 
kórházi tartózkodást és annak hosszát.

 Az amerikai National Bureau of Economic Re-
search szerint a képalkotó diagnosztikához való 
hozzáférésnek közvetlen 
hatása van a várható élet-
tartamra.

Yves L’Epine, a Guerbet Csoport ügyvezetô igazga-
tója a Nemzetközi Radiológiai Nap kapcsán kiemel-
te: „az orvosi képalkotás napról-napra és a Föld 
minden pontján – különösen a kontrasztanyagok 
befecskendezésével – tapasztalható fejlôdése gyor-
sabb diagnózist és sokkal hatékonyabb kezelést tesz 
lehetôvé, különösen az onkológiában. A képalkotó 
diagnosztika évente több millió beteg életkilátásait 
javítja. A Guerbet büszke arra, hogy támogathatja a 
Nemzetközi Radiológiai Napot, ezzel is elismerve azt 
a szakmát, amely leginkább hozzájárul a modern, 
személyre szabott és hatékonyabb orvostudomány 
kialakulásához. ”

GUERBET: 
A KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÚTTÖRÔJE

A francia Guerbet Csoport azon öt gyógyszervál-
lalat egyike, amely aktív a képalkotó diagnosztikai 
kontrasztanyagokat területén, és az egyetlen, amely 
a kezdetek óta kontrasztanyagokra specializálódott. 
Jóval azelôtt, hogy a vállalatot 1926-ban megala-
pította, Marcel Guerbet 1901-ben felfedezte a világ 

elsô jódos kontrasztanyagát, a 
Lipiodolt.

A Guerbet a kardiológiai és köz-
ponti idegrendszeri betegségek 
mellett az onkológiai diagnosz-
tikára koncentrál, és jelenlegi, 
valamint jövôbeli megoldásaival 
aktív segítséget nyújt a daganatos 
pontosabb diagnózisában és a te-
rápiás válasz értékelésben.

Július elején avatta fel a Guerbet Aulnay-
sous-Bois-ban található központi gyárának 
legújabb egységét, egy kontrasztanyag töl-
tô és csomagoló egységet. A Guerbet
Csoport, amely termelésének 72%-át ex-
portálja, stratégiája újabb lépését valósí-
totta meg a fejlesztéssel, hogy megôrizze 
a képalkotó diagnosztikában elért vezetô 
pozícióját.

2005 és 2012 között a Guerbet Csoport 197 millió 
eurót ruházott be négy franciaországi gyáregy-
ségének fejlesztésébe. Az új kontrasztanyag töltô 
és csomagoló egység 42 millió eurós fejlesztésbôl 
valósult meg 2010 és 2012 között.

Az évente 20 millió steril palack és hatmillió steril 
zsák elôállítására képes, 10.000 négyzetméteres 

új gyáregység lehetôvé teszi a Guerbet 
számára, hogy megduplázza gyártási ka-
pacitását. A nemzetközi gyógyszergyártási 
szabványoknak megfelelô folyamatok le-
hetôvé teszik, hogy több mint 70 országba 
szállítsák a kontrasztanyagokat, így többek 
között az Egyesült Államokba is, ahol a 
Guerbet felkészült meghatározó terméke, 
a Dotarem piaci bevezetésére.

Az új gyáregység felavatása a Guerbet Csoport 
hosszú távú franciaországi elkötelezettségét mu-
tatja. A cég 1000 franciaországi munkatársából 
580 dolgozik a Párizs melletti központi üzemegy-
ségben. A cég kutatás-fejlesztési tevékenységét 
összesen 210 kutatóvegyész segíti.

– A Radiológiai és Nukleáris Medicina Klinikán az MR, CT és 
PET-CT vizsgálatokat is a MEDTRON kontrasztanyag-injektoraival 
végzik. Összesen hét MEDTRON injektort használnak. Elégedettek 
a vezeték nélküli kontrasztanyag-injektorok mobilizálhatóságával?
– MR-részlegünkben egy 1T térerejû Philips Pano-
rama HFO nyitott mágnes, valamint egy Philips 
Achieva 3T rendszer mûködik, mindkettônél Ac-
cutron MR kétfejes injektort használunk. Ezek a 
kontrasztanyag-injektorok nagyfokú rugalmasságot 
tesznek lehetôvé. Akár az MR-helyiségbôl is mû-

ködtethetôek a rendszer saját érintôképernyôjén 
keresztül, illetve a vezérlôbôl vezeték nélküli kap-
csolaton keresztül egy érintôképernyôs távvezér-
lôvel irányítjuk a rendszert. A nagyteljesítményû 
akkumulátorok a hálózati áramtól független hasz-
nálatot tesznek lehetôvé, de a legnagyobb elôny 
az, hogy az injektorok szabadon mozgathatóak. Ez 
például olyan helyigényes mûveleteknél, mint egy 
intenzív ellátáson lévô beteg fektetése, nagyon so-
kat számít. Az injektor aljában lévô akkumulátorok 

Új ambíciók a képalkotó diagnosztikában
A Guerbet nyáron Aulnay-sous-Bois-ban felavatott gyáregysége lehetôvé teszi 
a csoport számára, hogy megduplázza franciaországi gyártási kapacitását és 
kiszolgálja a folyamatosan növekvô nemzetközi keresletet.
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feltöltése egyszerû, általá-
ban éjjel rádugjuk a hálózati 
áramra a rendszert. Ezt a fel-
adatot radiográfusaink végzik 
el, akik azért is szeretik az 
injektort, mert egy feltöltéssel 
a napi 15-20 vizsgálat bô-
ven elvégezhetô. Ugyanez a 
helyzet a CT-berendezéseink-
nél mûködô Accutron CT-D 
injektorainkkal is, bár ott jóval 
több vizsgálatot végzünk.

– Milyen tapasztalatokat szereztek kontrasztanyag-injektoraikkal? 
Könnyen kezelhetôek az Accutron rendszerek?
– Mind az Accutron MR, mind az Accutron CT-D 
injektor használatát pozitívan ítélik meg radiográ-
fusaink. Mindkét rendszer grafi kus kezelôi felülete 
könnyen áttekinthetô. Az érintôképernyô oldalán 
elhelyezett, fejek manuális mozgatására szolgáló 
gombokat ergonomikusan helyezték el. Az Accut-
ron CT-D esetében a gombokat a kezelôegység 
hátulján is megtaláljuk, hogy a radiográfusok 
munkája minél könnyebb legyen. Az injektorokat 
jellemzôen az operátori helyiségben található táv-
vezérlôvel irányítjuk. Asszisztenseink a MEDTRON 
injektorok legnagyobb pozitívumának az egyszerû 
és intelligens kezelôi felületet tartják, a profi lok fel-
vétele, szerkesztése és tárolása, a kiválasztott profi -
lok közötti váltás, az injektálás indítása, vészhelyzet 
esetén történô megszakítása a jól érthetô szimbólu-
moknak köszönhetôen gyorsan elsajátítható. Mind 
az MR-, mind a CT-injektor 80 befecskendezési 
profi lt, profi lonként 6 befecskendezési fázist képes 
eltárolni, és ezeket egyedi profi lnév alatt azonosí-
tani. Ez különösen a kutatási vizsgálatoknál fontos, 

ahol pontosan meghatározott 
módszertan szerint kell a kont-
rasztanyag befecskendezést 
megvalósítani. Az utolsó 20 
befecskendezés adatai visz-
szakereshetôek, így esténként 
ellenôrizni lehet, hogy napköz-
ben minden az elôírásoknak 
megfelelôen valósult-e meg. 
Például a Philips Achieva 3T 
rendszerünkön végzett neu-
roradiológiai vizsgálatoknál 

lehetôségünk van a cervicalis és intracerebralis 
artériák kétfázisos befecskendezési profi llal történô 

vizsgálatára, és ezt a funkciót Siemens Biograph 64 
rendszerünkön is használjuk a kardio-CT-vizsgála-
toknál.

– Mennyire elégedettek az injektorok felépítésével?
– A MEDTRON injektorok felépítésébôl származó 
egyértelmû elônye, hogy a hurokmentes kialakí-
tásnak köszönhetôen sokkal könnyebb a rendszer 
tisztítása és fertôtlenítése. A betegek biztonságát 
az összekötôrendszer befecskendezés elôtti lég-
telenítésére vonatkozó ismételt fi gyelmeztetés is 
szolgálja.

– Hogyan ítélik meg a MEDTRON AG injektorokhoz kapcsolódó 
fogyóanyag- és ügyfélszolgálatot?
– A cég szervizszolgáltatását jónak értékeljük. Az in-
jektorokat évente egyszer ellenôrzi a MEDTRON AG 
karbantartó csapata. A technikai vizsgálatok mel-
lett ilyenkor kicserélik a szükséges alkatrészeket, 
amelynek eredményeként a cég egy éves mûködési 
garanciát vállal az injektorokra. A fogyóanyagok te-
kintetében a MEDTRON kiváló minôségû összekö-
tôcsöveket és szelepeket kínál, amelyekkel szintén 
pozitívak tapasztalataink.
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Kellemes Ünnepeket kíván az Astromedic!
A magdeburgi Radiológiai és Nukleáris Me-
dicina Klinika berendezéseihez a MEDTRON 
AG alábbi injektorait használja:

A Siemens Magnetom Verio 3T MR mellett 
egy 1997-es gyártású MEDTRON Injektron 
MR/T rendszer, a Philips Intera 1,5T MR-nél 
egy 2003-as gyártású MEDTRON Injektron 
82 MRT rendszer, a Philips Panorama HFO 
és Philips Achieva 3T MR-ek mellett egy-egy 
2007-es és 2011-es gyártású MEDTRON 
Accutron MR rendszer mûködik. 

A Toshiba Aquilion 16 CT-berendezéséhez 
és Siemens Volume Zoom CT-jéhez egy-egy 
2003-as és 2008-as gyártású MEDTRON 
Injektron CT 2 rendszer, Siemens Biograph 
PET-CT-jéhez pedig egy 2010-es gyártású 
MEDTRON Accutron CT-D rendszer 
kapcsolódik.


