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2010 februárja óta mûkö-
dik nálunk az Accutron HP-D 
injektor, egy Siemens gyárt-
mányú, hibrid, mûtôi környe-
zetben mûködô angiográfiás 
berendezés mellett. Ez alapján 
elmondhatom, hogy az injek-
torral meglehetôsen elége-
dettek vagyunk. Legnagyobb 
elônyei között tartjuk számon 
a könnyû kezelhetôséget, a 
vezeték nélküli, akkumulá-
toros mûködést, és az ebbôl 
következô legnagyobb elônyt: 
angiográfunk asztala mellett 
az injektor szabadon pozício-
nálható. Emellett az is nagyon 
fontos pozitívum, hogy a 
MEDTRON egy interfésszel és egy érintôképernyôs 
vezérlôvel lehetôvé tette, hogy az injektor közvet-
lenül az angiográfról, de akár attól függetlenül is 
programozható legyen. A távvezérléssel az injektor 
szinte összes funkcióját elérjük és használhatjuk. 
Felhasználóbarát és asszisztenseink számára rend-
kívül idôtakarékos az is, hogy a kontrasztanyagot és 
a fiziológiás sóoldatot párhuzamosan is lehet ada-
golni, és ez a vezérlô képernyôjérôl automatikusan 
elindítható. Az automatizált folyamatnak köszön-
hetôen az asszisztensek több idôt fordíthatnak más 
feladatok elvégzésére. Hasonlóképpen felhasználó-
barát és betegkímélô az a lehetôség, hogy mindkét 
injektorfejet külön lehet melegíteni, ennek különö-
sen az angiográf Dyna-CT funkciójánál és a mikro-
katéteres kontrasztanyag adásnál vesszük hasznát.

Milyen elônyöket nyújt az Accutron HP-D az an-
gio-CT-vizsgálatoknál?

Különösen a precíz terápiás tervezés, illetve komp-
lex vaszkuláris beavatkozások esetén hasznos an-
gio-CT-t, azaz a mi esetünkben Dyna-CT-t végezni. 
Az ehhez szükséges folyamatos kontrasztanyag 
adás az Accutron HP-D segítségével jelentôsen ala-
csonyabb koncentrációval valósítható meg – pél-
dául angio-CT esetében a kontrasztanyag koncent-
rációja 50 százalékkal is csökkenhet. Ez egyszerre 
kíméli a beteget és eredményez alacsonyabb 
kiadást. De az intervenció különbözô fázisaiban is 
szabadon változtatható a kontrasztanyag koncent-
ráció 12,5-100 százalék között. Az egyfejes injek-

torok esetében a koncentrációt manuálisan kell 
beállítani vagy bekeverni, ami komoly idôvesztesé-
get okoz. Az Accutron HP-D kétfejes rendszere be-
avatkozásonként akár három fázist is elkülöníthet, 
és bármely vizsgálati idôszakban bármilyen kon-
centrációt elôállíthat, konkrét vizsgálati protokollok 
mellett pedig akár 60 programot is el tud tárolni a 
rendszer. Így összességében elmondható, hogy az 
Accutron HP-D használatával az egy vizsgálatra esô 
kiadások csökkennek, idô és pénz takarítható meg.

A MEDTRON 5x jelöléssel ellátott, többszöri fel-
használásra tervezett szerelékeit úgy tervezték, 
hogy a fertôzéseket és betegrôl betegre terjedô 
keresztfertôzéseket rendeltetésszerû használat 
mellett, a megfelelô egyszer használatos kiegé-
szítôk alkalmazásával, a technológia jelenlegi 
állása szerinti legmagasabb mértékben kizárják. 
Mennyire könnyíti meg a többször felhasználható 
szerelékrendszer a napi munkát?

Határozottan könnyebbé teszi. A speciális vissza-
csapó szelepekkel ellátott rendszer lehetôvé teszi a 
dugattyú és a dugattyú közeli csövek ismételt fel-
használását, természetesen a páciens összekötô csô 
folyamatos cseréjével. Sôt, amennyiben erre van 
igényünk, az egyszerû angiográfiás vizsgálatokhoz 
hagyományos egyfejes injektorként is használható 
a rendszer, és nincs szükség a fiziológiás sóoldatra. 
Ezzel a speciális szerelékrendszerrel természete-
sen mindkét dugattyút fel lehet tölteni a hozzájuk 
kapcsolható utántöltôkbôl kontrasztanyaggal vagy 
fiziológiás sóoldattal.

Hol lát még tovább fejlesztési, optimalizálási 
lehetôséget? Hogyan lehetne az Accutron HP-D 
injektort még jobbá tenni?

A közel két éves mûködés alatt eddig mindössze 
egyszer történt meg velünk, hogy visszahúzáskor 
elakadt a dugattyú vagy a dugattyúrúd. Ennek 
egyszerû mechanikai oka volt, amit megoldottunk. 
Egyébként az injektor technológiája olyan, hogy a 
kisebb mechanikai pontatlanságokat képes kom-
penzálni. Összességében mind az intervenciós 
asszisztensek, mind a szakorvosok körében széles 
körû elfogadottságnak örvend az Accutron HP-D, 
ami elsôsorban a könnyû használatnak, a rendszer 
nagy rugalmasságának, valamint a MEDTRON cég 
gyors és kiváló szervizszolgáltatásának köszönhetô.
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A Guerbet forgalma 2012. III. negyedévében 10 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Ez a fejlôdés jelentôs mértékben meghaladta 
az év elsô felében tapasztalt 2,9 százalékos forgalombôvülést. A növekedés motorja egyértelmûen a Dotarem MR-kontrasztanyag volt, értékesítése 
15,8 százalékkal bôvült a III. negyedévben.

Leginkább az európai piacok (Franciaország, Németország, Lengyelország, Nagy-Britannia) növekedése volt erôs, de az egyéb piacok, különösen 
Ázsia 30% százalékos fejlôdése is hozzájárult a III. negyedévi értékesítési sikerekhez.

A forgalomnövekedésben a Dotarem MR-kontrasztanyag játssza a legfontosabb szerepet, a Xenetix röntgen kontrasztanyag forgalma a korábbi 
szinten stabilizálódott, emellett komoly fejlôdést ért el az intervenciós radiológiai, diagnosztikai és terápiás területen a Lipiodol kontrasztanyag, 
különösen az Egyesült Államokban, ahol 10 százalék feletti piacbôvülést produkált.

Az elôrejelzések szerint a IV. negyedév növekedése az év korábbi részében tapasztaltaknak megfelelô lesz és 4-5 százalék körül alakul 2012-ben.

Azonnali túlérzékenységi reakció a  
gadolinium alapú MR kontrasztanyagokra
Immediate Hypersensitivity Reaction to Gadolinium-based MR Contrast Media. Radiology. 2012 Aug; 
264(2):414-22. doi:10.1148/radiol.12112025

Jung JW, Kang HR, Kim MH, Lee W, Min KU, Han MH, Cho SH.

Seoul National University College of Medicine, Belgyógyászati Osztály, Szöul, Dél-Korea

Köszöntô
Új kezdeményezésünket tartja kezében a radiológia és a kontrasztanyagok iránt érdeklôdô olvasó. Egy olyan rendszeres hírlevelet 
indítunk útjára és juttatunk el minden jelenlegi és reménybeli partnerünk számára, amely bemutatja és összefoglalja a tevékenységünk 
szempontjából fontos szakmai, tudományos és üzleti újdonságokat, érdekességeket. Célunk az elmúlt években azonos volt, és most sem 
változik: a szakmai tudás folyamatos bôvítése, tapasztalatcsere és közös elôrelépés.
Elsô hírlevelünkben felhívjuk a figyelmet arra, hogy az azonnali túlérzékenységi reakció azoknál nagyon gyakran elôfordul, akiknél már 
korábban is történt ilyen, bemutatjuk a Guerbet globális üzleti eredményeit és egy esettanulmányban elemezzük a kétfejes Medtron 
Accutron HP-D injektor elônyeit.

MEDTRON Accutron HP-D: a legjobb partner
Esettanulmány a heilbronni SLK-Klinikáról

ABSZTRAKT

CÉL:
A gadolinium alapú MR-kontrasztanyagok azonnali 
túlérzékenységi reakciója gyakoriságának és koc-
kázati tényezôinek meghatározása.

MÓDSZERTAN:
Az intézményi felülvizsgálati testület engedélyét és a 
szükséges beleegyezéseket a vizsgálat megkapta. A 
szerzôk elektronikus betegadataik áttekintésével ret-
rospektív vizsgálatot végeztek azon betegeken, akik 
2004 augusztusa és 2010 júliusa között gadolinium 
alapú MR kontrasztanyagokat kaptak. Az azonnali 
túlérzékenységi reakcióra vonatkozó adatok mellett 
a kontrasztanyag típusára, valamint a korra, nemre 
és más betegségekre vonatkozó demográfiai ada-
tokat is összegyûjtötték. A csoportok összehasonlítá-
sára ×(2) tesztet, Fischer-tesztet, ×(2) trend tesztet, 
varianciaanalízist és többszörös logisztikus regresz-
sziós tesztet végeztek.

EREDMÉNYEK:
102 betegben (a vizsgá-
latba bevont 84.367 beteg 
0,121%-a) összesen 112 
azonnali túlérzékenysé-

gi reakciót (a vizsgálatba bevont 141.623 dózis 
0,079%-a) azonosítottak. A hat értékelt MR-kont-
rasztanyag közül a gadodiamid azonnali túlérzé-
kenységi aránya volt a legalacsonyabb (0,013%), a 
gadobenate dimeglumine túlérzékenységi aránya 
a legmagasabb (0,22%). Az azonnali túlérzékeny-
ségi reakciók aránya szignifikánsan magasabb volt 
a nôi betegeknél (esélyhányados = 1,687; 95% 
konfidencia intervallum: 1,143, 2,491), valamint 
az allergiás vagy asztmás betegeknél (esélyhánya-
dos = 2,829; 95% konfidencia intervallum: 1,427, 
5,610). Azon betegeknél, akik kórtörténetében 
azonnali túlérzékenységi reakció fordult elô, MR 
kontrasztanyag újbóli beadására magasabb meg-
ismétlôdési arány (30%) volt jellemzô, mint a teljes 
betegcsoport esetében (P < .0001). Az azonnali 
túlérzékenységi reakciók elôfordulása annak függ-
vényében növekedett, hogy a páciensek hányszor 
kaptak MR kontrasztanyagot (P trend = 0,036). 
A leggyakoribb tünet a csalánkiütés volt (91,1%), 
anafilaxiás reakció 11 esetben (9,8%) fordult elô. A 
mortalitási arány egyetlen haláleset miatt 0,0007% 
volt.

KONKLÚZIÓ
Az MR-kontrasztanyagok azon-
nali túlérzékenységi reakciójá-
nak gyakorisága 0,079% volt, a 
túlérzékenységi reakció aránya 
pedig 30% volt azoknál a be-
tegnél, akiknek már volt korábbi 
túlérzékenységi reakciójuk.

Jobb diagnosztika, betegközpontúság és gazdasá-
gosság – ezek a saarbrückeni MEDTRON AG által 
megfogalmazott legfontosabb értékek. Tapasz-
talt radiológusok és mérnökök állnak folyamatos 

párbeszédben a MEDTRON injektorok felhaszná-
lóival, hogy e célok a betegellátó intézményekben 
teljesülhessenek. Esettanulmányunkban Philippe 
L. Pereira professzor, a heidelbergi Ruprecht-Karls 
Egyetem oktatókórházaként is mûködô heilbronni 
SLK-Kliniken Radiológiai, Minimálinvazív Terápiás 
és Nukleáris Medicina Klinikájának igazgatója az új 
kétfejes MEDTRON Accutron HP-D alkalmazásának 
tapasztalatairól mesél.

Professzor úr, közel két éve használják a heilb-
ronni klinikán az Accutron HP-D injektort, így a 
berendezést behatóan meg tudták ismerni. Mi-
lyen tapasztalatokat szereztek a kétfejes injektor-
ról?

10 százalékos növekedés a III. negyedévben
Egyre jobb értékesítési eredmények, egyre népszerûbb Dotarem

 Villepinte, 2012. október 24.

A Guerbet Csoport konszolidált árbevétele (IFRS szerint)
ezer EUR 2012 2011 Change
I. negyedév 96.758 95.053 + 1,8 %
II. negyedév 102.397 98.559 + 3,9 %
III. negyedév 95.857 87.138 + 10,0 %
Teljes év 295.012 280.750 + 5,1 %

Consolidated revenue by region
ezer EUR 2012 2011 Change
Európai tevékenység 209.722 198.215 + 5,8 %
Egyéb piacok 85.290 82.535 + 3,3 %
Összesen 295.012 280.750 + 5,1 %


