
Cyclomedica – Manual do Utilizador do Gerador TechnegasPlus – UM.EU-1PT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TechnegasPlus 
Gerador Technegas 

MANUAL DO 
UTILIZADOR 

 

 

 

Fabricado na Austrália por: 
Cyclomedica Australia Pty Ltd 



Cyclomedica – Manual do Utilizador do Gerador TechnegasPlus – UM.EU-1PT 

Avisos 
 

 

Atenção: 

Toda a informação constante do presente manual é a última versão disponível. No entanto, o fabricante, 

Cyclomedica, reserva-se no direito de alterar especificações e procedimentos recomendados sem aviso 

prévio. 

 

Caso ocorram alterações ao presente manual que afetem a utilização do equipamento TechnegasPlus, o 

utilizador final será previamente avisado de novas atualizações ou novos procedimentos, acompanhado de 

anexos em suporte físico. 
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Email: sales@cyclomedica.com.au 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O que é o Technegas? 

 
O Technegas é uma suspensão ultrafina de nanopartículas de carbono marcadas com tecnécio (Tc-99m). A 
preparação do Technegas ocorre num equipamento específico denominado Gerador Technegas Plus. 

 
As partículas do Technegas foram determinadas para serem partículas hexagonais de tecnécio metálico (Tc-
99m) encapsuladas juntamente com uma camada fina de grafite de carbono, a distribuição do tamanho das 
partículas do Technegas é cerca de 30-60 nm, com 80% das partículas com tamanho abaixo de 100 nm. A 
proporção da espessura das plaquetas para o diâmetro é em torno de 1:10 na maioria dos casos. 

 
O armazenamento prolongado de Technegas promove a agregação em partículas maiores e a migração 
dessas partículas para as paredes da câmara, portanto, o Technegas destina-se a ser administrado ao doente 
dentro de 10 minutos após a sua geração. Para evitar o uso acidental do agente de diagnóstico expirado, 
após 10 minutos, o gerador TechnegasPlus inibe a entrega ao doente e a câmara é automaticamente purgada 
através de um sistema de filtro para capturar qualquer excesso de Technegas. 

 
Como funciona o Gerador TechnegasPlus? 

 
O Gerador TecnhegasPlus da Cyclomedica é um dispositivo eletromecânico que pesa aproximadamente 100 
quilogramas, montado num carrinho. O Gerador TechnegasPlus é totalmente independente em termos de 
operação própria e proteção contra a radiação e as várias etapas da produção de Technegas estão sob o controlo 
automatizado de um microprocessador com instruções de exibição no painel frontal e botões de operação simples. 

 
O Gerador TechnegasPlus é essencialmente um forno de alta temperatura em miniatura, operado a partir das 
tensões de entrada. Usa uma combinação de grafite e uma atmosfera de árgon para reduzir e depois vaporizar o 
eluente do gerador de tecnécio (pertecnetato de sódio) numa câmara. 

Isto acontece com uma primeira secagem do eluente para remover a água da solução salina de transporte, em 
seguida, o cadinho de grafite Pulmotec é levado a uma temperatura de 2750 °C por um período entre 3 a 15 
segundos para produzir as partículas de Technegas. Um passo de pré-queima de 1650 °C também pode ser 
introduzido no processo antes da queima final. 

 

Um sensor ótico incorporado deteta a luz emitida pelo cadinho Pulmotec quente, permitindo que a temperatura 
do cadinho Pulmotec seja mantida dentro dos limites especificados durante o aquecimento dos ciclos de uso. O 
processo de queima liberta mais de 60% do tecnécio para a fase de vapor. Uma porta de saída operada 
manualmente, a Válvula de Doente, na câmara permite ao doente inalar o Technegas suspenso, que é depositado 
nas superfícies dos alvéolos pulmonares e permite que o funcionamento da distribuição das vias aéreas seja 
mapeado pela tecnologia padrão de medicina nuclear, designadamente, uma câmara gama. 

 

Indicações de uso 

Apenas para utilização em diagnóstico. 

Cintigrafia de espaços alveolares, em particular no contexto do diagnóstico do embolismo pulmonar. 
 

Contraindicações 

Não existem contraindicações para o uso de Technegas. 
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2. RESPONSABILIDADES DO UTILIZADOR 

• A incorreta utilização do equipamento poderá ocorrer caso não seja favorável o ambiente de 
operacionalidade. O utilizador do gerador TechnegasPlus é o responsável por estabelecer condições 
do meio apropriadas, conforme as especificações descritas no presente manual. O gerador de 
TechnegasPlus cumpre todas as especificações descritas no manual e nos folhetos informativos e 
rótulos dos consumíveis, quando instalado e operado de acordo com todas as instruções neles 
constantes. 

 
• Mantenha o equipamento em boas condições. A Manutenção a cargo do utilizador deverá ser 

efetuada pelo técnico que opera o equipamento, nos períodos recomendados definidos no manual. 
O utilizador deverá garantir que a manutenção periódica recomendada pelo fabricante a cada 12 
meses é estritamente observada e é efetuada por um técnico do seu distribuidor local. 

 
• Um produto não conforme não deverá ser utilizado. Todas as desconformidades deverão ser 

adequadamente reportadas. As peças gastas, defeituosas ou suspeitas de terem defeitos devem ser 
substituídas imediatamente. A Cyclomedica recomenda ao utilizador o contacto imediato com o 
distribuidor local em caso de qualquer anomalia ou desconformidade. 

 
• O gerador TechnegasPlus possui marcas regulamentares para demonstrar conformidade com as 

normas e regulamentos relativos a dispositivos médicos. Nenhuma parte do equipamento deverá ser 
reparada ou modificada de outra forma que não de acordo com tais normas e com as especificações 
definidas pela Cyclomedica. 

 
• O utilizador do gerador TechnegasPlus e seus acessórios deverá tomar a responsabilidade por 

qualquer avaria resultante de uma incorreta utilização, ou falha na manutenção, reparação por 
pessoas não credenciadas, danos, alteração ou modificação efetuados por agentes não autorizados 
pela Cyclomedica. 

 
• Para uma correta utilização, o utilizador deverá garantir que o Gerador TechnegasPlus carrega a 

bateria interna durante tempo suficiente seguido as instruções deste manual. Apesar de ser natural 
que as baterias se degradem ao longo do tempo, a sua vida útil será prolongada se forem 
adequadamente carregadas. 

Advertências e Precauções 

• USAR APENAS com cadinhos Pulmotec com o seu Gerador TechnegasPlus. Os cadinhos 
Pulmotec são o único produto registado na UE para utilização na produção de Technegas. No 
caso de não cumprimento destas orientações, o utilizadorassume total responsabilidade pelo 
doente e pela equipa. A Cyclomedica NÃO garante o uso seguro e eficaz de Technegas se 
qualquer consumível, peça de substituição ou serviço for fornecido por qualquer outra parte 
que não agentes e representantes certificados pela Cyclomedica. 

 
• UTILIZE APENAS uma solução de pertecnetato (Tc99m) com grau da Farmacopeia Europeia 

ou equivalente na utilização do Gerador Technegas Plus. 
 

• Antes de adicionar o eluato de 99mTc, humedeça sempre o cadinho Pulmotec com etanol 
adicionando pertecnetato imediatamente depois. Humedecendo o cadinho Pulmotec assegura que 
não haja ar por baixo do pertecnetato causando bolhas no cadinho Pulmotec durante o processo de 
queima. Não utilize álcool metilado, pois poderá deixar resíduos na evaporação que poderão reagir 
com produtos da pirólise na fase da geração do gás. O cadinho Pulmotec deverá ser sempre 
manuseado com cuidado, de forma a evitar a sua contaminação com agentes externos de qualquer 
origem. Use sempre luvas limpas e inspecione o cadinho Pulmotec na altura da instalação no gerador 
TechnegasPlus. 

 
• Certifique-se que o cadinho Pulmotec não está demasiadamente cheio. A parte superior da bolha 

deverá ser CÔNCAVA ou DIREITA, mas nunca convexa. 
 

• Desligue sempre o gás árgon quando é desligada a alimentação do TechnegasPlus, para evitar 
desperdício. Por segurança, siga a ordem de operações recomendada pelo distribuidor ou fabricante. 

 
• Descarte os consumíveis utilizados como resíduos contaminados, dado que constituem perigos 

radioativo e biológico após utilização. 
 

• No interesse de uma operação fiável e da higiene básica, não utilize o conjunto de administração ao 
Doente (CAD) em mais que um doente. 
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3. SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO 
 

• Não proceda à limpeza do CAD nem o reutilize. A esterilização de gás e líquido danifica o mecanismo 
da válvula e o material do filtro, causando operação não confiável, capacidade reduzida de filtração 
de radiação e possível contaminação bacteriana da máquina. É obrigatória a eliminação do CAD 
após utilização única. 

 
• Não permita que o equipamento TechnegasPlus seja intervencionado por pessoal não 

autorizado. 

• Não insira escovas de limpeza ou outros objetos estranhos dentro das válvulas, aberturas ou orifícios 
no equipamento ou nos seus consumíveis. Estas ações poderão conduzir a danos irreparáveis. 

 
• Não utilize o equipamento para outros fins senão os descritos no manual do produto. 

 
• Não proceda à autoclavagem do equipamento ou dos seus consumíveis, dado que tal danifica o 

circuito e outros componentes. 

 
Segurança no manuseamento de cilindros de gás comprimido 

Os cilindros de gás comprimido são bastante pesados e instáveis e deverão estar fixos sempre que possível. 
Deverá ser cumprida a legislação local para o manuseamento de cilindros de gás comprimido. A Cyclomedica 
Australia Pty Ltd não se responsabiliza por qualquer negligencia ou incorreta utilização destes cilindros. A 
responsabilidade da Cyclomedica Australia Pty Ltd é limitada à máquina Technegas até o regulador de baixa 
pressão e, quando fornecido pela Cyclomedica, o regulador de alta pressão. A Cyclomedica Australia Pty Ltd 
recomenda que o fornecimento do gás árgon seja realizado através de tubagem de um local externo, como é 
prática usual com gases reticulados hospitalares. Dada a vida útil da tecnologia, o investimento nesta 
precaução de segurança não é significativo. 

 

Utilização de luvas 

Durante o manuseamento do equipamento TechnegasPlus, as seguintes considerações são críticas à 
manutenção de um ambiente de trabalho limpo e para evitar riscos de contaminação: 

Devem ser utilizadas luvas sempre que ocorra manuseamento de peças internas, ou que o Gerador 
Technegas Plus seja aberto durante o carregamento de cadinhos Pulmotec com radioatividade, ou durante a 
substituição de contactos ou em qualquer outro procedimento. As luvas deverão ser removidas e eliminadas 
de acordo com as técnicas de manuseamento de material radioativo imediatamente antes de tocar em 
qualquer sítio, como o fecho da gaveta, o botão de bloqueio e o botão FECHAR. 

 
Rastreabilidade 

Registe a propriedade do novo equipamento com o seu distribuidor local na data de instalação preenchendo 

um cartão de garantia do equipamento. Caso ocorra transferência de propriedade do gerador TechnegasPlus, 
o distribuidor local deverá ser alertado por escrito. Periodicamente, podem ser necessárias notas de serviço, 
alterações na literatura, notificações do dispositivo, etc. A Cyclomedica mantém a rastreabilidade de todos os 
seus produtos de acordo com a legislação em vigor. 

 
Administração de Technegas ao doente em condições de segurança 

A fim de serem evitadas fugas de Technegas para a sala de administração deverão ser cumpridos os 
seguintes passos: 
 

• Nunca abra a válvula de administração ao doente até que o Gerador TechnegasPlus esteja 
devidamente conectado com o doente utilizando o CAD ou um bocal alternativo aprovado pela 
Cyclomedica. 
 

• Certifique-se sempre que o doente continua a respirar através do CAD enquanto estiver conectado 
ao Technegas, com o botão de administração aberto, por pelo menos CINCO respirações após o 
término da inalação do Technegas. Esta manobra limpa a tubagem de administrração do Technegas 
e as vias aéreas condutoras do doente. 
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• Se suspeitar que o doente não vai conseguir utilizar o bocal de administração, terá de escolher um 
sistema de administração mais adequado a partir das alternativas disponíveis (como uma máscara 
facial). Note que isto pode ser feito durante o procedimento de inalação. 

 
Mover o equipamento Technegas Plus em segurança 

• Ao mover o Gerador TechnegasPlus, desengate os travões das rodas e empurre ou puxe sempre a 
unidade usando os painéis de pega de mão fornecidos, movendo o gerador TechnegasPlus a uma 
velocidade não superior a um ritmo lento de caminhada. Não tente mover o Gerador TechnegasPlus 
com os travões das rodas engatados ou de uma maneira que não o consiga controlar com segurança. 

Por exemplo: girar o gerador ou movê-lo a uma velocidade mais rápida do que um ritmo lento de 
caminhada. 

 

• Não rode o carrinho do Gerador TechnegasPlus sobre obstáculos no piso ou sobre superfícies 
irregulares que possam bloquear ou agarrar as rodas, por exemplo: folgas entre um elevador e o piso, 
trilhos e cabos da câmara gama. 

 

• Não coloque objetos pesados em cima do carrinho, como a garrafa de gás para transporte. Mova 
sempre as garrafas de gás e outros equipamentos pesados usando equipamento de transporte 
especializado e adequado para transportar esses itens. 
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4. TRABALHAR COM O GERADOR TECHNEGASPLUS 
 

Requisitos para instalação 
Alimentação 

O utilizador deverá ter uma alimentação dedicada para 

utilização do Gerador TechnegasPlus: 230/240 V, 50/60 Hz a 

20 Amperes. 

 
Fornecimento de gás árgon 

O utilizador deverá utilizar somente gás árgon de Elevada Pureza 

ou Grau Laboratorial com grau de pureza ≥99,99%. 

Precauções! 

Algumas misturas de gás árgon são vendidas para 

soldagem a arco (Argoshield). Elas contêm oxigénio e 

outros gases em pequenas quantidades. 

Estas misturas não devem ser utilizadas com o Gerador 

TechnegasPlus dado que não são apropriadas para uso 
humano. 

Requisitos adicionais 

• Seringa de 1 ml com capacidade de dispensar 0,1 ml 

• Protetor de seringa 

• Luvas descartáveis 

• Etanol puro, >95% 

• Vidro de relógio ou placa de Petri 

• Pinça (fornecida com o Gerador TechnegasPlus) 

 
 
 

Requisitos Gerais 

• Destine uma área dentro do serviço de medicina nuclear, preferencialmente perto da sala de 
imagiologia, para a produção do Technegas e armazenamento do equipamento. 

• Demarque um espaço para guardar em segurança os cadinhos Pulmotec e CAD durante pelo menos 
cinco dias antes de os eliminar como resíduos não radioativos, ou segundo a regulamentação emitida 
pelas Autoridades Competentes locais. 

 
Carga das Baterias 

Ligue a unidade Technegas a um ponto de energia de 20 amperes de saída e ligue o aparelho na parte 
posterior deste no respetivo interruptor. Uma bateria fraca não é evidente até que se tente administrar 

Technegas ao doente! Aconselha-se a deixar o equipamento ligado à corrente quando não estiver a ser 

utilizado, para manter a bateria totalmente carregada. 

 
Manuseamento do botão “CANCELAR” 

O botão “CANCELAR” tem de ser premido DUAS VEZES durante dois segundos para ativar a função 
“CANCELAR”. Isto elimina o risco de cancelar acidentalmente a operação em curso. 
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Ligar o gás árgon 

Antes do início do ciclo de produção, o gás árgon deverá ser conectado ao equipamento e ligado. Para isso, 
ligue a saída de gás da garrafa à entrada do mesmo na parte posterior do Gerador TechnegasPlus e assegure-
se que a ligação está corretamente efetuada.  No caso de se utilizar uma garrafa de gás a alta pressão, deve 
garantir-se que a garrafa se encontra fixa à parede ou instalada de acordo com os requisitos locais de saúde 
e segurança ocupacional. 
 
Manusear o regulador da garrafa de gás 

Verifique se o mecanismo do regulador está firmemente preso ao abastecimento de gás. Verifique se o 

regulador está totalmente desligado e ligue o gás na garrafa. Rode o regulador principal até que a válvula de 
baixa pressão registe 14 litros por minuto ou o indicado pela área “verde” de alguns reguladores. 

 
A ordem de operações a seguir para ligar e desligar o regulador de gás de árgon é recomendada para evitar 
danos ao próprio regulador. Observe que, girando a válvula reguladora principal no sentido horário, o gás é 
LIGADO e no sentido anti-horário, DESLIGADO. 
 

PARA LIGAR:  Ligar primeiro a garrafa, depois ligar o regulador. 

PARA DESLIGAR:  Ligar primeiro a garrafa, depois ligar o regulador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ligue o TechnegasPlus Generator; inicialmente, o visor exibirá o nome Cyclomedica Australia Pty Ltd 

durante 4 segundos. Se não tiver sido realizada uma purga desde a última geração de Technegas, o 
equipamento verificará se a gaveta está fechada e fará a purga durante 6 minutos. Esta purga é para 
garantir que nenhum Technegas radioativo de um teste anterior escapa para a atmosfera quando a 
gaveta for aberta 

  

Ligação do gás 

Válvula de baixa pressão 

Válvula principal do regulador 

  Baixa pressão 
Regulador de 
fluxo Válvula de alta 

pressão 
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Nota: Ao concluir o processo de administração ao doente e a remoção do CAD do gerador TechnegasPlus, a 
Cyclomedica recomenda que o operador reconecte o gerador TechnegasPlus à energia da rede elétrica, o 
ligue e permita que o ciclo de purga de 6 minutos seja realizado. Isso manterá a máquina mais limpa e 
permitirá um período de recarga da bateria. 
 

O visor apresentará: OPEN DRAWER TO  
CHANGE CRUCIBLE (ABRIR GAVETA PARA MUDAR CADINHO) 

 
• Para fazer isto, simplesmente prima "ABRIR". Não há necessidade de premir o botão; no entanto, se 

necessário, premir o botão CANCELAR interromperá imediatamente o movimento da gaveta. Se 
houve um cadinho Pulmotec na máquina devido a uma queima anterior, ele terá sido quebrado e, 
portanto, este cadinho ou os seus pedaços devem ser removidos primeiro (para garantir que o 
Cadinho Pulmotec não é acidentalmente reutilizado). 

 
Há uma pequena bandeja de aço inoxidável imediatamente abaixo do Cadinho Pulmotec, que é removível 
para facilitar esta etapa. Os contactos que seguram o Cadinho Pulmotec podem ser abertos usando a 
alavanca sob a plataforma no lado esquerdo. 
 
PRECAUÇÃO A alavanca e todos os outros componentes internos do Gerador TechnegasPlus são 
contaminados durante a geração Technegas. Certifique-se de que usa luvas descartáveis nesta fase e tome 
cuidado para praticar procedimentos anticontaminação adequados, removendo e substituindo as luvas 
quando toca em componentes contaminados e não contaminados. 

 

UTILIZE APENAS CADINHOS PULMOTEC NO FABRICO DE TECHNEGAS 

 

Preparação e ajuste do cadinho Pulmotec 

 

Para a preparação de Technegas, os utilizadores devem seguir os detalhes do folheto informativo do 
Cadinho Pulmotec (Instruções de uso e manuseamento), fazendo referência ao folheto informativo do 
conjunto de administração ao doente (CAD) e a este manual, conforme necessário. 

• Remova o Cadinho Pulmotec da embalagem usando a pinça fornecida com o Gerador TechnegasPlus 
e coloque-o num vidro de relógio para suporte adequado. 

• Humedeça o poço do Cadinho Pulmotec preenchendo-o com álcool etílico absoluto ou a 95% usando 
uma seringa de 1 ml sem agulha. Retire qualquer excesso de etanol com a mesma seringa deixando 
o Cadinho Pulmotec molhado com etanol. 

• Pegue no Cadinho Pulmotec humedecido usando a pinça, segurando-a com a mão direita, com a 
pinça segurando a parte superior e inferior do Cadinho Pulmotec, e não os lados. A parte superior e 
inferior são determinadas colocando o poço do Cadinho Pulmotec na posição vertical. O eixo do 
cadinho Pulmotec deve estar a aprox. 40° para o lado direito da pinça. 

• Com a mão esquerda com uma luva, empurre a alavanca sob a plataforma em direção à parte traseira 
da máquina, abrindo assim os contactos. Coloque uma extremidade do Cadinho Pulmotec no contacto 
esquerdo e alinhe a outra extremidade do Cadinho Pulmotec com o contacto direito. Solte lentamente 
a alavanca para que seja feito contacto com o lado direito. Caso não seja estabelecido um bom 
contacto, o rendimento de Technegas pode diminuir. Rode o Cadinho Pulmotec 

• Suavemente para trás e para frente no seu eixo algumas vezes antes de ferver, para garantir um bom 
contacto. Rode o Cadinho Pulmotec para garantir que a cavidade do poço está na vertical. 
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• PRECAUÇÃO Este procedimento deve ser realizado com cuidado, pois o Cadinho Pulmotec 

pode quebrar-se facilmente. 
 

• Carregue o Cadinho Pulmotec com eluente do gerador Tc-99m (de notar que o Cadinho Pulmotec 
ainda tem de estar molhado com etanol antes da adição do Tc-99m - caso contrário, repita o processo 
de humedecimento), use uma seringa de 1 ml com uma agulha adequada e verifique se não há 
qualquer bolha de líquido acima do topo do cadinho Pulmotec (volume máximo de 110 µl para os 
cadinhos Pulmotec padrão) 

 

 

Eluato do gerador de tecnécio - A carga recomendada do Cadinho Pulmotec está entre 400 e 900 MBq (10-

25mCi) de pertecnetato de sódio em 0,14 ml (solução salina normal). Assim, é necessária uma concentração 

radioativa de 4000 a 9000 MBq/ml (100 a 250 mCi/ml). Se esse eluato de alta concentração radioativa não 

estiver disponível, é possível realizar várias cargas de cadinho Pulmotec interrompendo o ciclo de geração 

automática após a fase de evaporação (fervura). Isto é feito premindo o botão CANCELAR DUAS VEZES em 

dois segundos, abrindo a gaveta, reenchimento e reevaporação. Note que o Cadinho Pulmotec não requer 

re-humedecimento com etanol antes do preenchimento. 

 

• Para fechar a gaveta, pressione o botão de bloqueio da gaveta na parte superior PRIMEIRO e depois 
no botão FECHAR. Mantenha os dois premidos até que a gaveta esteja totalmente fechada e a luz 
da gaveta se apague. 

 
Se um deles for libertado antes da gaveta parar de se mover, ela será reaberta imediatamente. Esta operação 
é realizada com as duas mãos por precaução de segurança. 

 
Não tente colocar nada na abertura da gaveta nem interferir no processo, pois isso pode danificar o selo do 
Gerador TechnegasPlus. Não opere o mecanismo se suspeitar que algo possa obstruir a operação normal. 
 

PRECAUÇÃO — SEMPRE QUE O GERADOR NÃO ESTIVER EM USO, A GAVETA DEVE SER 
FECHADA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO ACIDENTAL DO PESSOAL. 

 
  

Menisco - côncavo ou plano 
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O visor apresentará: PRESS START  
TO INITIATE 

 SIMMER (PRIMA INICIAR PARA COMEÇAR A FERVURA) 

 

• Quando se prime INICIAR, a câmara será verificada quanto à vedação correta por um teste de 
vazamento, e então começa a fervura, purga. Esse ciclo tem duração de 6 minutos, indicado por um 
tempo de contagem regressiva que é exibido durante esse estágio. Somente o botão CANCELAR 
está ativo durante esse período. 

 
Monitor do fluxo de gás 

 
O fluxo de gás na unidade é monitorizado continuamente. Se o fluxo de gás estiver muito alto ou baixo por 
causa de uma garrafa vazia ou uma válvula não estar totalmente ligada, o processo será interrompido e a 
unidade emitirá um sinal sonoro e exibirá a mensagem 'Gas Flow Too High/Low' ('Fluxo de gás demasiado 
elevado/baixo'. Assim que a falha for corrigida, a máquina retomará o processo. 

 
Temperatura da Caixa Demasiado Elevada 

 
O Gerador TechnegasPlus possui um ciclo de trabalho recomendado de apenas 2 gerações de gás por hora. 
Onde usada com maior frequência, a Câmara do Gerador pode ficar demasiado quente para uso efetivo. 
Nesse caso, é exibida uma mensagem para indicar ao utilizador que ele deve aguardar que o Gerador 
TechnegasPlus arrefeça antes de continuar. Introduzimos um limite de 49 graus Celsius na temperatura da 
caixa, acima do qual a unidade não funcionará e será exibida a mensagem 'Case Temperature Too High - 
Wait' ('Temperatura da caixa demasiado elevada - Aguarde') 

A unidade está pronta para a etapa final da geração Technegas. Antes de prosseguir, posicione o doente 
pronto para inalação e abra uma CAD nova ao lado dele como garantia. O doente deve estar familiarizado e 
confortável com a respiração através do bocal enquanto o nariz está bloqueado com o grampo fornecido. Se 
o doente expelir o bocal na expiração, uma percentagem do Technegas inalado pode ser libertada para a 
sala. Isto pode provocar um aumento na radiação de fundo da câmara. 

A rotina de fervura e purga de 6 minutos cria um momento conveniente para ensaiar o procedimento com o 
doente e minimizar o risco de falha. 
Se o Gerador TechnegasPlus for deixado durante mais de 15 minutos enquanto se procede à preparação do 

doente, o Gerador TechnegasPlus verificará novamente a presença de gás árgon. Este procedimento repete-
se a cada 15 minutos. Note que a fase de queima não pode ser iniciada até que a verificação esteja concluída 
e o cursor apareça para INICIAR a queima. 
 

 
• Prima agora o botão INICIAR e a queima começará, aumentando a temperatura do Cadinho Pulmotec 

acima de 2700 °C durante 15 segundos. 

 

 
Quando a queima estiver concluída, o visor exibirá 

VERIFYING BURN (A VERIFICAR QUEIMA) 

Esta mensagem permanece durante 3 segundos e depois muda para: 
DISCONNECT THE MAINS PLEASE (DESCONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO) 
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O seu Technegas está agora preparado e pronto para inalação pelo doente. Consulte a secção deste Manual 
sobre a Administração de Technegas. 

 

• Desconecte o gás árgon (certifique-se que desliga o fornecimento de árgon no regulador, conforme 
recomendado antes de desconectar o árgon, caso contrário, ocorrerá desperdício) e depois mova a 
máquina para a sala da câmara. O Technegas está disponível para ser administrado nos 10 
minutos seguintes à geração. Isto é indicado por um tempo de contagem regressiva no visor. 
Enquanto a energia da rede elétrica estiver desligada, a unidade permanece alimentada por uma 
bateria interna. 

 

• Para economizar energia da bateria e impedir a libertação inadvertida de Technegas, a máquina 
desengatará a válvula de libertação do doente. Pode ser reativada a qualquer momento durante o 
período de disponibilidade de 10 minutos da Technegas, seguindo o cursos exibido e premindo a 
tecla INICIAR. 
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5. ADMINISTRAÇÃO DE TECHNEGAS 

Introdução 

Para melhores resultados, o Technegas deve ser administrado ao doente o mais rápido possível após a 
geração, e dentro dos 10 minutos permitidos. O doente deve ser preparado para administração durante o 

processo de geração do Technegas. Idealmente, o doente deve ser posicionado de forma que a atividade que 
entra nos pulmões possa ser monitorizada com uma câmara gama à medida que é entregue. 

 

Dose Recomendada 

Recomenda-se que o utilizador consulte o folheto informativo do cadinho Pulmotec para obter detalhes sobre 
a dosimetria. 

 
A dose para o doente deve ser definida pelo Departamento de Medicina Nuclear do utilizador; consulte 
o Diretor do Departamento e/ou pelo Encarregado de Segurança Radiológica. 

 

Administração ao doente 

Para a administração de Technegas ao doente, os Utilizadores devem seguir os detalhes do folheto 
informativo do conjunto de administração ao doente (CAD), fazendo referência ao folheto informativo 
do cadinho Pulmotec e a este manual, conforme necessário. 
 

• Selecione o bocal desejado e permita que o doente se familiarize com ele durante o tempo de 
preparação do Technegas, conforme descrito no folheto informativo do CAD. Quando estiver pronto, 
encaixe um clipe no nariz do doente para impedir que ele respire pelo nariz. 

A postura do doente afeta o perfil de distribuição de Technegas nos pulmões em resposta ao efeito 
gravitacional na distribuição sanguínea. Devem ser feitos todos os esforços para ventilar o doente na mesma 
postura adotada para a injeção de albumina macroagregada (MAA). A experiência mostrou que, sempre que 
possível, os doentes devem estar em decúbito dorsal e a câmara gama posicionada para uma visão posterior. 
O movimento do corpo e as irregularidades respiratórias são bastante reduzidos se o doente estiver numa 
posição supina confortável mas contida. 
 

• Quando o doente estiver preparado, prima o botão INICIAR para produzir Technegas. 
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• Quando solicitado pelo visor do Gerador TechnegasPlus, desconecte a unidade do gás árgon e a 

energia da rede elétrica e leve a máquina ao doente. Note que é importante administrar o 
Technegas o mais rápido possível após a sua geração. 
 

• Conecte a extremidade aberta do tubo do CAD ao Gerador TechnegasPlus, empurrando-o sobre a 
porta de libertação do Technegas e fechando o encaixe de baioneta com um rodando ligeiramente 
no sentido horário. Incentive o doente a respirar normalmente através do bocal. Assegure ao doente 
neste momento que está respirando o ar ambiente. 

 

• Prima o botão INICIAR para libertar a válvula de administração. 

• Quando o doente estiver confortável e confiante respirando pelo bocal, peça ao doente que expire e 
prima firmemente o botão de administração enquanto o doente começa a inspirar. 

 
 

• Peça ao doente para inspirar o Technegas descrito na secção modo de administração do folheto 
informativo do cadinho Pulmotec, usando o método de respiração mais adequado ao doente. 

IMPORTANTE: As técnicas de administração estão descritas no folheto informativo do cadinho 
Pulmotec. A técnica escolhida dependerá da condição de saúde do doente. 

• Método 1:  
Respiração profunda e lenta da capacidade funcional residual (calma e expiração) seguida por uma 
pausa de 5 segundos de inspiração. 

• Método 2:  

Respiração profunda com inspirações profundas sem pausa 

• Método 3:  
Inspirações rápidas e profundas da capacidade funcional residual seguidas de uma pausa de cerca 
de 5 segundos na inspiração. 
 

DICA: Incentivar o doente a imitar beber através de uma palhinha parece melhorar a eficiência da inalação. 

 
• Observe a taxa de contagem de radioatividade e repita esta operação até que a atividade necessária 

esteja presente nos pulmões. 
 

• Solte a válvula de administração depois da atividade necessária esteja presente e permita que o 
doente respire ar novamente através do conjunto do tubo do bocal. É importante que o doente respire 
através da montagem CAD durante cinco a seis ciclos respiratórios após a administração do 
Technegas antes de o remover do Gerador TechnegasPlus para limpar o Technegas da tubagem e 
das vias aéreas do doente. 

 
NOTA 1: O botão de administração pode ser pressionado e libertado continuamente durante o processo de 
inalação para regular a inspiração de Technegas. Ele evita o ar ambiente quando não está premido. 

  

Doente 
Botão de 

administração 

Botão Iniciar 
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NOTA 2: Alguns doentes podem esforçar-se para inspirar e expirar em volta do bocal, prejudicando a eficácia 
do teste e contaminando rapidamente o ar ambiente. Este risco pode ser reduzido, explicando 
cuidadosamente a importância do teste ao doente, permitindo que o doente pratique com o bocal (página 17) 
e, se necessário, mantendo os lábios fechados manualmente com as mãos usando luvas. Pode também ser 
utilizada uma máscara descartável. Para doentes idosos, está disponível um gel de sabor agradável para 
formar uma boa vedação em volta de lábios profundamente fendidos. 

 

• Após o doente receber a quantidade necessária de Technegas, a válvula do doente deve ser libertada 
e o botão CANCELAR premido DUAS VEZES em dois segundos. A unidade desligar-se-á. 

 

 
 

• Regresse a unidade à área de preparação, reconecte o árgon e a energia elétrica, ligue-a e permita 
que o sistema limpe qualquer Technegas residual imediatamente. Isto reduzirá o nível de carbono 
acumulado na câmara entre as chamadas de serviço. 

 
NOTA: É importante deixar a energia elétrica na unidade para manter o carregamento da bateria. 

 
DICA: Se a contagem radioativa do doente for muito baixa, a causa mais provável é que o doente tenha 
ultrapassado o bocal e respirado o ar ambiente. 

  

Botão Cancelar 
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6. MANUSEAMENTO DO ACESSÓRIO INTERNO DO FORNO PARA 
CADINHO (ONDE MONTADO) 

 

Se disponível no seu mercado, o Gerador TechnegasPlus foi equipado com um 'forno de cadinho' localizado 
dentro da gaveta. O Forno para Cadinho foi projetado para ultrapassar atrasos causados pela realização de 
várias fervuras quando elas têm baixa atividade do seu Gerador TechnegasPlus. O Forno para Cadinho 
permite a preparação simultânea de até 5 cadinhos em atmosfera de árgon. É especialmente útil quando a 
atividade específica de tecnécio é baixa, p. ex., no final da semana. Os benefícios são maximizados quando 
o técnico mantém vários cadinhos Pulmotec a ferver durante o dia, reabastecendo progressivamente para 
uso imediato com o Gerador Technegas. 

 
O forno para cadinho opera independentemente do Gerador TechnegasPlus e inicia o seu próprio ciclo de 
fervura de cada vez que a gaveta é fechada. Ao mesmo tempo, o Gerador TechnegasPlus pode continuar a 
ser utilizado para preparar o Technegas seguindo o processo normal. 

 
PRECAUÇÕES 

• O forno para cadinho APENAS deve ser operado por técnicos da radiação com formação para evitar 
riscos que envolvam derramamentos de radiação, exposição ou contaminação desnecessária à 
radiação. 

OPERAÇÃO APENAS POR TRABALHADORES DE RADIAÇÃO TREINADOS - OBSERVE SEMPRE AS 
PRECAUÇÕES DE PERIGO DE RADIAÇÃO 

 

• O Forno para Cadinho contém componentes aquecidos a alta temperatura. Tenha cuidado ao 
manusear, p. ex.: NÃO coloque os cadinhos Pulmotec manualmente no forno para cadinho, use 
sempre uma pinça ao manusear cadinhos Pulmotec. 

• UTILIZE APENAS solução de pertecnetato (Tc99m) com grau da Farmacopeia 
Europeia ou equivalente na utilização do gerador Technegas. 

 

OPERAÇÃO 

Precaução: Superfície quente presente. Não toque na  
superfície quente, pois pode resultar em ferimentos por queimadura. 

 

Para pré-carregar um cadinho Pulmotec com atividade usando o forno para cadinho, abra a gaveta do Gerador 
TechnegasPlus e encaixe o(s) cadinho(s) Pulmotec molhado(s) na posição na placa de aquecimento do forno 
para cadinho usando uma pinça. Carregue o(s) cadinho(s) Pulmotec com eluato de tecnécio e feche a gaveta. 
 
Encha os Cadinhos Pulmotec APENAS com Pertecnetato de Sódio (Tc99m). NÃO ENCHA EM DEMASIA. 
Recomenda-se um menisco plano ou côncavo. 

 
A fervura no forno para cadinho começará. Podem ser colocados 
até 5 cadinhos Pulmotec na placa de aquecimento do forno para 
cadinhos. 
 
 
 

 

 
Observe que a gaveta apenas pode ser aberta apenas para reabastecer o(s) cadinho(s) Pulmotec em 
preparação durante o ciclo Technegas quando solicitado pelo visor [OPEN DRAWER TO CHANGE 
CRUCIBLE (ABRIR GAVETA PARA MUDAR CADINHO)] ou premindo a tecla CANCELAR DUAS VEZES 
durante o ciclo normal de fervura Technegas. Reabasteça os cadinhos Pulmotec e feche a gaveta para iniciar 
uma nova fervura no forno para cadinho. Quaisquer cadinhos Pulmotec que não forem utilizados após o pré-
carregamento no prazo de um dia podem continuar sendo pré-carregados nos dias subsequentes até a 
queima. 

 
Se for necessário 'dobrar a dose' de um cadinho Pulmotec já colocado entre os contactos, após o 
carregamento, pressione o botão CANCELAR DUAS VEZES dentro de dois segundos no final do ciclo de 
fervura. Tal permitirá que a gaveta seja novamente aberta. Não é necessário voltar a molhar o cadinho 
Pulmotec com álcool.   
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7. ELIMINAÇÃO DE ITENS CONTAMINADOS 
 

Lista de itens contaminados 

• O cadinho Pulmotec 

• O conjunto de administração ao doente (CAD) USADO 

• Contactos do cadinho 

• Luvas 

NOTA: O cadinho Pulmotec e o conjunto de administração de doentes são itens de uso único e devem ser 
manuseados da seguinte maneira: 
 

Use sempre luvas descartáveis durante o manuseio de itens contaminados 

 
O cadinho Pulmotec é quebrado automaticamente após a geração do Technegas para evitar a reutilização 
acidental, o que levaria a rendimentos irregulares. Os resíduos são recolhidos numa bandeja abaixo dos 
contactos e conterão um resíduo de radioatividade. Deve ser tratado como lixo radioativo de baixo nível. 

 
O CAD e os bocais devem ser tratados da mesma forma, com consideração adicional dada a questões de 
higiene básica. 

 
Os contactos do cadinho devem ser alterados conforme especificado nas páginas 20 e decair armazenados 
ou eliminados como lixo radioativo de baixo nível. 

 
Qualquer componente removido ou substituído dos sistemas internos deve ser tratado como se também 
estivesse contaminado; embora o grau de contaminação dependa do tempo que a unidade permaneceu 
desde a última utilização. 
 
 

Eliminação de itens contaminados com radioatividade 

A eliminação de resíduos radioativos e infecciosos está sujeita aos regulamentos e/ou às licenças apropriadas 

da autoridade competente local ou do órgão regulador. 
 
Nos casos em que são necessárias orientações sobre eliminação, a Cyclomedica Australia Pty Ltd recomenda 
que os utilizadores contactem estas autoridades. 
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8. MENSAGENS NO LCD E DESCRIÇÕES 
 
MENSAGENS OPERACIONAIS 
 
‘WAIT PURGING CHAMBER’ (A 
AGUARDAR A PURGA DA 
CÂMARA) 

Indica que o Gerador TechnegasPlus está a purgar (limpar) a 
câmara antes de permitir a abertura da gaveta 

‘OPEN DRAWER TO CHANGE 
CRUCIBLE’ (ABRIR A GAVETA 
PARA MUDAR CADINHO) 

Indica que a gaveta está pronta para ser aberta para carregar 
um cadinho Pulmotec 

‘LOAD CRUCIBLE THEN CLOSE 
DRAWER’ (CARREGAR CADINHO 
E FECHAR GAVETA) 

Indica que o operador deve instalar um cadinho Pulmotec 
humedecido, carregar o cadinho Pulmotec com tecnécio-99m e 
fechar a gaveta 

‘CHANGE CONTACTS OR CLOSE 
DRAWER’ (MUDAR CONTACTOS 
OU FECHAR GAVETA) 

A gaveta agora pode ser fechada até que seja um momento 
conveniente para trocar os contactos. Se for necessário trocar 
os contactos, desligue o equipamento com a gaveta aberta e 
consulte a “Manutenção e serviços do utilizador na página XX” 

‘PRESS [START] TO INITIATE 
SIMMER’ (PRIMA INICIAR PARA 
COMEÇAR A FERVURA) 

Indica que o operador deve pressionar o botão "INICIAR" para 
iniciar o ciclo de fervura 

‘CHECKING FOR ARGON GAS’ (A 
VERIFICAR O GÁS ÁRGON) 

Não é necessária qualquer ação. O Gerador TechnegasPlus 
está a verificar a conexão ao fornecimento de gás 

‘CHECKING INLET & OUTLET 
VALVES’ (A VERIFICAR AS 
VÁLVULAS DE ADMISSÃO E DE 
SAÍDA) 

Nenhuma ação necessária. O Gerador TechnegasPlus está a 
realizar um autoteste 

‘CHECKING FOR GAS LEAKS’ (A 
VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE 
FUGAS DE GÁS) 

Nenhuma ação necessária. O gerador TechnegasPlus está a 
realizar um autoteste relativo à vedação da câmara. 

‘WAIT SIMMERING AND PURGING’ 
(A AGUARDAR A FERVURA E A 
PURGA) 

Nenhuma ação necessária. O Gerador TechnegasPlus está na 
etapa de "fervura". 

‘PRESS [START] TO INITIATE 
BURN’ (PRIMA INICIAR PARA 
COMEÇAR A QUEIMA) 

Indica que o operador deve pressionar o botão "INICIAR" para 
iniciar o ciclo de queima. Certifique-se que está pronto para o 
fazer. 

‘PRESS [START] TO INITIATE THE 
CLEAN CYCLE’ (PRIMA INICIAR 
PARA COMEÇAR O CICLO DE 
LIMPEZA) 

Indica que deve premir o botão INICIAR para que a máquina 
execute uma função de "limpeza" (pré-queima, se selecionado) 

‘BURN VERIFIED’ (QUEIMA 
VERIFICADA) 

Nenhuma ação necessária. O Gerador TechnegasPlus está a 
indicar que foi realizada uma queima bem-sucedida. 

‘**WAIT** GENERATING GAS’ 
(**AGUARDE** A GERAR GÁS) 

Nenhuma ação necessária. O Gerador TechnegasPlus está no 
processo de geração de gás. 

‘**WAIT** CLEAN CYCLE IN 
PROGRESS’ (**AGUARDE** CICLO 
DE LIMPEZA EM CURSO) 

Indica que a função de limpeza está em andamento 

‘GAS READY TO USE WITHIN---’ 
(GÁS PRONTO PARA USAR EM---) 

Indicação do tempo limite (minutos: segundos) dentro do qual 
deve usar o Technegas 

DISCONNECT THE MAINS 
PLEASE’ (POR FAVOR, DELIGUE 
A FONTE DE ALIMENTAÇÃO) 

Indica ao operador que ele deve desligar a fonte de 
alimentação e o gás árgon 

‘[START] RELEASES THE GAS 
VALVE’ (INICIAR LIBERTA A 
VÁLVULA DE GÁS) 

Indica ao operador para premir o botão INICIAR para 
desbloquear a válvula de administração do doente. 

 
‘PRESS DRAWER INTERLOCK 
KNOB’ (PRIMA O BOTÃO DE 

Se o botão de fecho for premido sem primeiro premir o botão de 
bloqueio, esta mensagem será exibida juntamente com um 
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BLOQUEIO DA GAVETA) alarme sonoro. 

‘DRAWER MIDWAY OPEN OR 
CLOSE’ (GAVETA 
PARCIALMENTE ABERTA OU 
FECHADA) 

Indica a posição da gaveta. Prima Abrir ou Fechar para 
continuar.  

‘***NO CRUCIBLE*** OR BAD 
CONTACTS’ (***CADINHO 
AUSENTE*** OU MAU CONTACTO) 

Indica que o Gerador TechnegasPlus não possui cadinho 
Pulmotec instalado ou que os contactos estão avariados 
(antigos ou gastos). Se o cadinho Pulmotec estiver presente, 
rode o cadinho Pulmotec para frente e para trás algumas vezes 
e tente novamente. Em seguida, tente um novo cadinho 
Pulmotec seguido pela substituição do arranjado 

 
‘--- BURNS CONTACTS---MORE’ (--
- CONTACTOS QUEIMADOS ---
RESTANTES) 

Esta mensagem indica o número total de queimas realizadas e 
o número restante de queimas para os contactos. 

‘CHANGE CONTACT WITHIN ----- 
BURNS’ (MUDE O CONTACTO 
DAQUI A ---- QUEIMAS) alternando 
com  
‘PRESS [START] TO START’ 
(PRIMA INICIAR PARA INICIAR) 

Indica ao operador que os contactos estão a chegar ao fim da 
sua vida útil. 

Premir INICIAR nesta fase irá fazer regressar o visor à 
mensagem normal do ecrã. 

‘SWITCH OFF AND CHANGE 
CONTACTS’ (DESLIGUE E MUDE 
OS CONTACTOS) 

Indica que os contactos chegaram ao fim da sua vida útil e 
devem ser mudados. O Gerador TechnegasPlus deve agora ser 
desligado e os contactos do cadinho mudados. Deve-se ter 
cuidado ao trocar os contactos, pois eles ainda podem estar 
quentes. A VML recomenda que permita que os contactos 
arrefeçam antes de os mudar. 

‘OPEN DRAWER AND CHANGE 
CONTACTS’ (ABRA A GAVETA E 
MUDE OS CONTACTOS) 

A mensagem acima aparece quando tiverem sido realizadas 50 
queimas nos contactos atuais do cadinho. Nesta fase, deve-se 
premir INICIAR e abrir a gaveta. 

‘WAIT TEST CANCELLED’ 
(AGUARDE TESTE CANCELADO) 

Esta mensagem é exibida se o botão CANCELAR for premido 
durante a fase de fervura. Não é uma mensagem de erro e não 
requer nenhuma ação. 

‘CONTACTS CHANGED??’ 
(CONTACTOS MUDADOS??) 
Alternando com  
OPEN=NO CLOSE=YES 
(ABRIR=NÃO FECHAR=SIM) 

Esta mensagem é exibida quando a energia é ligada 
novamente após a troca dos contactos. Confirma que o 
operador alterou os contactos e coloca o contador de vida útil 
do contacto a zero. 

Premir o botão apropriado (ABRIR ou FECHAR) permitirá a 
operação normal. 

‘THE CONTACT LIFE IS NOW 50 
BURNS’ (A VIDA DO CONTACTO É 
AGORA DE 50 QUEIMAS) 

Indica a vida útil restante dos contactos recém-instalados 

‘SORRY THE GAS IS TOOL OLD 
TO USE’ (O GÁS JÁ 
ULTRAPASSOU O TEMPO ÚTIL 
PARA SER USADO) 

Esta mensagem é exibida 10 minutos após a geração 
Technegas. O Gerador TechnegasPlus desliga-se 
automaticamente. 

‘PRESS CANCEL TO EXIT OR 
TURN THE MAINS ON’ (PRIMA 
CANCELAR PARA SAIR OU LIGUE 
A FONTE DE ALIMENTAÇÃO) 

Indica que deve reiniciar a máquina depois de concluir a 
administração do Technegas. 

‘LOW YIELD! CHECK CONTACTS’ 
(RENDIMENTO BAIXO! VERIFIQUE 
CONTACTOS) 

Esta mensagem indica que o Gerador TechnegasPlus detetou 
um possível RENDIMENTO BAIXO e solicita ao utilizador que 
verifique se os contactos estão apertados e em boas condições 
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PRINCIPAIS MENSAGENS DE ERRO 
 
‘THE DRAWER FAILED TO OPEN 
IN THE TIME ALLOWED’ (A 
GAVETA NÃO ABRIU DENTRO DO 
TEMPO PERMITIDO) 

Indica que o tempo permitido para a gaveta abrir 
automaticamente foi excedido. 

‘THE DRAWER FAILED TO CLOSE 
IN THE TIME ALLOWED’ (A 
GAVETA NÃO FECHOU DENTRO 
DO TEMPO PERMITIDO) 

Indica que o tempo permitido para a gaveta fechar 
automaticamente foi excedido. 

‘CHAMBER FAILED LEAK TEST’ 
(A CÂMARA NÃO PASSOU NO 
TESTE DE FUGAS) 

Isto indica que o Gerador TechnegasPlus encontrou uma fuga 
na câmara e a causa mais provável é que algo pode ter 
congestionado o painel frontal da gaveta. Verifique isto e tente 
novamente. 

Se o erro se mantiver, ligue para a assistência. 

‘BAD OUTLET VALVE’ (FALHA NA 
VÁLVULA DE SAÍDA) 

Esta mensagem é exibida quando uma falha foi detetada na 
válvula de saída de gás. Tente desligar e ligar novamente. 

Se o erro se mantiver, ligue para a assistência. 

‘SIMMER CONTROL OUT OF 
RANGE’ (CONTROLO DA 
FERVURA FORA DO INTERVALO) 

Isto significa que é necessário um ajuste no controlo da fervura. 
Tente desligar e ligar novamente. Se o erro se mantiver, ligue 
para a assistência. 

‘ERROR IN READING PRESSURE’ 
(ERRO NA LEITURA DA 
PRESSÃO) 

Esta mensagem é exibida quando há uma falha na secção de 
deteção de pressão. Tente desligar e ligar novamente. 

Se o erro se mantiver, ligue para a assistência. 

‘CRUCIBLE FAILED TO REACH 
FULL TEMP’ (FALHA DO CADINHO 
AO ALCANÇAR A TEMP. 
NECESSÁRIA) 

Esta mensagem significa que, durante a queima, a temperatura 
estava incorreta e poderia levar a um baixo rendimento de 
Technegas. 

Se os baixos rendimentos continuarem após a 
verificação/substituição dos contactos, ligue para obter 
assistência ou obter mais conselhos. 

‘CRUCIBLE EXCEEDED 
ALLOWABLE TEMP’ (O CADINHO 
ULTRAPASSOU A TEMP. 
PREVISTA) 

Esta mensagem significa que, durante a queima, a temperatura 
estava incorreta e poderia levar a um baixo rendimento de 
Technegas. 

‘TRIAC FAILURE’ (FALHA NO 
TRIAC) 

Indica que o TRIAC que controla a temperatura de gravação 
pode ter falhado. Contacte a assistência. 

‘TURN OFF AND TRY AGAIN’ 
(DESLIGUE E TENTE 
NOVAMENTE) 

Indica que a máquina teve uma falha e requer que a energia 
seja desligada e depois ligada novamente para reiniciar a 
máquina. 

‘SWITCH OFF AND CALL 
MAINTENANCE’ (DESLIGUE E 
CONTACTE A ASSISTÊNCIA) 

O Gerador TechnegasPlus detetou um erro que requer 
intervenção da assistência. Contacte a assistência para obter 
aconselhamento. 

‘PRESS CANCEL TO RESTART’ 
(PRIMA CANCELAR PARA 
REINICIAR) 

Indica que o operador deve premir o botão CANCELAR. Para 
operar, prima o botão CANCELAR duas vezes em dois 
segundos para cancelar uma operação e reiniciar o Gerador 
TechnegasPlus. 
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‘CHAMBER OPEN OR NO ARGON 
GAS’ (CÂMARA ABERTA OU SEM 
GÁS ÁRGON) 

Indica que não foi detetada pressão na câmara do gerador 
TechnegasPlus. Normalmente, isto significa que o gás árgon 
não está conectado ou não está ligado. Outras causas 
possíveis podem ser baixa pressão no cilindro de árgon ou algo 
preso no painel frontal da gaveta. 

‘GAS FLOW IS TOO LOW’ (FLUXO 
DE GÁS MUITO BAIXO) 

Indica que o operador deve verificar as configurações das suas 
válvulas de fornecimento de gás árgon, para garantir o fluxo 
correto. 

A máquina não está a receber gás árgon suficiente. Substitua a 
garrafa de gás, se necessário. 

‘GAS FLOW IS TOO HIGH’ (FLUXO 
DE GÁS MUITO ELEVADO) 

Indica que o operador deve verificar as configurações das suas 
válvulas de fornecimento e a mangueira para a máquina, para 
garantir o fluxo correto. A máquina está a receber demasiado 
gás árgon. 

‘CASE TEMPERATURE TOO HIGH 
WAIT’ (TEMPERATURA DA CAIXA 
DEMASIADO ELEVADA, 
AGUARDE) 

O Technegas sente que a sua temperatura ambiente está muito 
alta. Não são especificadas mais que duas queimas por hora. 
"CLOCK SETTING (CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO) 

 

MENSAGENS DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
 
‘ROUTINES’ (ROTINAS) Indica que a rotina de configuração do relógio foi iniciada. 

‘THE CLOCK HAS NOT YET BEEN 
SET’ (O RELÓGIO AINDA NÃO FOI 
CONFIGURADO) 

O Gerador TechnegasPlus deteta que o relógio não foi ajustado 
e solicita ao operador que siga a rotina de configuração do 
relógio. 

‘CLOCK SETTING HOUR--’ 
(CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
HORA--) 

Indica que o operador pode definir a hora do relógio. 

‘CLOCK SETTING MINUTE--’ 
(CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
MINUTOS--) 

Indica que o operador pode definir os minutos do relógio. 

 ‘CLOCK SETTING YEAR--’ 
(CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
ANO--) 

Indica que o operador pode definir o ano do relógio. 

‘CLOCK SETTING MONTH--’ 
(CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
MÊS--) 

Indica que o operador pode definir o mês do relógio. 

‘CLOCK SETTING DAY--’ 
(CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
DIA--) 

Indica que o operador pode definir o dia do relógio. 
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9. DESCRIÇÕES DAS MARCAÇÕES TECHNEGASPLUS 
 

1) 

 
ATENÇÃO, VER INSTRUÇÕES DE USO 

 

Símbolo internacional para consultar as instruções de uso. 

 

 

2) 

OFF (DESLIGAR DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO) 

 
 

 

Símbolo internacional para desligar. 
 

 

3) 

ON (LIGAÇÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO) 

 

Símbolo internacional para ligar 
 

 

4) 

BATERIA RECARREGÁVEL ÁCIDA SELADA CLASSIFICADA 12V, 1,2AH 

 

Essa etiqueta está localizada no chassis adjacente à bateria e nas baterias fornecidas 
pela Cyclomedica e define a classificação da bateria do gerador. 
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5) 

PRIMA O BOTÃO PARA UMA PARAGEM POSITIVA 
 

 
 

Esta etiqueta está localizada na tampa do gerador TechnegasPlus e solicita que o 
operador prima o botão do doente completamente para baixo para libertar o gás. 

 

 

6) 

ETIQUETA DE FUSÍVEIS PCB 

 

 
 

Esta etiqueta mostra um aviso para a remoção da placa de circuito impresso da unidade 
e também define a classificação do fusível da placa de circuito impresso na linha do 

carregador de bateria. 
 

 

7) 

ETIQUETA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
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8) 

RODE A MANGUEIRA ➔ PARA LIGAR 

 
 

 

 
 

Esta etiqueta está localizada na parte frontal da tampa do gerador à volta do bico de 
administração. Apresenta a direção para onde se deve rodar para conectar o conjunto de 

administração do doente ao gerador TechnegasPlus. 
 
 

9) 

USE APENAS GÁS ÁRGON 'A' 

 
 

 

 

Esta etiqueta está localizada no regulador de baixa pressão de gás árgon. Especifica que 
apenas o gás ÁRGON seja usado com o gerador TechnegasPlus. 
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10) 

SUPERFÍCIE QUENTE 
 
 
 

 

 
Este símbolo indica a presença de uma superfície quente. Precaução: Não toque na 

superfície quente, pois pode resultar em ferimentos por queimadura. 

 
 

11) 

PEÇA APLICADA TIPO B 
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10. MANUTENÇÃO PELO UTILIZADOR E ASSISTÊNCIA 
 

MANUTENÇÃO PELO UTILIZADOR 
 
As peças não podem ser reparadas pelo utilizador; as tarefas seguintes são as únicas designadas pelo 
utilizador para a manutenção da máquina. A limpeza prolongada deve ser realizada a critério do utilizador. A 
substituição dos conjuntos de contactos deve ser realizada quando solicitado pelo Gerador TechnegasPlus. 

 
Deve ser realizada uma assistência geral do Technegas Plus por um técnico autorizado após cada 500 
queimas ou a cada DOZE meses. Isso inclui uma limpeza geral e lubrificação dos componentes internos do 
Gerador TechnegasPlus e, principalmente, calibração. Contacte o seu distribuidor local ou a Cyclomedica 
Australia Pty Ltd para solicitar um serviço para o seu Gerador TechnegasPlus. 

 

Limpeza do gerador 

Limpe a parte externa do Gerador TechnegasPlus com um pano macio de algodão. Para manchas difíceis, 
use um pano macio de algodão levemente humedecido com água. Não há peças para o utilizador limpar 
dentro da máquina. 

Não use detergentes ou solventes como álcool, benzeno ou diluentes, pois eles danificam o acabamento da 
unidade. 
 

Alterar as montagens dos contactos 

O Gerador TechnegasPlus faz uma contagem automática das queimas restantes para cada novo conjunto de 
contactos instalado. Os contactos devem ser trocados a cada 50 queimas para garantir a operação sem 
problemas do Gerador TechnegasPlus. 
Quando solicitado que sejam mudados os contactos, abra a gaveta e desligue a energia no interruptor 
principal. Solte os parafusos de aperto do contacto (na parte superior de cada pedestal, mantendo os 
conjuntos de contacto em posição). Retire os conjuntos de contactos gastos. Instale os novos conjuntos de 
contactos, assegurando que as áreas de contacto estejam limpas e que, quando posicionadas, a face traseira 
de ambos os contactos esteja em contacto com a face de registo dos pedestais. Aperte os parafusos de aperto 
do contacto para prender os contactos firmemente. Não aperte demais os parafusos, pois isso pode resultar 
em roscas descarnadas, necessitando de grandes reparos. 

Ligue novamente o Gerador TechnegasPlus e a mensagem "Contacts Changed?" (Contactos mudados?) será 
exibida. 

Pressione a tecla Fechar para responder SIM. 

 
Troque as montagens dos contacto conforme solicitado a cada 50 queimas. Use sempre luvas 
descartáveis, pois pode haver contaminação (consulte a secção Segurança durante a utilização) 

 

Seleção da Língua do visor 

O Gerador TechnegasPlus é programado com vários idiomas, sendo o inglês o padrão. O idioma da sua 

região (se disponível) será definido pelo técnico durante a instalação. Por segurança, o acesso à configuração 
de idioma não está disponível para o utilizador. Sempre que ocorrerem problemas, contacte o representante 
de serviço local. 
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ASSISTÊNCIA AO GERADOR TECHNEGASPLUS 

Serviço de manutenção preventiva - Gerador 

Para garantir o funcionamento a longo prazo e a prevenção de falhas, recomenda-se que o Gerador 
TechnegasPlus seja submetido a um serviço de manutenção preventiva que inclua calibração a cada 12 
meses. Contacte o seu distribuidor local para obter assistência 
 

Serviço geral de avarias 

Se houver uma falha na operação do gerador Technegas, desligue a máquina e ligue para o distribuidor 
local para obter assistência. Não opere o gerador Technegas se estiver com defeito. 
 

Limpeza do forno de cadinhos 

• O forno de cadinhos deve ser limpo regularmente para evitar a acumulação de materiais 
indesejados. Quaisquer materiais removidos do forno de cadinhos ou materiais de limpeza podem 
ficar contaminados com radiação e devem ser manuseados e descartados de acordo. 

 
• Sempre siga as orientações de segurança contra radiação do seu departamento ao manusear o 

forno de cadinhos durante a limpeza. Se necessário, consulte seu diretor de segurança contra 
radiação. 

 

Transporte 

• Uma vez instalado, o Gerador TechnegasPlus é normalmente um equipamento permanente e 
requer que uma intervenção de serviço para desinstalar e transportar o equipamento, de forma a 
preservar sua integridade de operação. 

• A Cyclomedica Australia Pty Ltd recomenda que contacte o Serviço Cyclomedica para obter 
instruções e/ou assistência. 

 

Armazenamento 

• Uma vez instalado, o Gerador TechnegasPlus é normalmente um equipamento permanente e 
requer que uma intervenção de serviço para desinstalar o equipamento, de forma a preservar sua 
integridade de operação. 

• A Cyclomedica Australia Pty Ltd recomenda que contacte o serviço Cyclomedica para obter 
instruções e/ou assistência. 
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11. ESPECIFICAÇÕES 
 

ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR TECHNEGASPLUS 

 
Proteção contra choque elétrico 

Este dispositivo necessita de uma ligação de terra. O 

grau de proteção contra choque elétrico está conforme 
com 

EQUIPAMENTO DE CLASSE 1 E PEÇA APLICADA TIPO B 

 
 
 
- indica peça aplicada do tipo B 

 

 

 

Ambiente do Gerador TechnegasPlus 

 

Temperatura ambiente +10 - + 40 °C (operacional) 

Temperatura de 
armazenamento 

+10 - +40 °C 

Pressão do ar ambiente  70 - 106 kPa (700 - 1060 mBar) 

Humidade ambiente 0 - 95% sem condensação 

Ciclo de trabalho Dois procedimentos por hora 

 

Consumíveis 
Gás árgon 

Gás árgon de elevada pureza ou grau laboratorial com grau de pureza ≥99,99%. 

 
Conjunto de administração do doente 

Um conjunto de administração ao doente (CAD) projetado especificamente para a unidade Technegas. É 
fabricado a partir de um material plástico não tóxico com um filtro de ar. O CAD destina-se apenas a uso 
único. 

 

Vida útil do filtro de purga 

O Gerador TechnegasPlus é equipado com um filtro de purga de longa duração. A vida útil esperada é de, no 

mínimo, 3000 ciclos operacionais. O filtro de purga é avaliado e substituído periodicamente conforme 
necessário durante o serviço da máquina. O acesso ao filtro de purga não pode ser realizado pelo utilizador 
e deve ser substituído apenas por um fornecedor de serviços aprovado. 

Eliminação de TechnegasPlus no fim da vida útil 

Quando o seu Gerador TechnegasPlus atingir o fim de sua vida útil, consulte os regulamentos locais para o 
descarte de dispositivos médicos. 
 
Certifique-se de que tenha decorrido um período de decaimento apropriado antes do descarte. A Cyclomedica 
sugere um período mínimo de semivida de 10 h de tecnécio 99m antes do descarte. 

 
Não use detergentes ou solventes como álcool, benzeno ou diluentes, pois eles danificam o acabamento da 
unidade. 

 
Onde forem necessárias orientações adicionais sobre descarte ou manuseio, entre em contacto com o agente 
local da Technegas ou o fabricante. 

 
Aviso - O Gerador TechnegasPlus contém chumbo (Pb) usado como proteção contra radiação e devem ser 
tomadas precauções especiais de manuseamento. 
 

Modificações 

Não é permitida qualquer modificação deste equipamento. 

 

Identificação da data de fabrico 

O número de série de um Gerador TechnegasPlus pode ser encontrado no painel traseiro do dispositivo e 

mostrado como um código alfanumérico de oito carácteres, com 6 dígitos, identificando a data de fabrico 
precedida por "TP". 
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Os dois primeiros dígitos são o ano de fabrico. Os dois segundos dígitos são a semana de fabrico desse 
ano. Os dois últimos dígitos são o identificador exclusivo do dispositivo. 

 
Compatibilidade eletromagnética 

 
Proteção contra choque elétrico 
O grau de proteção contra choque elétrico está conforme com 

EQUIPAMENTO DE CLASSE 1 TIPO B. 

 

 
Orientações e declaração do fabricante — emissões eletromagnéticas 

O gerador TechnegasPlus Technegas destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnéticos especificado abaixo. O cliente ou 

utilizador do gerador TechnegasPlus Technegas deve assegurar que o mesmo é utilizado em tal ambiente. 
Teste de emissões Conformidad

e 
Ambiente eletromagnético — orientações 

 
Emissões de RF 

CISPR 11 

 
Grupo 1 

O gerador TechnegasPlus Technegas utiliza energia RF apenas no seu 

funcionamento interno. Assim, as emissões RF são muito baixas e é 

improvável que provoquem quaisquer interferências em equipamentos 

instalados perto do gerador TechnegasPlus  
Technegas. 

Emissões de RF 
CISPR 11 

Classe A O Gerador TechnegasPlus é adequado para uso em todos os 
estabelecimentos que não sejam domésticos e aqueles diretamente 
ligados à rede pública de fornecimento de energia de baixa tensão que 

fornece edifícios usados para fins domésticos. 
Pode haver potenciais dificuldades em garantir a compatibilidade 
eletromagnética doméstica e daqueles diretamente ligados à rede pública 
de fornecimento de energia de baixa tensão que abastece edifícios usados 
em ambientes de uso doméstico, devido a distúrbios conduzidos. 

Emissões harmónicas 

IEC 61000-3-2 

Não aplicável 

Flutuações de tensão / 

cintilação 

emissões 

IEC 61000-3-3 

 
Não aplicável 

 
Gás árgon 

Gás árgon de elevada pureza ou grau laboratorial com grau de pureza ≥99,99%. 

 
 
 
  

Orientações e declaração do fabricante — emissões eletromagnéticas 

O gerador TechnegasPlus Technegas destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou 

utilizador do gerador TechnegasPlus Technegas deve assegurar que o mesmo é utilizado em tal ambiente. 

Teste de imunidade IEC 60601 
Nível de teste 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético — orientações 

Descarga eletrostática 

(ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6kV contacto 
 

±8kV ar 

Conforme ±6kV contacto 

 
Conforme ±8kV ar 

O chão deve ser de madeira, betão ou pavimento 

cerâmico. Caso o chão esteja revestido por um 

material sintético, a humidade relativa deve ser 

de, pelo menos, 30% 

Transitório 
elétrico rápido 
IEC 61000-4-
4 

±2kV para cabos de 

alimentação 

Conforme 2kV para 

cabos de alimentação 

A energia da rede elétrica deve corresponder à 

habitualmente utilizada em ambiente comercial 

ou hospitalar. 

 ±lkV para cabos I/O 
 

  

Pico 

IEC 61000-4-5 

±lkV modo diferencial 

±2kV modo comum 
Conforme lkV modo 

diferencial 

 
Conforme 2kV modo 
comum 

A energia da rede elétrica deve corresponder à 

habitualmente utilizada em ambiente comercial 

ou hospitalar. 

Quebras de tensão, 

interrupções curtas 

e variações de 

tensão nos cabos 

de alimentação 
IEC6l 000-4-11 

<5% Ur 

(>95% quebra em 

Ur) durante 0,5 

ciclos 

 

<40% Ur 
(60% quebra em Ur) 

 
Conforme 

 

 
Conforme 

A energia da rede elétrica deve corresponder à 

habitualmente utilizada em ambiente comercial ou 

hospitalar. Se o utilizador do gerador 

TechnegasPlus Technegas necessita de uma 

operação contínua durante interrupções da energia 

da rede elétrica, recomenda-se que 
o gerador TechnegasPlus Technegas seja 
alimentado 

 durante 5 ciclos  a partir de uma fonte de alimentação 

ininterrupta ou bateria. 

 
 

<70% Ur Conforme 
 

 (>30% quebra em 
Ur) durante 0,25 
ciclos 

  

 
<5%Ur 

(>95% quebra Ur) 

durante 5 seg 

Conforme 
 

Frequência de 

alimentação 

(50/60Hz) campo 

magnético 
IEC61000-4-8 

 

 
3 A/m 

 
Conforme 
< 3 A/m 50 & 60 Hz 

Os campos magnéticos da frequência de 

alimentação devem estar a níveis característicos 

de uma localização habitual num ambiente 

comercial ou hospitalar habitual. 

NOTA: Ur é a tensão da energia da rede elétrica em corrente contínua antes da aplicação do nível de teste 
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Separação recomendada entre equipamento de comunicações por RF portátil e móvel e o gerador TechnegasPlus 
Technegas 

O gerador TechnegasPlus Technegas destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético no qual as perturbações RF 

irradiadas sejam controladas. O cliente ou utilizador do gerador TechnegasPlus Technegas pode evitar interferências 

eletromagnéticas mantendo uma distância mínima  entre os equipamentos de comunicações por RF portáteis e móveis 

(transmissores) e o gerador TechnegasPlus 
Technegas conforme as recomendações abaixo, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicações. 

Potência de saída máxima 
descrita para o transmissor 

W 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 

150 kHz a 80 MHz 

[equation] 
 

80 MHz a 800 MHz 

 [equation] 
 

800 MHz a 2.5 GHz 

[equation] 
 

 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,16 1,16 2,33 

10 3,68 3,68 7,37 

100 11,66 11,66 23,33 

Para transmissores cuja potência máxima de saída descrita não se encontre indicada acima, a distância de separação 

recomendada, em metros (m), pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a 

potência máxima de saída descrita do transmissor em Watt 

(W) de acordo com as especificações do fabricante. 

 
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação indicada para a gama mais alta de frequências. 

 

NOTA 2: Estas orientações não são aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 

absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

 
 

De IEC 60601-1-2 Distâncias recomendadas para separação entre equipamentos de comunicação de RF 
portáteis e móveis e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA - para EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não de 
SUPORTE DE VIDA - 

De acordo com a IEC 60601-1: 2015 - 8.11.1 - Isolamento da rede elétrica - O Gerador TechnegasPlus liga-
se à rede elétrica via cabo de alimentação; portanto, a ficha do cabo de alimentação serve como dispositivo 
de isolamento ou desconexão à rede elétrica. 

 

GERAL 

 

Tensão de alimentação 230/240 V ~ ca +/- 5% ajustável conforme acima  
mover um Transformador 

Frequência de fornecimento 50-60 Hz 

Corrente de alimentação -  Estado estacionário < 0,2 Amperes RMS 

Corrente de alimentação - Máximo (15 seg.) 20 Amperes RMS 

Fusíveis (Alimentação) 2x 500 mA SLO BLO (T500 mAL, 250 V) 

Fusível (bateria) (Carga das Baterias) F1: Fusível Sub-Miniatura 
Tipo: F (ação rápida) 
Classificação: 1 Amp 125 V. 

Peso de transporte 130 Kg 

Tamanho de transporte 1100 x 630 x 1190 mm (C x L x A) 

Área do piso 920 x 600 mm 

 

LISTA DE ACESSÓRIOS 

Conjunto de administração ao doente (CAD) 

Gerador Technegas TechnegasPlus 
 

 
 
0086  
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12. DOSIMETRIA 
 

Dosimetria da radiação 
A dose absorvida pela radiação nos pulmões é um pouco mais alta para o Technegas do que para os agentes 

de perfusão, como as microesferas, porque o Technegas não é eliminado dos pulmões durante a vida útil 
mensurável do Tc-99m. No entanto, as doses de corpo inteiro são comparáveis para uma determinada 
quantidade de atividade administrada a um doente. 
Dose absorvida (adulto)/37 MBq Administrado. 
 

Agente Pulmão Todo o corpo 

 

TechnegasPlus 4,5 mGy 0,17 mGy 

Microsferas (mAA) 2,9 mGy 0,16 mGy 

Referências (R5)   

 

O doente 
 
A retenção de Technegas inalado no pulmão depende dos seguintes parâmetros: 

 

• Profundidade de respiração 

• Duração possível de sustentação da respiração 

• Condição básica do doente e pulmões 

• Frequência respiratória 

• A quantidade inicial de tecnécio adicionada ao cadinho Pulmotec 

• O tempo após a geração em que o doente respira o Technegas 

 
É importante monitorizar a atividade do Technegas no doente, pois o gás é administrado observando a taxa 
de contagem de uma visão posterior na consola da câmara gama. Limite a dose à indicada nas notas clínicas 
(26-40 MBq). Geralmente, tal corresponde a um máximo de aproximadamente 2500 contagens por segundo 
(cps). 

 

Nota: Se a tiroide estiver presente nas imagens ou caso se observe absorção de Technegas na corrente 
sanguínea, os operadores devem verificar se usaram o gás árgon com 99,99% de pureza. Os operadores 
também devem garantir que usaram o eluato correto e não encheram demasiado o cadinho Pulmotec. Se tais 
indicações estiverem presentes após a verificação desses pontos, o operador deve ligar para o fornecedor de 
serviço local. 
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13. PEÇAS DO GERADOR TECHNEGASPLUS 
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

 
17838 Caixa com 50 conjuntos de administração ao doente (RESTO DO MUNDO) 

17839 Caixa com 50 conjuntos de administração ao doente (EUROPA) 

10035 Grampo nasal para o doente (1 apenas)  

10036 Pinças 

10029 Bandeja de cinzas 

10040 Conjunto do regulador de gás árgon completo (inclui mangueira de 
fornecimento) 

17510 Máscara facial descartável 

 

 

Consulte o manual de serviço para obter detalhes das peças de serviço. 
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Uma discussão completa sobre a tecnologia e a bibliografia pode ser encontrada em 
http://www.cyclomedica.com 

  



 Cyclomedica – Manual do Utilizador do Gerador TechnegasPlus – UM.EU-1PT - 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclomedica Australia Pty Ltd 


	Como funciona o Gerador TechnegasPlus?
	Indicações de uso
	Contraindicações
	Advertências e Precauções
	 Não permita que o equipamento TechnegasPlus seja intervencionado por pessoal não autorizado.
	Segurança no manuseamento de cilindros de gás comprimido
	Utilização de luvas
	Rastreabilidade
	Administração de Technegas ao doente em condições de segurança

	Mover o equipamento Technegas Plus em segurança
	Ligar o gás árgon
	Manusear o regulador da garrafa de gás
	PARA LIGAR:  Ligar primeiro a garrafa, depois ligar o regulador.
	PARA DESLIGAR:  Ligar primeiro a garrafa, depois ligar o regulador.
	Preparação e ajuste do cadinho Pulmotec
	Para a preparação de Technegas, os utilizadores devem seguir os detalhes do folheto informativo do Cadinho Pulmotec (Instruções de uso e manuseamento), fazendo referência ao folheto informativo do conjunto de administração ao doente (CAD) e a este ma...

	 PRECAUÇÃO Este procedimento deve ser realizado com cuidado, pois o Cadinho Pulmotec pode quebrar-se facilmente.
	SIMMER (PRIMA INICIAR PARA COMEÇAR A FERVURA)
	Monitor do fluxo de gás
	Temperatura da Caixa Demasiado Elevada
	VERIFYING BURN (A VERIFICAR QUEIMA)
	DISCONNECT THE MAINS PLEASE (DESCONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO)
	Introdução
	Dose Recomendada
	A dose para o doente deve ser definida pelo Departamento de Medicina Nuclear do utilizador; consulte o Diretor do Departamento e/ou pelo Encarregado de Segurança Radiológica.
	IMPORTANTE: As técnicas de administração estão descritas no folheto informativo do cadinho Pulmotec. A técnica escolhida dependerá da condição de saúde do doente.
	DICA: Se a contagem radioativa do doente for muito baixa, a causa mais provável é que o doente tenha ultrapassado o bocal e respirado o ar ambiente.
	PRECAUÇÕES
	OPERAÇÃO APENAS POR TRABALHADORES DE RADIAÇÃO TREINADOS - OBSERVE SEMPRE AS PRECAUÇÕES DE PERIGO DE RADIAÇÃO
	Lista de itens contaminados
	Use sempre luvas descartáveis durante o manuseio de itens contaminados
	Eliminação de itens contaminados com radioatividade

	1)
	MANUTENÇÃO PELO UTILIZADOR
	Limpeza do gerador
	Alterar as montagens dos contactos
	Troque as montagens dos contacto conforme solicitado a cada 50 queimas. Use sempre luvas descartáveis, pois pode haver contaminação (consulte a secção Segurança durante a utilização)
	ASSISTÊNCIA AO GERADOR TECHNEGASPLUS
	Serviço geral de avarias
	Limpeza do forno de cadinhos
	Transporte
	Armazenamento
	ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR TECHNEGASPLUS
	EQUIPAMENTO DE CLASSE 1 E PEÇA APLICADA TIPO B
	Consumíveis
	Conjunto de administração do doente
	Vida útil do filtro de purga
	Eliminação de TechnegasPlus no fim da vida útil
	Modificações
	Identificação da data de fabrico
	Compatibilidade eletromagnética
	EQUIPAMENTO DE CLASSE 1 TIPO B.
	GERAL
	LISTA DE ACESSÓRIOS
	O doente


