
OTOMATİK ANJİYO ENJEKTÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Enjektör anjiyo cihazı ile kullanım a uygun olm alıdır.

2. Enjektör kaideli yapıda olm alı ve  her biri kilitlenebilir tekerlekleri sayesinde kolayca hareket 

ettirilebilm elidir.

3. Enjektör 240 V AC , 50/60 Hz şehir şebekesi ile çalışabilm elidir.

4. Enjektör doğru akış ve  hacimi sağlamak için basınç prensibiyle çalışmalıdır.

5. Enjektör kafası üzerinden şırınga için enjeksiyon akış hızı, hacimi, basınç limiti ve kalan hacim

izlenebilir o lm alıdır.

6. Enjektör kafası üzerinden d üğm eler ile şırınga d o lu m u  ve otom atik  dolum  yapılabilm elidir.

7. Enjektör kafası üzerinde güvenli kullanımı sağlamak adına bir aktivasyon tuşu olm alı ve bu tuşa

basılm adan şırıngaların dolum /boşaltım  işlemi yapılam am alıdır.

8. Enjektör otom atik şekilde şırınganın prim e (hava alm a/yıkam a) işlemini yapabilm elidir.

9. Enjektör kafasında bulunan m anuel d ü ğm e  çevrilerekte prim e (hava alm a/yıkam a) işlemi en

fazla 2m l'lik hacim lerde hassas şekilde yapılabilm elidir.

10. Enjektör üzerindeki sensör sayesinde enjektör kafasının hangi konum da olduğu cihaz tarafından 

otom atik  şekilde belirlenm eli ve hastaya hava gö n d e rm e n in  ö nüne geçm ek için kafa düşey 

konum a getirilm eden enjeksiyonun yapılm ası otom atik  şekilde engellenm elidir.

11. Enjektörün kontrolünü sağlayan en az b ir adet renkli, dokunm atik  ekran olm alıdır.

12. Ekran üzerinden en az görsel grafikle beraber şırıngada kalan hacim , akış hızı, basınç limiti ve 

gönderilen hacim  izlenebilm elidir.

13. Enjektör ekranı üzerinden program lanan enjeksiyon protokolü  ardışık Şekilde defalarca 

uygulanabilir olm alıdır.

14. Ekran üzerinden en az 4  farklı faz içeren enjeksiyon protokolü oluşturulabilm eli ve her faz için 

ayrı akış ve hacim  değeri ayarlanabilm elidir.

15. Enjektör sistemdeki basınç değerlerini sürekli ölçm eli önceden belirlenen basınç limiti aşıldığında 

enjeksiyonu otom atik olarak sonlandırm alıdır.

16. Ekran üzerinden en az 40 adet protokol farklı isimlerle hafızaya kayıt edilebilm elidir.

17. Ekran üzerinden geçm iş en az 50 adet enjeksiyona ait bilgiler izlenebilm elidir.

18. Cihaz d okunm atik  ekranı kolay kullanılabilir ve  ekran dili ta m a m e n  Türkçe  olm alıdır.

19. G üvenli kullanım için enjeksiyon basınç limiti en az 100 ile 1200 psi aralığında en fazla 1 psi 

artışlarla ayarlanabilm elidir.

20. Enjektör ile kullanılacak şırınga en az 150 mİ hacm inde olm alıdır.

21. Şırınga için akış hızları saniye ve dakika olarak ayarlanabilm elidir. Akış hızı 0.1 ile 45 ml/s 

aralığında 0.1 mİ artışlar ve 0.1 -  59.9 ml/dak aralığında 0.1 m l'lik artışlar şeklinde 

ayarlanabilm elidir.

22. Enjektörde kontrast m add e'yi uygun ısıda tu tm a k  için şırıngaya takılabilen bir adet dahili ısı 

koruyucu bulunm alıdır.

23. Şırınga dolum  hızı 1 ile 20 ml/s aralığında ayarlanabilm elidir.

24. Enjektör kafasının ö nünde herhangi bir kapak v.b . o lm am alı böylece şırınga enjektör başlığına 

ön tarafından kolayca yefleştiptet)iIÎY\elidir.



25. Şırınga tanım lanan hacim lere göre tek tuş ile otom atik  şekilde enjektö r tarafından 

doldurulabilm eli, kullanıcıya ek iş yükü oluşturm am alıdır.

26. Şırıngaların çıkarılması sırasında piston otom atik olarak enjektö r tarafından geriye çekilebilmeli 

böylece yeni şırınga yerleşim i ve  şırınganın çıkarılması kolayca yapılabilm elidir.
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