
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat 
tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés).

A hírlevél megtekintésével jogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy gyógyszerek, 
illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának betanítására vagy forgalmazására 

jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezô személyként jogosult vagyok a kizárólag 
szakembereknek szóló tartalmak megismerésére.



Astromedic hírlevél
2013. november

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

– Fôorvos úr, milyen tapasztalatokat szereztek a 
vezeték nélküli kétfejes injektorrendszerrel?

– Nagyon jól mûködött a berendezés. Professzionális a 
kontrasztanyag menedzsment ezzel a rendszerrel. Ez egy 
korszerû gép, ami már akkor látszott, amikor kivették 
a csomagolásból. Bár a tesztidôszak alatt nem túl sok 
vizsgálatot végeztünk, az injektort több vizsgálati típus-
ban kipróbáltuk és kiválóan teljesített. A rendszer vezeték 
nélküli funkciója szinte fel sem tûnt, hiszen ha az ember-
nek nincs akadálya, eszébe sem jut, hogy milyen lenne 
drótokat húzogatni. Logikus, jól átlátható a kezelôfelüle-
te, könnyen meg lehetett tanulni a használatát.

– Milyen injektort fognak a tesztidôszak után 
használni?

– A MEDTRON régebbi típusú egyfejes injektora a 
PTE Radiológiai Klinikáról érkezett hozzánk. A napok-
ban jönnek hozzá a szükséges betegösszekötôk és 
szerelékek, és kezdjük majd el használni a régebbi 
egyfejes rendszert.

– Kíváncsian várjuk majd, milyen tapasztalatokat 
szereznek a régi és új technológia különbségérôl. 
Milyen CT-berendezés mellett próbálták ki a 
Medtron kétfejes, vezeték nélküli injektorát?

– Egy Siemens SOMATOM Emotion márkájú 16 sze-
letes, gyárilag felújított CT-berendezés érkezett hoz-

zánk. A berendezést egyelôre próbaüzemben használ-
tuk, jelenleg a betanulási folyamat zajlik, az operátori 
csapatot képezzük.

– Milyen többletet nyújt a Mohácsi Kórház számá-
ra a CT-ellátás?

– A CT-diagnosztika eddig hiányzó láncszem volt el-
látási portfóliónkban. Korábban a szükséges CT-vizs-
gálatokat Pécsett végeztettünk el, háromnegyed órás 
távolságra, most viszont gyorsan, jól elérhetôen 
fordulhatunk a CT-diagnosztikához. Nem volt egysze-
rû a gép beszerzése, de intézményünk fôigazgatója 
gyûjtést szervezett a környék önkormányzatai és a 
nagyobb cégek bevonásával. Bár a kórház már nem 
a városé, Mohács város önkormányzata jelentôs, 20 
millió forintos támogatást nyújtott. Sôt, a berendezés-
hez sok magánszemély is hozzájárult, így gyûlt össze 
a beruházáshoz szükséges 40 millió forint.

Injektor teszt Mohácson
Legújabb MEDTRON CT-D kontrasztanyag injektorunk a Mohácsi Kórház novem-
ber végén átadott CT-berendezése mellett teljesített tesztszolgálatot. A tapaszta-
latokról dr. Kövécs Józsefet, a Mohácsi Kórház radiológus fôorvosát kérdeztük.

A miskolci Kiss Máté oktatja az operátorokat

16 szeletes CT vizsgálat közben



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Az év végéhez közeledve, a kongresszusi szezon 
lezárultával hogyan látja: milyen volt az idei év?

– Szakmai tartalomban feltétlenül gazdag. Kiváló 
kongresszusokon vehettünk részt, tartalmas volt a 
március ECR 2013 Kongresszus, jól sikerült Buda-
pesten a Francia-Magyar Szimpózium, a Lélek Imre 
Emlékülés hozta a megszokott színvonalat, a Soproni 
Ultrahang Napok egy év pihenés után idén ismét si-
keres volt, kiváló élményeket szereztük a horvát-szlo-
vén-magyar szimpóziumon, és osztályon felüli élményt 
nyújtott a visegrádi neuroradiológiai kongresszus. A 
teljes évet szemlélve elmondható az is, hogy bejött 
Baranyai Tibor professzor úr ötlete a Területi Radioló-
gus Továbbképzésekrôl. A regionálisan megrendezett 
egynapos rendezvények sok száz radiológust vonzot-
tak, és kellemes hangulatban teltek el.

– A visegrádi neuradiológiai kongresszus egyik fô-
szponzoraként mi volt a véleménye a rendezvényrôl?

– Nagy örömmel láttam, hogy ilyen szép számmal 
gyûltek össze Visegrádon radiológusok és neurora-
diológusok. Élményt volt figyelni, ahogy folyamatosan 
érkeztek a regisztráltak. Mi biztosítottuk a kongresszusi 
táskát és a kiegészítôket, a rendezôk az elsô napon 
folyamatosan kerestek, hogy nem lesz elég a táska, 
a nyakba akasztó, új szállítást kellett kérni. Ám ez 
kellemes gond volt. Kiváló élmény volt, hogy ekko-
ra szakmai csapat vett részt a rendezvényen. Külön 
megemlítendô, hogy a tudományos elôadásokon is 
hasonlóan nagy tömeg volt, egy gombostût sem le-
hetett leejteni az elôadóban, a rendezvény helyszínét 
teljesen kitöltötték. A kiállítóknak pedig, akiknek erre 
igénye volt, méltó lehetôséget biztosítottak, hogy a 
kongresszus színvonalának megfelelô kiállítással kép-
viseltessék magukat. Mi éltünk is ezzel a lehetôséggel. 
A professzionális hozzáállásért és szolgáltatási színvo-
nalért köszönet illeti a szervezôket.

– Szinte az összes jelentôs radiológiai rendezvényt 
támogatja az Astromedic Kft. 
Miért fontos ez Önnek?

– Úgy hiszem, támogatás nél-
kül sok rendezvény nagyon ne-
hezen tudna megfelelô pénzügyi 
hátteret teremteni, ahhoz, hogy 
megvalósuljon. Ezzel az Astro-
medic Kft., azon túl, hogy nívós 
megjelenéssel van jelen, hozzá-
járulhat ahhoz, hogy a szakma 
megfelelô módon fejlôdhessen. 
A folyamatos jelenlét mindkép-
pen azt üzeni, hogy ránk mindig 
lehet számítani, hiszen stabil pia-
ci szereplô vagyunk.

– Hol válik el a rendezvények, kongresszusok 
támogatásában az üzlet és a jó cselekedet egymás-
tól?

– Ez egy nehéz kérdés. Legalább annyira jó csele-
kedet, mint üzlet a támogatás. A piaci jelenlétet nem 
feltétlenül lehet Excel-táblákba fogalmazva, profit 
szintjére lebontva kezelni. Ezekbe a döntésekbe én 
mindenképpen viszek szubjektumot. Sok esetben nem 
mérlegelem, hogy egy ilyen támogatásnak milyen 
konkrét, számszerûsíthetô piaci haszna van, mert ez 
a lehetô legnehezebben mérhetô faktor. Alapkérdés, 
amire nincs konkrét válasz, hogy a rendezvényeken 
való megjelenés, illetve azok támogatása jár-e bármi-
lyen haszonnal. Sok esetben számunkra az az erkölcsi 
haszon is elegendô, hogy a rendezvény létrejöttét, a 
hazai radiológia folyamatos fejlôdését támogatjuk.

– A visegrádi kongresszuson érdekfeszítô elôadást 
tartott a svájci Johannes Fröhlich az MR-kontraszt-
anyagokról. Ön mit szûrt le ebbôl az elôadásból?

– Fôként azt, hogy kiváló MR-kontrasztanyagok 
vannak jelen a piacon. Magas színvonalú tudomá-
nyos elôadást hallhattak a résztvevôk, ami egyáltalán 

nem kötôdött egyetlen céghez 
sem. Kiváló ötlet volt az, hogy az 
elôadó csokoládéval, fantasz-
tikus svájci bonbonokkal dobta 
fel a hallgatóságot. Az elôadás 
objektív vizsgálatokon, illetve 
független vizsgálócentrumok 
tudományos anyagain alapult, 
a résztvevôk olyan újdonságo-
kat hallhattak, amelyek jelen 
pillanatban még publikálás elôtt 
állnak, és mindenképpen fontos 
információk. Itt már régen nem 
arról van szó, hogy bármelyik 
cég a nefrogén szisztémás fibró-

A hangsúlyozottan szakmai közönség számára ren-
delkezésre álló astromedic.hu weboldal az általunk 
képviselt Guerbet és MEDTRON termékekkel, valamint 
a kontrasztanyagok aktuális kérdéseivel és piaci tevé-
kenységünkkel kapcsolatos információkat, érdekessé-
geket mutatja be. 

Szeretettel várjuk Partnereinket weboldalunkon!

A svájci Johannes Fröhlich a Magyar Neuroradioló-
giai Társaság XXI. Kongresszusán elhangzott elôadása 
megtalálható weboldalunkon az astromedic.hu/hi-
rek/johannes-frohlich-eloadasa link alatt, valamint a 
mellékelt QR-kódon.

Partnerség 2013-ban
Dr. Jászberényi Miklóssal, az Astromedic Kft. ügyvezetô igazgatójával az idei év 
szakmai programjának eredményeirôl beszélgettünk.

zissal próbálna riogatni és vészharangokat kongatni. 
Johannes Fröhlich inkább arra akarta felhívni a figyel-
met, hogy mindegyik MR-kontrasztanyagot a helyén 
kell kezelni, a megfelelô indikációs területen kell hasz-
nálni, alkalmazásukkor pedig a betegbiztonságnak 
kell az elsôdleges szempontnak lennie. Az elôadásról 
videofelvétel készült, ami a közeljövôben DVD-formá-
tumban és online elérhetô módon bocsátjuk a szakma 
rendelkezésére. Hírlevelünkben megtalálható az link 
és QR-kód, amelynek használatával a szakmai közön-
ség elérheti Johannes Fröhlich „Practical Use of MR 
Contrast Agents” címû elôadását.

– Milyen évet vár 2014-tôl?
– Kongresszusi aktivitásban valamivel strukturáltabb év 

lesz, hiszen a júniusi szegedi nemzeti kongresszus miatt 
kevesebb kisebb rendezvény várható. Mi, ahogyan idén, 
jövôre is ott leszünk a legjelentôsebb rendezvényeken, 

lesz, ahol háttértámogatással, lesz, ahol olyan aktív je-
lenléttel, hogy azt minden résztvevô észre fogja venni. Az 
Astromedic filozófiájának lényege a szakmai fejlôdés tá-
mogatása. Nem szabad elhallgatni persze azt sem, hogy 
az év elsô felében várható egy országos kontrasztanyag 
tender, amely befolyásolhatja lehetôségeinket. Mint ko-
rábban, ma is amellett szállok síkra, hogy biztosítani kell 
minden elismert kontrasztanyag piaci jelenlétét – hadd 
döntsön a radiológus a beteg számára leginkább meg-
felelô, költséghatékony kontrasztanyag alkalmazásáról. 
Kontrasztanyag-menedzsment területen pedig jövôre 
is tovább folytatjuk piacbôvítô lépéseinket, egyre több 
intézmény számára nyújtva olyan kétfejes injektorokat, 
költséghatékony szerelékrendszereket és az ellátási minô-
ségét fokozó melegítôrendszereket, amelyekkel a mo-
dern berendezések mellett jelentôs megtakarítás érhetô el 
ezen a területen.

Megújult az Astromedic Kft. weboldala
Október elejétôl szolgáltat információkat cégünk tevékenységérôl megújult web-
oldalunk: az astromedic.hu

Dr. Jászberényi Miklós



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Az év végéhez közeledve, a kongresszusi szezon 
lezárultával hogyan látja: milyen volt az idei év?

– Szakmai tartalomban feltétlenül gazdag. Kiváló 
kongresszusokon vehettünk részt, tartalmas volt a 
március ECR 2013 Kongresszus, jól sikerült Buda-
pesten a Francia-Magyar Szimpózium, a Lélek Imre 
Emlékülés hozta a megszokott színvonalat, a Soproni 
Ultrahang Napok egy év pihenés után idén ismét si-
keres volt, kiváló élményeket szereztük a horvát-szlo-
vén-magyar szimpóziumon, és osztályon felüli élményt 
nyújtott a visegrádi neuroradiológiai kongresszus. A 
teljes évet szemlélve elmondható az is, hogy bejött 
Baranyai Tibor professzor úr ötlete a Területi Radioló-
gus Továbbképzésekrôl. A regionálisan megrendezett 
egynapos rendezvények sok száz radiológust vonzot-
tak, és kellemes hangulatban teltek el.

– A visegrádi neuradiológiai kongresszus egyik fô-
szponzoraként mi volt a véleménye a rendezvényrôl?

– Nagy örömmel láttam, hogy ilyen szép számmal 
gyûltek össze Visegrádon radiológusok és neurora-
diológusok. Élményt volt figyelni, ahogy folyamatosan 
érkeztek a regisztráltak. Mi biztosítottuk a kongresszusi 
táskát és a kiegészítôket, a rendezôk az elsô napon 
folyamatosan kerestek, hogy nem lesz elég a táska, 
a nyakba akasztó, új szállítást kellett kérni. Ám ez 
kellemes gond volt. Kiváló élmény volt, hogy ekko-
ra szakmai csapat vett részt a rendezvényen. Külön 
megemlítendô, hogy a tudományos elôadásokon is 
hasonlóan nagy tömeg volt, egy gombostût sem le-
hetett leejteni az elôadóban, a rendezvény helyszínét 
teljesen kitöltötték. A kiállítóknak pedig, akiknek erre 
igénye volt, méltó lehetôséget biztosítottak, hogy a 
kongresszus színvonalának megfelelô kiállítással kép-
viseltessék magukat. Mi éltünk is ezzel a lehetôséggel. 
A professzionális hozzáállásért és szolgáltatási színvo-
nalért köszönet illeti a szervezôket.

– Szinte az összes jelentôs radiológiai rendezvényt 
támogatja az Astromedic Kft. 
Miért fontos ez Önnek?

– Úgy hiszem, támogatás nél-
kül sok rendezvény nagyon ne-
hezen tudna megfelelô pénzügyi 
hátteret teremteni, ahhoz, hogy 
megvalósuljon. Ezzel az Astro-
medic Kft., azon túl, hogy nívós 
megjelenéssel van jelen, hozzá-
járulhat ahhoz, hogy a szakma 
megfelelô módon fejlôdhessen. 
A folyamatos jelenlét mindkép-
pen azt üzeni, hogy ránk mindig 
lehet számítani, hiszen stabil pia-
ci szereplô vagyunk.

– Hol válik el a rendezvények, kongresszusok 
támogatásában az üzlet és a jó cselekedet egymás-
tól?

– Ez egy nehéz kérdés. Legalább annyira jó csele-
kedet, mint üzlet a támogatás. A piaci jelenlétet nem 
feltétlenül lehet Excel-táblákba fogalmazva, profit 
szintjére lebontva kezelni. Ezekbe a döntésekbe én 
mindenképpen viszek szubjektumot. Sok esetben nem 
mérlegelem, hogy egy ilyen támogatásnak milyen 
konkrét, számszerûsíthetô piaci haszna van, mert ez 
a lehetô legnehezebben mérhetô faktor. Alapkérdés, 
amire nincs konkrét válasz, hogy a rendezvényeken 
való megjelenés, illetve azok támogatása jár-e bármi-
lyen haszonnal. Sok esetben számunkra az az erkölcsi 
haszon is elegendô, hogy a rendezvény létrejöttét, a 
hazai radiológia folyamatos fejlôdését támogatjuk.

– A visegrádi kongresszuson érdekfeszítô elôadást 
tartott a svájci Johannes Fröhlich az MR-kontraszt-
anyagokról. Ön mit szûrt le ebbôl az elôadásból?

– Fôként azt, hogy kiváló MR-kontrasztanyagok 
vannak jelen a piacon. Magas színvonalú tudomá-
nyos elôadást hallhattak a résztvevôk, ami egyáltalán 

nem kötôdött egyetlen céghez 
sem. Kiváló ötlet volt az, hogy az 
elôadó csokoládéval, fantasz-
tikus svájci bonbonokkal dobta 
fel a hallgatóságot. Az elôadás 
objektív vizsgálatokon, illetve 
független vizsgálócentrumok 
tudományos anyagain alapult, 
a résztvevôk olyan újdonságo-
kat hallhattak, amelyek jelen 
pillanatban még publikálás elôtt 
állnak, és mindenképpen fontos 
információk. Itt már régen nem 
arról van szó, hogy bármelyik 
cég a nefrogén szisztémás fibró-

A hangsúlyozottan szakmai közönség számára ren-
delkezésre álló astromedic.hu weboldal az általunk 
képviselt Guerbet és MEDTRON termékekkel, valamint 
a kontrasztanyagok aktuális kérdéseivel és piaci tevé-
kenységünkkel kapcsolatos információkat, érdekessé-
geket mutatja be. 

Szeretettel várjuk Partnereinket weboldalunkon!

A svájci Johannes Fröhlich a Magyar Neuroradioló-
giai Társaság XXI. Kongresszusán elhangzott elôadása 
megtalálható weboldalunkon az astromedic.hu/hi-
rek/johannes-frohlich-eloadasa link alatt, valamint a 
mellékelt QR-kódon.
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zissal próbálna riogatni és vészharangokat kongatni. 
Johannes Fröhlich inkább arra akarta felhívni a figyel-
met, hogy mindegyik MR-kontrasztanyagot a helyén 
kell kezelni, a megfelelô indikációs területen kell hasz-
nálni, alkalmazásukkor pedig a betegbiztonságnak 
kell az elsôdleges szempontnak lennie. Az elôadásról 
videofelvétel készült, ami a közeljövôben DVD-formá-
tumban és online elérhetô módon bocsátjuk a szakma 
rendelkezésére. Hírlevelünkben megtalálható az link 
és QR-kód, amelynek használatával a szakmai közön-
ség elérheti Johannes Fröhlich „Practical Use of MR 
Contrast Agents” címû elôadását.

– Milyen évet vár 2014-tôl?
– Kongresszusi aktivitásban valamivel strukturáltabb év 

lesz, hiszen a júniusi szegedi nemzeti kongresszus miatt 
kevesebb kisebb rendezvény várható. Mi, ahogyan idén, 
jövôre is ott leszünk a legjelentôsebb rendezvényeken, 

lesz, ahol háttértámogatással, lesz, ahol olyan aktív je-
lenléttel, hogy azt minden résztvevô észre fogja venni. Az 
Astromedic filozófiájának lényege a szakmai fejlôdés tá-
mogatása. Nem szabad elhallgatni persze azt sem, hogy 
az év elsô felében várható egy országos kontrasztanyag 
tender, amely befolyásolhatja lehetôségeinket. Mint ko-
rábban, ma is amellett szállok síkra, hogy biztosítani kell 
minden elismert kontrasztanyag piaci jelenlétét – hadd 
döntsön a radiológus a beteg számára leginkább meg-
felelô, költséghatékony kontrasztanyag alkalmazásáról. 
Kontrasztanyag-menedzsment területen pedig jövôre 
is tovább folytatjuk piacbôvítô lépéseinket, egyre több 
intézmény számára nyújtva olyan kétfejes injektorokat, 
költséghatékony szerelékrendszereket és az ellátási minô-
ségét fokozó melegítôrendszereket, amelyekkel a mo-
dern berendezések mellett jelentôs megtakarítás érhetô el 
ezen a területen.

Megújult az Astromedic Kft. weboldala
Október elejétôl szolgáltat információkat cégünk tevékenységérôl megújult web-
oldalunk: az astromedic.hu

Dr. Jászberényi Miklós
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– Fôorvos úr, milyen tapasztalatokat szereztek a 
vezeték nélküli kétfejes injektorrendszerrel?

– Nagyon jól mûködött a berendezés. Professzionális a 
kontrasztanyag menedzsment ezzel a rendszerrel. Ez egy 
korszerû gép, ami már akkor látszott, amikor kivették 
a csomagolásból. Bár a tesztidôszak alatt nem túl sok 
vizsgálatot végeztünk, az injektort több vizsgálati típus-
ban kipróbáltuk és kiválóan teljesített. A rendszer vezeték 
nélküli funkciója szinte fel sem tûnt, hiszen ha az ember-
nek nincs akadálya, eszébe sem jut, hogy milyen lenne 
drótokat húzogatni. Logikus, jól átlátható a kezelôfelüle-
te, könnyen meg lehetett tanulni a használatát.

– Milyen injektort fognak a tesztidôszak után 
használni?

– A MEDTRON régebbi típusú egyfejes injektora a 
PTE Radiológiai Klinikáról érkezett hozzánk. A napok-
ban jönnek hozzá a szükséges betegösszekötôk és 
szerelékek, és kezdjük majd el használni a régebbi 
egyfejes rendszert.

– Kíváncsian várjuk majd, milyen tapasztalatokat 
szereznek a régi és új technológia különbségérôl. 
Milyen CT-berendezés mellett próbálták ki a 
Medtron kétfejes, vezeték nélküli injektorát?

– Egy Siemens SOMATOM Emotion márkájú 16 sze-
letes, gyárilag felújított CT-berendezés érkezett hoz-

zánk. A berendezést egyelôre próbaüzemben használ-
tuk, jelenleg a betanulási folyamat zajlik, az operátori 
csapatot képezzük.

– Milyen többletet nyújt a Mohácsi Kórház számá-
ra a CT-ellátás?

– A CT-diagnosztika eddig hiányzó láncszem volt el-
látási portfóliónkban. Korábban a szükséges CT-vizs-
gálatokat Pécsett végeztettünk el, háromnegyed órás 
távolságra, most viszont gyorsan, jól elérhetôen 
fordulhatunk a CT-diagnosztikához. Nem volt egysze-
rû a gép beszerzése, de intézményünk fôigazgatója 
gyûjtést szervezett a környék önkormányzatai és a 
nagyobb cégek bevonásával. Bár a kórház már nem 
a városé, Mohács város önkormányzata jelentôs, 20 
millió forintos támogatást nyújtott. Sôt, a berendezés-
hez sok magánszemély is hozzájárult, így gyûlt össze 
a beruházáshoz szükséges 40 millió forint.

Injektor teszt Mohácson
Legújabb MEDTRON CT-D kontrasztanyag injektorunk a Mohácsi Kórház novem-
ber végén átadott CT-berendezése mellett teljesített tesztszolgálatot. A tapaszta-
latokról dr. Kövécs Józsefet, a Mohácsi Kórház radiológus fôorvosát kérdeztük.

A miskolci Kiss Máté oktatja az operátorokat

16 szeletes CT vizsgálat közben


