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Az Accutron 
HP-D rendszerben 
nagyra értékeljük a kontrasztanyag koncentráció 
pontos beállításának lehetôségét, ugyanis keverni 
lehet a kontrasztanyagot a fi ziológiás sóoldattal. A 
koncentrációt a beteg súlyának megfelelôen tudjuk 
beállítani, nálunk például a kisebb súlyú betege-
ket 50%-os kontrasztanyag-koncentráció mellett 
vizsgáljuk, ezzel is csökkentve kontrasztanyag-fel-
használásunkat. Tapasztalataink szerint a kontraszt-
anyag-keverék elôzetes pontos kiválasztása nagy-
mértékben segíti a csökkent vesefunkcióval hozzánk 
érkezô betegek megfelelô ellátását.

Napi rutinfeladataink során olyan betegre op-
timalizált, csökkent kontrasztanyag felhasználású 
protokollokat alkalmazunk, amelyeket hozzá-
illesztettünk intervenciós berendezésünk alacsony 
dózisú algoritmusaihoz. Eddig még nem tapasz-
taltunk információvesztést az angiográfi ás felvéte-
leken, így a régebbi, hagyományos protokollokat 
csak nehezebb vagy erôsen túlsúlyos betegeknél 
alkalmazzuk. Magasabb fl ow-értékek és befecs-
kendezési nyomás alkalmazásával pedig bizonyos 
patológiai változások és érproblémák, amelyek 
normális körülmények között rejtve maradná-
nak, azonosíthatók az angiográfi ás felvételeken, 
különösen az aktív vérzések esetében. Ebben az 
összefüggésben az Accutron HP-D nagynyomású 
befecskendezéseihez tökéletesen alkalmazható 
mind a diagnosztikus, mind a mikrokatéter az an-
giográfi ás vizsgálat során.”
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GUERBET: FIGYEL A KÖRNYEZETÉRE

2011-ben 5%-kal csökkentette széndioxid kibocsátását a Guerbet Csoport, 
2016-ig további 20% csökkenés a cél.

MERRE TARTANAK A KONTRASZTANYAGOK?

Fókuszban a teranosztika: automata szintézisen alapuló MR-diagnosztikai kont-
rasztanyagokat fejlesztettek ki.

Köszöntô
Idén immár rendszeresen jelentkezô hírlevelünk harmadik számával szeretnénk a jövôre fókuszálni:
•  Bemutatjuk, miért koncentrál a Guerbet szén-dioxid kibocsátásának csökkentésére és megkezdjük a felkészülést a bécsi 

ECR 2013 Kongresszusra.
•  Felhívjuk a fi gyelmet a kontrasztanyag-fejlesztésben rejlô lehetôségekre, valamint egy új, komplex tudomány, a teranosztika 

(diagnosztika+terápia) fejlôdési irányaira.
• Esettanulmányunkban a Würzburgi Egyetemi Kórház tapasztalatait ismerjük meg.
• Utolsó oldalunkon pedig az idei kongresszusi naptárat mutatjuk be Olvasóinknak.

Szakmai élményekben gazdag 2013-at kívánunk!
Astromedic Kft.

Esettanulmány: kontrasztanyag-injektor 
a Würzburgi Egyetemi Kórházban

Dr. Ralph Kickuth beszámolója a Würzburgi Egyetemi Kórházban 
mûködô Accutron HP-D kontrasztanyag-injektorról.

A Guerbet Csoport fontosnak tartja a fenntartható 
fejlôdés megvalósítását, mind üzleti, mind ökológiai 
szempontból. Ezért döntött úgy, hogy a francia törvé-
nyi elôírásokat megelôzve, már 2012-ben elvégzi az 
üvegházhatású gázokra vonatkozó felmérését. Ebbôl 
kiderült, hogy 2011-ben a cégcsoport négy gyárának, 
logisztikai központjának és fôhadiszállásának összesen 
26.000 tonna széndioxid egyenértéknyi „karbonláb-
nyoma” volt, ami az elôzô évhez képest 5%-nyi csök-
kenést mutat. A Guerbet tervei szerint 2016-ra ter-
mékegységekre vetítve 20%-kal csökkenti üzemanyag 
és elektromos áram felhasználásból származó teljes 
karbonlábnyomát, a 2011-ben mért értékhez képest.

MIÉRT FONTOS A KARBONLÁBNYOM-FELMÉRÉS?
A Guerbet munkatársai elkötelezettek abban, hogy a 
diagnosztikus és intervenciós egészségügyi szakembe-
rek számára nélkülözhetetlen kontrasztanyagokat, or-
vosi eszközöket és innovatív megoldásokat nyújtanak a 
betegek diagnózisának és életminôségének javítására. 
Feladatuk teljesítése közben nagyon komolyan veszik 
tevékenységük klímaváltozásra gyakorolt hatásának 
korlátok között tartását, és az energiaforrásoktól és 
természeti erôforrásoktól való függés csökkentését.
Ezt az elkötelezettséget nemcsak a Guerbet Csoport, 
hanem a kontrasztanyagok magyarországi forgalma-
zója, az Astromedic Kft. is elôtérbe helyezi tevékenysé-
ge során.

Az MR-kontrasztanyagokat az MR-képek fi nomabb 
részleteinek fokozására használjuk. Az egyik megköze-
lítés szerint ahhoz, hogy javítsuk 
ezen anyagok hatékonyságát, 
ötvözni kell bizonyos elemeket a 
kontrasztanyagban, melyekkel 
így kettôs leképezést is végezhe-
tünk; az MR-diagnosztikához és 
a luminenszcens képalkotáshoz 

így elegendô lehet egyetlen 
kontrasztanyag is.

Egy új tanulmány 
(DOI: 10.1002/
adhm.201200262) során, 
a legmodernebb robot 
szintézis alapú gyors le-
képezési és karakterizációs 

technikákat használták ilyen anyagok kifejlesztésére. 
Ezeknek a nanométer nagyságú, gadolinium- és euro-

pium-szilikát tartalmú anyagoknak 
a porozitása nagyobb mennyi-
ségû vízcserét tesz lehetôvé, ami 
feltételezhetôen javítja az MR-kép 
kontrasztosságát. Vizsgálták a 
pórusméret és az aktív összetevôk 
hatását az MR és lumineszcens 
képalkotásra, hogy megállapítsák 
az anyagok szintézisére gyako-
rolt hatását. A kutatások szerint 
az új anyagok hozzásegíthetik a 
megfelelô, MR-alapú teranosz-
tikai (diagnosztikai és terápiás) 
platform kialakulását.

Forrás: www.materialsviews.com

„A Würzburgi Egyetemi Kórház Diagnosztikus Radio-
lógiai Intézetének angiográfi ás egységében 2009 
augusztusa óta használjuk a MEDTRON 
kétfejes Accutron HP-D injektorát. A 
berendezés használata számos elônyt 
nyújt. Például, az injektort nagykapaci-
tású akkumulátorokkal szerelték fel, ami 
lehetôvé teszi, a vezeték és áramellátás nélküli 
mûködtetést az intervenciós beavatkozások 
során. Sôt, az injektorrendszer Bluetooth-kap-
csolaton keresztül megvalósuló kommunikáció-
ja lehetôvé teszi az intervenciós berendezéshez 
történô vezeték nélküli kapcsolódást.

E két alapvetô jellemzô számunkra azért na-
gyon fontos, mert az injektor vezeték nélküli mûkö-
désébôl eredô fl exibilitása több teret hagy nekünk 
a mûtôben az olyan intervenciós beavatkozá-
soknál, amely egyszerre igényli az anesztézi-
át, az ultrahang-diagnosztikai hátteret és az 
intervenciós radiológus jelenlétét. Az akkumu-
látorok teljesítménye – terheléstôl függôen – akár 
3-4 napos töltés nélküli üzemelést tesz lehetôvé, a 
berendezést éjszaka szoktuk feltölteni.

Az Accutron HP-D kontrasztanyag-injektor még 
nagyobb rugalmasságát az a mobil állvány fokoz-
za, amin az injektoregység elhelyezkedik. A jól 
strukturált kezelôpulton található érintôképernyô 
könnyû kezelhetôséget tesz lehetôvé, hiszen itt 
egyszerûen állíthatóak be a protokollok kívánt pa-
raméterei. Összesen több mint 60 programot lehet 

elmenteni az injektorban, akár az injekto-
regységben, akár a vezeték nélküli közpon-
ti egységben, minden paraméter precíz 
beállításával, egy-, két- vagy háromfázisú 
vizsgálati protokollal.

Amikor a nagynyomású összekötôrend-
szert csatlakoztatjuk a kontrasztanyagos és 
sóoldatos palackhoz, a dugattyúkat egysze-

rûen fel lehet tölteni kontrasztanyaggal, só-
oldattal, illetve kontrasztanyag és fi zológiás sóoldat 
keverékével. A kétfejes injektort, betegbiztonsági 
okokból, csak azután lehet üzembe helyezni, hogy 
megbizonyosodtunk a rendszer légmentességérôl, 

és az erre rákérdezô üzenetet jóváhagytuk. Az 
integrált, fûtött dugattyúk a nagy koncent-
rációjú jódos kontrasztanyagok esetében is 
gondtalan felhasználást tesznek lehetôvé.

Az Accutron HP-D injektor – hason-
lóan a korábbi modellekhez – lehetôvé 
teszi a kontrasztanyag befecskendezése 
után a sóoldatos bemosást. Ez lehe-

tôvé teszi a kontrasztanyag folyamatos beadását, 
így a kontrasztanyag bólusa hosszabb lehet, és 
a kontrasztanyag hatása sokkal hatékonyabban 
használható ki a képalkotás során. Tapasztalatunk 
szerint az angiográfi ai vizsgálatok során a periféri-
ás artériák vizsgálatakor, illetve akut vérzés esetén 
származhat ebbôl jelentôs terápiás elôny, amellett, 
hogy a sóoldatos bemosás hozzájárul az alacso-
nyabb kontrasztanyag-felhasználáshoz.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk 
Partnereinket a bécsi ECR 2013 
Kongresszus harmadik napján, 
2013. március 9-én, szombaton, 
szatellit szimpóziumunkra:
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ket 50%-os kontrasztanyag-koncentráció mellett 
vizsgáljuk, ezzel is csökkentve kontrasztanyag-fel-
használásunkat. Tapasztalataink szerint a kontraszt-
anyag-keverék elôzetes pontos kiválasztása nagy-
mértékben segíti a csökkent vesefunkcióval hozzánk 
érkezô betegek megfelelô ellátását.

Napi rutinfeladataink során olyan betegre op-
timalizált, csökkent kontrasztanyag felhasználású 
protokollokat alkalmazunk, amelyeket hozzá-
illesztettünk intervenciós berendezésünk alacsony 
dózisú algoritmusaihoz. Eddig még nem tapasz-
taltunk információvesztést az angiográfi ás felvéte-
leken, így a régebbi, hagyományos protokollokat 
csak nehezebb vagy erôsen túlsúlyos betegeknél 
alkalmazzuk. Magasabb fl ow-értékek és befecs-
kendezési nyomás alkalmazásával pedig bizonyos 
patológiai változások és érproblémák, amelyek 
normális körülmények között rejtve maradná-
nak, azonosíthatók az angiográfi ás felvételeken, 
különösen az aktív vérzések esetében. Ebben az 
összefüggésben az Accutron HP-D nagynyomású 
befecskendezéseihez tökéletesen alkalmazható 
mind a diagnosztikus, mind a mikrokatéter az an-
giográfi ás vizsgálat során.”

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

DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZÔ KAPCSOLAT
Március 7-11. ECR 2013: European Congress of Radiology Bécs, Austria Center European Society of 

Radiology
www.myesr.org

Március 21-24. Mozgásszervi MR-tanfolyam Budapest, Uzsoki 
utcai Kórház

Dr. Mester Ádám www.mrt-os.hu 

Április 24-26. XXI. Francia-Magyar Radiológiai Szimpózium Budapest, Francia 
Intézet

Dr. Forrai Gábor www.kmcongress.com/
radiologia2013.php 

Május 9-11. XI. Lélek Imre Emlékülés Hévíz, Lotus Therme 
Hotel&Spa

Dr. Nagy Gyöngyi www.lelekimre.hu 

Június 3-7. ESPR 2013: European Society of Pediatric Radiology Budapest, Hotel 
Marriott

Dr. Kis Éva www.espr2013.org

Június 19-22. IV. European Conference on Interventional Oncology Budapest, Novotel 
Budapest City

Prof. dr. Bérczi Viktor www.ecio2013.org 

Szeptember 21. Differenciáldiagnosztikai nehézségek a radiológiában Szeged, Hotel Forrás Prof. dr. Palkó András www.klinikaikozpont.u-
szeged.hu/radiology/ 

Október Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete 
Kongresszusa

Veszprém Dr. Szántó Tamás www.mrae.hu

Október 3-6. 26. Soproni Ultrahang Napok Sopron, Hotel Lövér Prof. dr. Baranyai Tibor www.uhnapoksopron.com
November 7-9. Magyar Neuroradiológiai Társaság XXI. Kongresszusa Visegrád, Hotel 

Silvanus
Dr. Rudas Gábor www.mnrt.tk  

December 1-6. RSNA 2013 Chicago, McCormick 
Place

Radiological Society of 
North America

www.rsna.org

KONGRESSZUSI PROGRAMAJÁNLÓ 2013

Összegyûjtöttük a magyar képalkotó diagnosztikai közösség 
számára legfontosabb kongresszusok, rendezvények adatait.


