Işınlama sisteminin güvenirliği için
iki-parçalı kalite sistemi

Kan ışınlama indikatörleri
Işınlanmanın görsel manada pozitif olarak
tanımlamasına yönelik indikatörler

Kan nakillerinin nadir komplikasyonu olan, nakil-ilişkili graftversus-host hastalığı (TA-GVHD), genel olarak ölümcüldür.
Kemik iliği nakilleri, kitlesel tümörler ve edinilmiş T hücresi
hataları da dâhil olmak üzere, belli klinik kategorilere ait
hastalar, TA-GVHD geliştirme rizikosunu taşırlar. TA-GVHD,
kanın nakil edilmesi öncesinde hücresel kan ürünlerinin
ışınlanmasıyla önlenebilir.
Ashland RAD-SURE kan ışınlama indikatörlerini, ışınlamaya
ilişkin pozitif ve görsel bir teyidine olanak vermek için
geliştirmiştir. Kan ürünlerine iliştirildiğinde, RAD-SURE Tip
XR 15 Gy, Tip XR 25 Gy, Tip 15 Gy ve Tip 25 Gy kan
ışınlama
indikatörleri,
kan
ürünlerinin
ışınlanıp
ışınlanmadıklarını gösterir. Bir kan ürününün ve onun
iliştirilmiş indikatörünün ışınlanması öncesinde, indikator
okuması
"NOT
IRRADIATED"
(IŞINLANMAMIŞTIR)
şeklindedir.
Kan
ürününün
ve
onun
iliştirilmiş
indikatörönün
ışınlanmasını müteakip de, indikator penceresindeki "NOT"
kelimesini karartır ve "IRRADIATED" (IŞINLANMIŞ) şeklinde
gösterir. RAD-SURE kan ışınlama indikatörleri sadece bir
"ışınlama" işleminin oluşmuş olduğunu gösterir. Yani,
ışınlayıcı tarafından verilmiş dozu ölçümleyen birer dozimetri
olarak kullanılmamalıdırlar.

RAD-SURE Tip 15 Gy ve Tip 25 Gy kan ışınlama
indikatörleri, sadece, cesium-137 veya kobalt-60 radyasyon
kaynaklarına veya eşdeğeri veya daha yüksek radyasyon
enerjisi üreten diğer kaynaklara sahip olan indikatörlerle
bitlikte kullanılmalıdır. RAD-SURE Tip XR 15 Gy ve Tip XR
25 Gy kan ışınlama indikatörleri, 1 mm alüminyumlar
vasıtasıyla filtrelenen 150kVp kaynaklardan veya, 0.38 mm
bakır vasıtasıyla filtrelenen 160kVp kaynaklardan elde
edilmiş x-Işınlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Rad-sure kan ışınlama indikatörleri FDA tarafından tescilli tıbbi cihazlardır.

Tescil

Liste Numarası

Tanımı
Tip 15 Gy kan ışınlama indikatörleri
Tip XR 15 Gy kan ışınlama indikatörleri
Tip 25 Gy kan ışınlama indikatörleri
Tip XR 25 Gy kan ışınlama indikatörleri

Işınlama öncesi ve sonrasında RAD-SURE Tip XR 25 Gy ve Tip 25 Gy kan ışınlama indikatörlerinin örnekleri

Yukarıdakilere ilaveten, Rad-Sure’un Franszıca ve Lehçe versiyonları da mevcuttur.

Sipariş Bilgileri
Rad-Sure kan ışınlama indikatörleri
Versiyon

Ürün Kodu

Ambalajı

Rad-Sure 15 Gy – kan ışınlama indikatörleri

200/Kutu

Rad-Sure 25 Gy - kan ışınlama indikatörleri

200/Kutu

Rad-Sure XR 15 Gy - kan ışınlama indikatörleri

200/Kutu

Rad-Sure XR 25 Gy - kan ışınlama indikatörleri

200/Kutu

dozimetri sistemi
Kan ışınlayıcıları için hassas, nicel 3-D dozimetri
Kan ışınlayıcıları için DOSE-MAP dozimetri sistemi, iyonize
radyasyona rengini koyulaştırarak karşılık veren bir anında
resimleme ortamı üzerine tasarlanmıştır. Bu film, Wisconsin
Üniversitesi Radyasyon Kalibrasyon laboratuarı tarafından
tedarik edilen pozlamalar vasıtasıyla her 12 ayda birçok
yoğun bir şekilde karakterize ve kalibre edilmektedir.
Sistem, bir kan ışınlama kutusu içinde abzorbe edilmiş dozu
yaklaşık ±%5 hassasiyetinde ölçebilme özelliğine sahiptir.
DOSE-MAP dozimetri sistemi, silindir bir kutu içinde olan ve
gamma ışınları kaynağı olarak ya cesium-137 ya da kobalt60 kullanan pek çok ticari kan ışınlayıcılarını ölçümlemek
üzere tasarlanmıştır.
DOSE-MAP dozimetri sistemi kaseti ışınlama kutusunun
içine yerleştirilir ve bu kutu su ile doldurulur. Kast / su
"fantomu" daha sonra, kan ürünleri için kullanılacak olan
aynı ışınlama döngüsü kullanılarak pozlanacaktır. (Bakınız
Resim 1).

Ashland'a geri gönderilmesi üzerine, bu kaset sökülür ve
filmin tamamı (Bakınız Resim 2), bir düz film dozlarının
analizini yapmak için özel olarak tasarlanmış olan düz
yataklı tarayıcı ve yazılımı kullanılarak analiz edilir. Tüm
ölçümler, her bir kaset içine entegre edilmiş olan,
uluslararası bağlamda kabul görmüş dozimetri transferi
standardı olan "alanine"e endekslenir. Alaninę topağının
ölçümü NIST tarafından yapılır.
Nihai rapor (Bkz. Resim 3 ve 4) aşağıdakileri içeren bir rapor
ilgili müşteri için düzenlenir:

Merkez hattı, kutunun sağ ve sol kenarlarını
gösterir bir doz dağılım çizelgesi.
Kutu içinde abzorbe edilmiş emilmiş dozun
dağılımını gösterir bir renk-kodlu doz şekli
grafiği.
Minimum ve maksimum mihver dozu
Minimum ve maksimum doz

Sipariş Bilgileri

Resim 1

Dose-map dozimetrii sistemi

Müşteri hizmetlerini 1 800 622 4423’den
aşağıdaki bilgilerle birlikte arayınız:
Kan indikatörünün Markası/modeli/seri no.su
Kutunun iç ebatları
İç çapı
iç yüksekliği
Raporu teslim alacak olan kişinin adı ve adresi
Resim 2

Resim 3

Resim 4

Yerel Siparişler ve Bilgi
AdvancedOrders@ashland.com
Uluslararası Siparişler ve Bilgi
AdvancedMaterlalsOrders@ashland.com
ashland.com/contact
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Bu broşürde ve tanımlanan çeşitli ürünlerde ihtiva edilen
bilgiler sadece, teknik becerilere sahip olan, ürünle ve
böylesi ürünlerin kullanımıyla ilgili gerekli teknik
incelemeleri, testleri ve değerlendirmeleri yapması
sonrasında bunları kendi inisiyatifleri ve rizikoları
doğrultusunda kullanmaya karar vermiş şahıslarca
kullanılmak amacıyla temin edilmiştir. Bu ürünlerin bazı
nihai kullanımları tıbbi cihazlara, ilaç kullanımlarına, gübre
veya anti-mikrobiyal kullanımlarına ilişkin şartlar ve koşullar
altında düzenlemelere tabi olabilirler. Ürünlere ilişkin geçerli
olabilecek böylesi düzenlemelerin geçerliliğinin belirlenmesi
sorumluluğu son kullanıcıya aittir.
Burada belirtilen tüm beyanatlar, bilgiler ve verilerin doğru
ve güvenilir olduğuna inanılmaktaysa da, ürünün belli bir
amaca veya sunuma istinaden yazılı veya sözlü bir
garanti olarak görülmemelidir ve satıcı bu hususta hiçbir
mesuliyet kabul etmez.

