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1 Inleiding 
In deze handleiding vindt u de meest recente informatie die op het moment van levering 
beschikbaar was over de TechnegasPlus Technegas®-generator (TP). 

 

Modelnummer 25000. 

Cyclomedica Australia Pty Ltd behoudt zich het recht voor om deze handleiding zonder 
voorafgaande kennisgeving inhoudelijk te wijzigen. 

Alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van uw TechnegasPlus 
Technegas®-generator verneemt u via uw door Cyclomedica erkende monteur. 

Indien geïnstalleerd, bediend en onderhouden overeenkomstig deze handleiding, voldoet 
de TechnegasPlus Technegas®-generator aan de in deze handleiding beschreven 
specificaties. 

1.1 Handelsmerk en copyright van de fabrikant 
Technegas® is een geregistreerd handelsmerk van Cyclomedica Australia Pty. Ltd. 

Pulmotec® is een geregistreerd handelsmerk van Cyclomedica Australia Pty. Ltd. 

Copyright 2022, Cyclomedica Australia Pty Ltd 

Alle rechten voorbehouden. 

De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder de 
schriftelijke toestemming van: 

 

 Fabrikant Gemachtigd vertegenwoordiger 

Cyclomedica Australia Pty Ltd 
Unit 4, 1 The Crescent 
Kingsgrove  
NSW 2208 
AUSTRALIË  
Tel.: +61 2 9541 0411 
E-mail: info@cyclomedica.com 

Cyclomedica Europe Ltd 
Unit A5, Calmount Business Park 
Ballymount 
Dublin 12 
IERLAND 
Tel.: +353 1 402 0506 
E-mail: info@cyclomedica.com 
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2 Productinformatie 
2.1 Beschrijving van het hulpmiddel 
De TechnegasPlus Technegas®-generator (TP) is een elektrisch medisch hulpmiddel voor 
het maken van hydrofobe, met technetium-99m gelabelde koolstofdeeltjes1, gedispergeerd 
in argon in de vorm van een aerosol. 

Technegas® is de handelsnaam voor het systeem van medische hulpmiddelen en 
farmaceutische producten waarmee het met radioactief technetium-99m gelabelde 
koolstofaerosol, ook wel aangeduid als Technegas®, wordt geproduceerd. 

Het Technegas®-systeem bestaat uit de TechnegasPlus Technegas®-generator (TP), 
Pulmotec® (kroes), de Technegas®-contacten (contacten), de Technegas®-toedieningsset 
(Patient Administration Set, PAS) en andere gepatenteerde onderdelen. 

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om te worden gelezen in combinatie met de 
gebruiksaanwijzing van de Technegas®-kit voor de PAS en de contacten. 

Om Technegas® te kunnen produceren is voor het systeem benodigd: een universeel 
stopcontact van 20 A, door de gebruiker aan te leveren technetium-99m (99mTc) als 
natriumpertechnetaatoplossing (NaTcO4), zuivere, niet-gedenatureerde ethanol (≥ 95%) en 
zeer zuiver argongas (≥ 99,997%, zuiverheidsgraad 4.7 of hoger). 

2.2 Beoogd gebruik 
Het Technegas®-systeem is bestemd voor gebruik voor functionele beeldvorming van de 
longventilatie voor het beoordelen van, en het volgen van de werkzaamheid van 
behandelingen voor, longembolie, aandoeningen van de kleine luchtwegen in de longen, 
waaronder chronisch obstructieve longziekte (COPD), longresectiechirurgie en andere 
aandoeningen met betrekking tot de longventilatie. 

De afmetingen van de nanodeeltjes en de hydrofobe eigenschappen van Technegas® zijn 
ideaal voor gasachtig gedrag en alveolaire depositie in de longen.2 Dit vereenvoudigt de 
beeldvorming met behulp van gammastraling van de functionele ventilatiedistributie voor 
de diagnose van pathologische processen. 
Technegas wordt in enkele inademingen toegediend en na beeldvorming met behulp van 
een gammacamera, 'single photon emission'-computertomografie (SPECT) of SPECT/CT 
(computertomografie), kan de laborant/arts platte of 3D-beelden maken die informatie 
geven over de longfunctie en longfysiologie.3 

2.3 Indicaties voor gebruik 
Technegas® is veilig en doeltreffend voor gebruik bij functionele longventilatie-
beeldvorming voor de beoordeling van longembolie, aandoeningen van de kleine 
luchtwegen in de longen, waaronder chronisch obstructieve longziekte (COPD), 
longresectiechirurgie en andere aandoeningen met betrekking tot de longventilatie. 
Raadpleeg de bijsluiter van de Pulmotec® (kroes) en de gebruiksaanwijzing voor de 
Technegas-contacten en voor de Technegas-PAS. 
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2.4 Contra-indicaties 
Technegas® heeft geen bekende contra-indicaties.3 

2.5 Maximale blootstelling 
De patiënt mag maximaal 3 minuten per 24 uur aan de TP worden blootgesteld via 
ventilatie door de PAS. 

 

2.6 Werkingsprincipe 

 

Afbeelding 1: TechnegasPlus Technegas®-generator (TP) 

De TP is een op maat gemaakte hogetemperatuuroven; het is een medisch hulpmiddel van 
klasse IIb. In de TP wordt met behulp van een combinatie van grafiet in de vorm van de 
Pulmotec® (kroes) en een inerte atmosfeer (argon) 99mTc-natriumpertechnetaat 
gereduceerd en vervolgens verdampt in een stalen kamer. 

Dit gebeurt door het eluaat eerst gedurende 6 minuten in te dampen, zodat al het water uit 
de zoute drageroplossing verdampt, waarbij de kamer wordt ontdaan van zuurstof en 
gevuld met argon. Vervolgens wordt de grafieten Pulmotec® (kroes) binnen 2 seconden op 
een temperatuur van 2750 °C ± 100 °C gebracht en gedurende 15 ± 1 seconde(n) op deze 
temperatuur gehouden zodat Technegas® wordt geproduceerd. Een optische sensor houdt 
de hogetemperatuurfase binnen de gespecificeerde temperatuurgrenzen. 

  



 

 
MNL-0026 Rev 01 EU-NL 23 Nov 

2022 
Gebruikershandleiding TechnegasPlus Technegas®-generator 8 van 56 

 

 

Afbeelding 2: Beknopt overzicht van de productie en toediening van Technegas® 

 

Via een door de operator bediende elektrische klep in de kamer kan de patiënt via de PAS 
Technegas® inhaleren dat, door afzetting op de oppervlakken van de longblaasjes, het 
mogelijk maakt de distributie in de functionerende luchtwegen in kaart te brengen middels 
standaardtechnologie uit de nucleaire geneeskunde, namelijk een gammacamera.2 

Bij langdurige bewaring van Technegas® vindt aggregatie tot grotere deeltjes plaats3, en de 
migratie van die deeltjes naar de wanden van de TP-kamer. Daarom dient Technegas® 
binnen 10 minuten na productie ervan aan de patiënt te worden toegediend. Om te 
voorkomen dat per ongeluk onbruikbaar geworden diagnosticum wordt gebruikt, zorgt de 
TP ervoor dat na 10 minuten geen product meer aan de patiënt kan worden toegediend. 
Nadat het hulpmiddel weer op de netvoeding en op argon is aangesloten, voert de TP een 
automatische cyclus van 3 minuten uit om door middel van een filtersysteem 
achtergebleven Technegas® in de kamer uit te drijven en op te vangen. 

Om Technegas® zo snel mogelijk aan de patiënt te kunnen toedienen, moet de patiënt 
tijdens het genereren van Technegas® worden voorbereid. 
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3 Verantwoordelijkheid van de operator 
Alleen medewerkers (operators) die specifiek getraind zijn in het gebruik van de TP mogen 
ermee werken.  

Operators zijn zelf verantwoordelijk voor het kennen en begrijpen van de inhoud van deze 
handleiding, waaronder, maar niet beperkt tot: 

 maatregelen om hun eigen veiligheid te waarborgen; 
 de veiligheid van anderen die in de nabijheid van het TP-systeem werken; 
 patiëntveiligheid; 
 het gebruik van de TP volgens de instructies in deze handleiding; 
 een passende gebruiksomgeving zoals vastgelegd in de specificaties in deze 

handleiding; 
 onderhoud door de operator volgens de instructies in deze handleiding; 
 het faciliteren van periodiek onderhoud door daartoe bevoegd personeel van 

Cyclomedica; 
 het in kennis stellen van Cyclomedica van klachten, gevallen van onjuiste 

toediening, ongewenste voorvallen; 
 het in kennis stellen van Cyclomedica van verzoeken om reparatie mocht de TP 

defect raken; en 
 alle eventuele storingen die het gevolg zijn van onjuist gebruik, onderhoud of 

onderhoudskwesties, onjuiste reparatie, beschadiging, wijziging of modificatie door 
iemand anders dan een door Cyclomedica erkende monteur; 

 alle eventuele ernstige incidenten in verband met dit hulpmiddel moeten worden 
gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het 
incident zich heeft voorgedaan. 
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4 Voorzorgsmaatregelen en veiligheid bij gebruik 

 

GEBRUIK UITSLUITEND de Pulmotec® (kroes) met de TechnegasPlus 
Technegas®-generator (TP). 

De Pulmotec® (kroes) is de enige geregistreerde koolstofkroes voor 
geneesmiddelen in Europa met een handelsvergunning voor gebruik voor 
de productie van Technegas®. Geen enkele andere koolstofkroes is 
goedgekeurd en gevalideerd voor gebruik met de TP. 

 

 

GEBRUIK in de TP UITSLUITEND een oplossing van natriumpertechnetaat 
(NaTcO4) van een kwaliteit overeenkomstig de Europese of Amerikaanse 
Farmacopee of van gelijkwaardige kwaliteit.  

 

 

Alleen de messing Technegas®-contacten, vervaardigd door Cyclomedica 
Australia, zijn gevalideerd voor gebruik voor een veilige en doeltreffende 
werking van de TP en de productie van Technegas®. De Technegas®-
contacten zijn essentiële benodigdheden voor een consistente en veilige 
werking van de TP. 

 

De Technegas®-toedieningsset (Patient Administration Set, PAS) is 
UITSLUITEND bestemd voor EENMALIG GEBRUIK. Alleen de 
Technegas®-toedieningsset (PAS), vervaardigd door Cyclomedica 
Australia, is gevalideerd voor gebruik voor een veilige en 
doeltreffende werking van de TP en de toediening van Technegas®. 

 

De Pulmotec® (kroes) is UITSLUITEND bestemd voor EENMALIG 
GEBRUIK. 

 

 

Ongeoorloofde reparaties en vervanging van integrale onderdelen kunnen de 
veilige en doeltreffende werking van de TP nadelig beïnvloeden; het 
aanpassen van interne bedieningsinstellingen kan een inbreuk vormen op de 
Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices (Essentiële 
beginselen voor de veiligheid en werking van medische hulpmiddelen) die in 
de internationale regelgeving voor medische hulpmiddelen zijn vastgelegd. 

 

De TP is een niet-steriel medisch hulpmiddel.  
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4.1 Veiligheid tijdens gebruik 
 Behandel de Pulmotec® (kroes) met zorg.  
 Gebruik geen gemethyleerde of gedenatureerde alcohol bij de bevochtiging van de 

Pulmotec® (kroes). 
 Gebruik voor de TP geen argon van industriële of laskwaliteit. 
 Inspecteer de Pulmotec® (kroes) op zichtbare beschadigingen of defecten. 
 Laat reparaties aan de TP niet uitvoeren door onbevoegd personeel; manipulatie van 

een medisch hulpmiddel kan een inbreuk vormen op de Essential Principles of 
Safety and Performance of Medical Devices die in de internationale regelgeving voor 
medische hulpmiddelen zijn vastgelegd. 

 Steek geen reinigingsborstels of andere vreemde voorwerpen door de verschillende 
kleppen, openingen of gaten van de TP of de bijbehorende verbruiksartikelen. Dit 
kan schade veroorzaken waardoor de TP onbruikbaar wordt. 

 Gebruik de TP niet voor andere doeleinden dan specifiek vermeld in deze 
handleiding. 

 De TP en de bijbehorende verbruiksartikelen mogen niet worden geautoclaveerd. 
 Omdat het mogelijk is dat de interne onderdelen van de TP besmet zijn met 

ioniserende straling, moeten goede stralingspraktijken worden nageleefd.  
 De toedieningsklep voor toediening aan de patiënt mag pas worden geopend als de 

patiënt door de PAS ademt en de PAS aan de TP is bevestigd. 
 Zie er altijd op toe dat, nadat de inademing van Technegas® is gestopt, de patiënt 

gedurende ten minste vijf (5) ademhalingen door de PAS blijft ademen terwijl deze 
op de TP is aangesloten en de toedieningsknop niet is ingedrukt. Hierdoor wordt 
Technegas® (de aerosol) uit de toedieningsslang en de doorgankelijke luchtwegen 
van de patiënt verwijderd. 

 Als een patiënt niet goed in staat is een mondstuk te gebruiken, raadt Cyclomedica 
aan om een gezichtsmasker te gebruiken met het mondstuk van de PAS. Dergelijke 
gezichtsmaskers zijn te verkrijgen bij Cyclomedica. 

 Laat de TP niet onbeheerd achter terwijl deze in bedrijf is. 
 

4.2 Veiligheid met betrekking tot straling 
Bij correct gebruik is de TP volledig afgeschermd en geschikt voor 99mtechnetium tot de 
aanbevolen dosimetrie. De TP is voorzien van een autonoom filtratieapparaat. 

 Wanneer interne onderdelen van de TP worden gehanteerd, moeten 
wegwerphandschoenen worden gedragen. 

 De lade moet gesloten zijn als de TP niet in gebruik is, om eventueel vrijkomen van 
radioactief materiaal te voorkomen. 

 Raadpleeg bij stralingslekkage het stralingsveiligheidsplan voor de op de locatie 
geldende voorschriften voor het opruimen van gemorst materiaal. 
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4.3 Veilig verplaatsen van de TechnegasPlus Technegas®-generator 
(TP) 

 Controleer de wielen op beschadigingen voordat u de TP verplaatst. 
 Verplaats de TP niet over oneffen of steile oppervlakken. 
 Om de TP te kunnen verplaatsen, maakt u de wielvergrendelingen los. Let erop dat 

de wielvergrendelingen weer vastzitten wanneer de TP op zijn plek staat. 
 Gebruik de wagen niet om zware voorwerpen zoals gasflessen te vervoeren. 

 

4.4 Waarschuwingen 
Argon brengt verstikkingsgevaar met zich mee. Zet de argontoevoer altijd op 
OFF (uit) wanneer deze niet is aangesloten op de TP. 

 De interne onderdelen van de TP kunnen heet zijn. 
 Open of sluit de lade niet als u het vermoeden heeft dat er iets is dat de normale 

werking kan belemmeren. 
 De TP weegt ongeveer 120 kg (265 lbs), dus verplaatsing moet met de nodige 

voorzichtigheid gebeuren. 

 
Gooi gebruikte verbruiksartikelen weg als besmet afval; ze zijn na gebruik 

radioactief en biologisch gevaarlijk. 

 

 
De patiënt mag de TP niet aanraken, alleen de PAS. 
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5 Bediening van de belangrijkste functies op de TP 

5.1 Gebruik van de CANCEL-knop 
De CANCEL-knop moet binnen twee seconden TWEEMAAL worden ingedrukt om een 
opdracht te annuleren. Dit is om te voorkomen dat een opdracht per ongeluk wordt 
geannuleerd. 

In deze handleiding wordt deze opdracht 'DUBBELE CANCEL' genoemd. 

5.2 Bediening van de lade 
De lade kan worden geopend door op de knop 'OPEN' te drukken wanneer u op het display 
ziet: 

"    OPEN DRAWER TO      " 

"    CHANGE CRUCIBLE     " 

Om de lade vanuit de geopende stand te sluiten, DRUKT u op de knop voor de 
ladevergrendeling (Drawer Interlock) bovenop de TP en HOUDT u deze ingedrukt; 
vervolgens DRUKT u op de CANCEL-knop (annuleren) en HOUDT u deze ingedrukt tot de 
lade volledig gesloten is en u een waarschuwingssignaal hoort. Dan kunt u de twee 
knoppen loslaten.  

Als u een van beide knoppen loslaat voordat de lade tot stilstand is 
gekomen, gaat de lade onmiddellijk weer open. Deze tweehandsbediening 
is een voorzorgsmaatregel omwille van de veiligheid. 

  
Het sluiten van de lade kan beknellingsgevaar voor vingers en handen 

opleveren. 

 

 
Problemen met het openen of sluiten van de lade kunnen stralingsgevaar 

opleveren als met de TP onlangs een verbranding is uitgevoerd. Volg in dat 
geval het plaatselijke stralingsveiligheidsplan en neem contact op met uw 

door Cyclomedica erkende monteur. 

De lade moet gesloten zijn als de TP niet in gebruik is. 
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5.3 Beschrijvingen van het voor- en achterpaneel 

 

Afbeelding 3: Voorpaneel van de TP 

 

1 – START-knop 
2 – CLOSE-knop (sluiten) 
3 – OPEN-knop 
4 – Display 
5 – Aansluiting voor knop voor toediening 
op afstand 
6 – PAS-aansluiting achter metalen 
afdekplaatje 
7 – Patiënttoedieningsknop 
8 – Knop voor ladevergrendeling (Drawer 
Interlock) 
9 – Aansluiting voor Easy Breather Valve 
(klep t.b.v. ademhalingsondersteuning)  
10 – CANCEL-knop (annuleren) 
11 – Oranjegele loden (Pb) afscherming 
12 – Lade van de TP 

 

Afbeelding 4: Achterpaneel van de TP 

1 – Argoninlaataansluiting 
2 – Hoofdschakelaar 
3 – Controlelampje netvoeding 
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6 Installatie  

6.1 Installatie-informatie 
De installatie om de TP gebruiksklaar te maken moet worden uitgevoerd door een door 
Cyclomedica erkende monteur.  

De erkende monteur zal de installatiechecklist invullen, waarna de 
locatievertegenwoordiger deze ondertekent.  

6.2 Locatie en opslag 
Wijs binnen de afdeling Nucleaire Geneeskunde, bij voorkeur in de nabijheid van de 
beeldvormingskamer, een ruimte aan voor de productie van Technegas® en de opslag van 
de TP. 

De omgevingsomstandigheden voor de TP wanneer deze in bedrijf is, 
zijn 10-40 °C, 70-106 kPa (700-1060 mBar), 15-90% relatieve 
luchtvochtigheid (niet-condenserend). 

6.3 Netvoeding 

De operator moet zorgen voor een geaard stopcontact dat alleen wordt 
gebruikt voor de TP, met de volgende specificaties: 20 A, 
200-240 V ±5%, 50 of 60 Hz. 

 
Ter voorkoming van het risico op een elektrische schok mag de TP alleen 

worden aangesloten op een geaard stopcontact.  

6.4 Argongastoevoer 

De operator moet zorgen voor argon met een hoge zuiverheidsgraad 
(≥99,997%) (graad 4.7 of hoger) en voor de hogedrukregelaar voor 
argon, volgens de onderstaande specificaties: 

Maximale uitlaatdruk 150 kPa 1,48 Atm 21,75 PSI 

Maximaal uitgangsdebiet 45 l/min 11,88 US gallon/min 95 SCFH 



 

 
MNL-0026 Rev 01 EU-NL 23 Nov 

2022 
Gebruikershandleiding TechnegasPlus Technegas®-generator 16 van 56 

 

 

Afbeelding 5: Opstelling van argontoevoer 

 
Zet de argoncilinder vast volgens de plaatselijke voorschriften. 

 Er mag alleen argongas met een hoge zuiverheidsgraad (≥ 99,997%) (graad 
4.7 of hoger) worden gebruikt, geen argon van industriële of laskwaliteit.  

 Zorg ervoor dat de hoge- en lagedrukregelaars vóór de opstelling op OFF 
(uit) staan. 

 Zorg ervoor dat de hogedrukregelaar stevig op de gastoevoer is aangesloten.  
 Zorg ervoor dat de lagedrukregelaar stevig op de hogedrukregelaar is 

aangesloten. 

6.5 Het argongas aansluiten 

De TP is uitsluitend bestemd voor gebruik met de bijgeleverde 
argonslang en de lagedrukregelaar voor argon van Cyclomedica. 

 

Afbeelding 6(a, b): Aansluiten van de argontoevoerslang 

Om de argonslang aan te sluiten op de argongasinlaat van de TP, drukt u op de zwarte 
afdekking, steekt u de connector in de aansluiting en trekt u de zwarte afdekking terug om 
het vergrendelmechanisme in werking te stellen. 

DOOR CMAPL GELEVERDE 
LAGEDRUKREGELAAR EN -SLANG 

DOOR DE GEBRUIKER GELEVERDE  
> 99,997% ARGON 

DOOR DE GEBRUIKER GELEVERDE 
HOGEDRUKREGELAAR  
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6.6 Batterij opladen 
 Steek de stekker van de TP in een stopcontact van 20 Ampère en schakel de TP in 

door de hoofdschakelaar aan de achterkant van de generator op ON (aan) te zetten.  
 Het groene controlelampje boven de hoofdschakelaar brandt wanneer de TP aan 

staat. 
 Laat, wanneer de TP niet in gebruik is, de stekker in het stopcontact en laat het 

apparaat aan staan met de lade gesloten, zodat de batterij volledig opgeladen blijft. 
 Als de batterij leeg is, merkt u dit pas wanneer u probeert Technegas® aan een 

patiënt toe te dienen. 

6.7 Aanvullende benodigdheden 
 Een naaldloze spuit van 1 ml, geschikt voor 135-300 µl. 
 Een spuit met naald van 1 ml, geschikt voor 135-300 µl. 
 Wegwerphandschoenen. 
 Zuivere, niet-gedenatureerde ethanol (≥ 95%). 
 Een schoon, niet-besmet, vlak werkoppervlak. 
 Natriumpertechnetaat Tc99m 

6.8 Extern transport  
 Alvorens de TP vanuit of naar een andere faciliteit te verplaatsen, dient een door 

Cyclomedica erkende monteur de TP voor te bereiden op een veilig extern transport. 
 Neem contact op met uw door Cyclomedica erkende monteur of met Cyclomedica 

voor hulp/begeleiding. 
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7 De patiënt voorbereiden 

 

Afbeelding 7: Toediening van Technegas® in rugligging 

 Bij het toedienen van Technegas® aan de patiënt dienen operators de instructies te 
volgen in de Gebruiksaanwijzing voor de Technegas®-PAS en de Bijsluiter voor de 
Pulmotec® (kroes). 

 Technegas® moet zo snel mogelijk, en binnen 10 minuten na het genereren van 
Technegas®, aan de patiënt worden toegediend. 

 Om Technegas® zo snel mogelijk te kunnen toedienen, moet de patiënt vóór of 
tijdens het genereren van Technegas® worden voorbereid. 

 De patiënt wordt in rugligging of in een zittende houding voor ventilatie gebracht.  
 De houding van de patiënt tijdens de ventilatie is van invloed op het 

distributieprofiel van Technegas® in de longen als gevolg van het effect van de 
zwaartekracht op de perfusieverdeling. Indien ook maar enigszins mogelijk, moet de 
perfusie van de patiënt in dezelfde houding plaatsvinden als die waarin de patiënt 
werd beademd. 

 

Afbeelding 8: Toediening van Technegas® in rechtop zittende positie 

De patiënt kan worden voorbereid in de beeldvormingskamer of in een 
voorbereidingskamer, zoals gewenst. De geïnhaleerde dosis gedurende de toediening van 
Technegas® moet kunnen worden gecontroleerd, bijvoorbeeld met behulp van de 
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gammacamera of een geigerteller. Technegas® wordt zo lang toegediend totdat een 
telsnelheid van ongeveer 1500 tot 2500 tellingen per seconde is bereikt. 

1. Pak het passende mondstuk en sluit het aan op het T-koppelstuk aan het ene 
uiteinde van de PAS (het uiteinde het dichtst bij het filter). 

2. Plaats het mondstuk in de mond van de patiënt en zorg dat de patiënt het met de 
lippen helemaal omsluit. 

3. Plaats een neusclip op de neus van de patiënt. 
4. Vertel de patiënt zich te ontspannen en met een normale ademhaling door de PAS 

te ademen alvorens de PAS op de TP aan te sluiten. 
5. Bevestig, wanneer het Technegas® gereed is voor toediening aan de patiënt, de PAS 

aan de TP door middel van de bajonetaansluiting. 
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8 Dosimetrie 
Raadpleeg voor meer informatie over dosimetrie de bijsluiter van de Pulmotec® (kroes). 

 De aanbevolen activiteit die moet worden geladen in de Pulmotec® (kroes) ligt 
tussen 250 - 700 MBq (7 mCi – 19 mCi) 99mTc-natriumpertechnetaat. 

 De aanbevolen concentratie radioactiviteit voor de Pulmotec® (kroes) van 130 µl is 
2500 – 7000 MBq/ml (70 – 190 mCi/ml). 

 De aanbevolen concentratie radioactiviteit voor de Pulmotec® (kroes) van 300 µl is 
850 – 2350 MBq/ml (24 – 64 mCi/ml). 

 Als er geen hooggeconcentreerd eluaat beschikbaar is, is het mogelijk de Pulmotec® 
(kroes) meerdere keren te laden, zoals beschreven in paragraaf 10.5 VOORBEREIDEN 

VAN DE PULMOTEC® (kroes), of de indampplaat van de Pulmotec® (kroes) te gebruiken, 
zoals beschreven in paragraaf 13 GEBRUIK VAN DE indampplaat . 

 De aanbevolen geïnhaleerde dosis Technegas® ligt tussen 20-50 MBq (0.5 - 
1,3 mCi), of zoals voorgeschreven door de nucleair geneeskundige. 

Tijdens de toediening van Technegas® aan de patiënt moet de 
geïnhaleerde dosis worden gemonitord. Technegas® wordt zo lang 
toegediend totdat een telsnelheid van ongeveer 1500 tot 2500 tellingen 
per seconde is bereikt. 
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9 Techniek voor de ventilatie van Technegas® 
Voor de meeste patiënten is de aanbevolen techniek een normale ademhaling zonder de 
adem in te houden. 

 Vraag de patiënt normaal te ademen. 
 DRUK aan het einde van de uitademing de toedieningsknop IN zodat er Technegas® 

van de TP aan de longen van de patiënt wordt toegediend. 
 LAAT aan het einde van de inademing, wanneer de patiënt maximaal heeft 

ingeademd, de toedieningsknop LOS.  
 Herhaal de toedieningsprocedure tot de gewenste dosis Technegas® aan de patiënt 

is toegediend.  
 Zorg dat de patiënt, wanneer er voldoende counts zijn geteld, normaal door het 

mondstuk blijft ademen via de TP.  
 Laat de patiënt ten minste vijf (5) keer ademen zodat er geen eventueel 

achtergebleven Technegas® meer in de slang van de PAS aanwezig is en koppel dan 
de PAS los van de TP.  

 Verwijder de neusclip van de neus van de patiënt, of vraag de patiënt dit zelf te 
doen.  

Tip: Moedig de patiënt aan om vóór de toediening van Technegas® te oefenen, 
bijvoorbeeld door te doen alsof hij of zij een vloeistof opzuigt door een rietje. Vooraf 
oefenen komt de efficiëntie van de inhalatie ten goede. 

Andere ventilatietechnieken zijn bijvoorbeeld: 

 Snelle en diepe inademing gevolgd door ongeveer 5 seconden de adem inhouden 
aan het einde van de inademing.  

Let op: Wanneer de gewenste telling is bereikt, moet de patiënt nog ten minste vijf (5) keer 
door de TP en de PAS ademen om Technegas® uit de luchtwegen te verwijderen. 

De patiënt kan veilig normaal door de PAS ademen, of deze nu wel of niet op de TP is 
aangesloten, zoals beschreven in paragraaf 11 TOEDIENING VAN TECHNEGAS® . De 
patiënttoedieningsknop en de knop voor toediening op afstand worden pas ingeschakeld 
wanneer de patiënttoedieningscyclus is bereikt. 
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10 Productie van Technegas® vóór toediening 

10.1 Veiligheids- en kwaliteitscontrole 
1. Draag handschoenen en werk volgens goede stralingspraktijken. 
2. Inspecteer de Pulmotec® (kroes) op zichtbare beschadigingen of defecten.  
3. Controleer visueel of de ethanol voor het bevochtigen van de Pulmotec® (kroes) 

≥ 95% zuiver, niet over de houdbaarheidsdatum en niet-gedenatureerd is. 
4. Voer een snelle visuele controle uit van de TP op belangrijke defecten: 

a. controleer op zichtbare schade aan de buitenkant van de TP; 
b. controleer of de wielen van de TP-wagen schoon zijn en goed werken; 
c. controleer of de oranjegele loden (Pb) afscherming op zijn plek zit vóór de 

lade; en 
d. controleer of het argongas een hoge zuiverheidsgraad (≥ 99,997%) heeft 

(graad 4.7 of hoger) en of er voldoende gas voorradig is voor de productie 
van Technegas®. 

 
GEBRUIK UITSLUITEND DE PULMOTEC® (KROES) VOOR DE 

VERVAARDIGING VAN TECHNEGAS®   

 

  
Laat de TP niet onbeheerd achter terwijl de argontoevoer op ON (open) 

staat. 

 

  
Tijdens het spoelen komt uit de TP argon vrij in de lucht van de kamer. 

Gebruik en bewaar de TP in een goed geventileerde ruimte zolang deze op 
de argonfles is aangesloten. Volg de plaatselijke praktijken/richtlijnen voor 

veilig omgaan met gas.  
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Het wordt aanbevolen een zuurstofsensor te plaatsen en te gebruiken in de 
ruimte waar de cilinder met argongas zich bevindt, die alarm slaat als het 
zuurstofniveau onder een veilig niveau daalt. 

 

10.2 Opstellen van de argongastoevoer 
Het argongas moet vóór gebruik worden aangesloten en op ON (open) worden gezet 
volgens de onderstaande instructies: 

 

Afbeelding 9: Reguleren van de argonstroom 

1. Zorg ervoor dat de argonslang is aangesloten op de TP zoals beschreven in 
paragraaf 6.4 ARGONGAS 

2. Zet de argontoevoer op de cilinder op ON (open). 
3. Stel de argontoevoer op de hogedrukregelaar af en stel het debiet in op 20 liter per 

minuut. 
4. De door Cyclomedica geleverde lagedrukregelaar wordt gebruiksklaar geleverd en 

hoeft niet te worden afgesteld. 
5. Controleer op de hogedrukregelaar voor het argon of er voldoende argon in de 

argoncilinder aanwezig is voor de productie van Technegas®. 
 

10.3 Voorbereiden van de TP 
1. Sluit de knop voor toediening op afstand aan op de aansluiting boven het display van 

de TP. 
2. Wanneer de knop voor toediening op afstand niet is gebruik is, kan deze in de 

daarvoor bestemde houder op het schuine achterpaneel van de TP worden 
geplaatst. 

3. Schakel zo nodig de TP in door de schakelaar op ON (aan) te zetten. 

Op het display verschijnt de naam 'Cyclomedica Australia Pty Ltd', de huidige 
softwareversie van de TP en de datum en tijd. 

DRAAIKNOP FLES  

DRAAIKNOP REGELAAR  
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Als er sinds de laatste keer dat Technegas® (aerosol) werd gegenereerd geen 
spoelprocedure is uitgevoerd om achtergebleven argon uit te drijven, controleert de TP of 
de lade gesloten is en wordt een spoeling uitgevoerd. 

Het spoelen (via een intern filter) gebeurt zodat er geen resterend 
Technegas® van eerder gebruik in de lucht vrijkomt wanneer de lade 
wordt geopend. 

Daarna verschijnt op het display de melding 'open lade om kroes te vervangen': 

OPEN DRAWER TO 
CHANGE CRUCIBLE 

 

10.4 De lade openen en fragmenten van de Pulmotec® (kroes) 
verwijderen 

 
Tijdens het genereren van Technegas® raken alle interne onderdelen van 
de kamer en de gasweg vanuit de kamer radioactief besmet. Volg goede 
stralingspraktijken, waaronder het dragen van wegwerphandschoenen. 

 

 
De interne onderdelen van de TP kunnen HEET zijn!  

 

1. Druk op de knop 'OPEN' om de lade te openen. 
2. Verwijder eventuele fragmenten van de Pulmotec® (kroes) uit de asbak. De asbak is 

uitneembaar zodat u er gemakkelijk bij kan en moet worden teruggeplaatst voordat 
u verdergaat. 
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Afbeelding 10: TP met open lade 

In geval van een obstakel kan het openen van de lade halverwege 
worden gestopt door middel van een DUBBELE CANCEL (twee keer de 
CANCEL-knop indrukken). 

 

10.5 Voorbereiden van de Pulmotec® (kroes) 

  

Afbeelding 11(a, b): Het plaatsen van de Pulmotec® (kroes) in de lade van de TP 

1. Neem met de tang de Pulmotec® (kroes) uit de verpakking en plaats deze op een 
niet-besmet vlak oppervlak. 

2. Om de Pulmotec® (kroes) te prepareren, gebruikt u een spuit van 1 ml gevuld met 
95% zuivere, niet-gedenatureerde ethanol om alleen de holte van de kroes te 
vullen, waarna u de ethanol weer in de spuit optrekt en weggooit.  

3. Pak de Pulmotec® (kroes) met behulp van de tang op onder een hoek van ong. 45°. 
4. Druk de hendel links onder de lade naar voren (van de operator af) zodat de 

Pulmotec® (kroes) in de Technegas®-contacten kan worden geplaatst.  
5. Plaats het linker uiteinde van de Pulmotec® (kroes) in het linker Technegas®-contact. 
6. Breng de rechterkant in één lijn met het rechter Technegas®-contact en laat de 

hendel voorzichtig los zodat de Pulmotec® (kroes) contact maakt met beide 
Technegas®-contacten. 

7. Draai de Pulmotec® (kroes) voorzichtig om zijn as heen en weer tot de kroes goed 
contact maakt, aangegeven door een geluid. 

Voer deze handeling voorzichtig uit, want de Pulmotec® (kroes) kan 
breken. 
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8. Zorg ervoor dat de holte van de Pulmotec® (kroes) rechtop staat, zoals op 
afbeelding 12 hieronder. 

 

Afbeelding 12: Het laden van 99mTc-natriumpertechnetaat in de Pulmotec® (kroes) 

9. Vul de Pulmotec® (kroes) met een nieuwe spuit van 1 ml met naald met 250 - 
700 MBq (7 mCi – 19 mCi) 99mTc-natriumpertechnetaat. 

Vul de Pulmotec® (kroes) niet te vol, de meniscus moet hol zijn.  

 
GEBRUIK in de TP UITSLUITEND een oplossing van natriumpertechnetaat 

(99mTc) van een kwaliteit overeenkomstig de Europese of Amerikaanse 
Farmacopee of van gelijkwaardige kwaliteit. 

10. Om de lade te sluiten, DRUKT u op de knop voor de ladevergrendeling en HOUDT u 
deze ingedrukt; vervolgens DRUKT u op de knop 'CLOSE' (sluiten) en HOUDT u deze 
ingedrukt. Houd beide knoppen ingedrukt tot de lade volledig gesloten is. 

 

10.6 Indampen 
Op het display staat:  

PRESS START TO INITIATE 
SIMMER 

Druk op START om het indampen te laten beginnen. Het indampen kan worden afgebroken 
door middel van een DUBBELE CANCEL (twee keer de CANCEL-knop indrukken). 

 

10.7 Meerdere keren laden 
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U kunt de Pulmotec® (kroes) bijladen met meer 99mTc-natriumpertechnetaat door na het 
indampen door middel van een DUBBELE CANCEL terug te keren naar stap 10.5. 

 De Pulmotec® (kroes) hoeft vóór het bijladen niet opnieuw met ethanol te worden 
geprepareerd. 

 De Pulmotec® (kroes) kan worden bijgeladen met extra 99mTc-natriumpertechnetaat 
terwijl hij in de Technegas® -contacten staat, zoals beschreven in stap 9 van 
paragraaf 10.5 VOORBEREIDEN VAN DE PULMOTEC® (kroes) . 

 In dit stadium kan de Pulmotec® (kroes) ook worden geladen met extra 
99mTc-natriumpertechnetaat terwijl hij in de indampplaat van de Pulmotec® (kroes) 
staat, zoals beschreven in paragraaf 13 GEBRUIK VAN DE INDAMPPLAAT . 

 

 

 

10.8 Verbranden 
1. Druk op de START-knop om te beginnen met de verbranding.  
2. Als het verbranden klaar is, verschijnt er op het display een bericht dat de 

verbranding bevestigd is: 

BURN VERIFIED 

3. Via het display wordt u vervolgens gevraagd de stekker uit het stopcontact te halen: 

DISCONNECT THE MAINS PLEASE 

Technegas® is nu gereed en moet binnen 10 minuten door de patiënt 
worden geïnhaleerd. 

4. Zet de argontoevoer op OFF (uit) in onderstaande volgorde: 
a) Draai de argontoevoer op de cilinder op OFF (dicht). 
b) Koppel de argonslang los van de TP. 
c) Zet de hoofdschakelaar op OFF (uit) en koppel de TP los van de netvoeding. De 

TP blijft via een interne accu ingeschakeld voor toediening van Technegas® 
aan de patiënt. 

d) De TP kan indien gewenst naar de patiënt worden verplaatst. 
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11 Toediening van Technegas® 

  Draag wegwerphandschoenen en werk volgens goede stralingspraktijken.  

 Druk pas op de patiënttoedieningsknop of de knop voor toediening op 
afstand als de patiënt ademt via de TP, want dan komt het Technegas® vrij. 

 De inhalatiedosis voor een volwassene is doorgaans ongeveer 20-50 MBq 
(0,54-1,35 mCi). Raadpleeg voor meer informatie de bijsluiter van de 
Pulmotec® (kroes). 

  

1. Bevestig de PAS aan de TP door het uiteinde van de slang in de PAS-aansluiting op 
de TP te duwen en rechtsom te draaien. 

2. Druk op de START-knop. 

Via het display wordt de operator gevraagd op 'CANCEL' te drukken wanneer de toediening 
voltooid is: 

"   PRESS [CANCEL]       " 
"    IF FINISHED         " 

3. HOUD tijdens de ventilatie van de patiënt de patiënttoedieningsknop of de knop 
voor toediening op afstand INGEDRUKT en controleer de ademhalingscyclus en de 
activiteit in de longen van de patiënt. 

4. Wanneer de gewenste telling is bereikt (zie de Bijsluiter van de Pulmotec® (kroes)), 
laat dan de patiënttoedieningsknop of de knop voor toediening op afstand los en 
laat de patiënt nog ten minste VIJF (5) keer door de PAS en de TP ademen om het 
Technegas® uit de PAS en de doorgankelijke luchtwegen te verwijderen. 

5. Druk twee keer de CANCEL-knop in en de TP sluit af en schakelt uit. 
6. Verwijder de neusclip van de neus van de patiënt. 
7. Verwijder het mondstuk bij de patiënt. 
8. Koppel de PAS los van de TP. 
9. Plaats de PAS in de daarvoor bestemde hoes (zoals afgebeeld in afbeelding 13 

hieronder) en voer deze af volgens de plaatselijke en wettelijke richtlijnen voor 
biologisch en radioactief afval. 

 
Afbeelding 13: Afvoer van de PAS 
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12 Na toediening aan de patiënt 
1. Breng de TP indien nodig terug naar de aangewezen bedienings- en opslaglocatie. 
2. Sluit de TP weer aan op de argontoevoer. 
3. Sluit de TP weer aan op de netspanning en zet hem op ON (aan) met de 

hoofdschakelaar aan de achterkant van de TP. 

De TP voert een automatische spoeling uit om het resterende Technegas® uit de interne 
kamer te verwijderen. 

Nadat afloop van het spoelen: 

4. Draai de argontoevoer op de cilinder op OFF (dicht). 
5. . 
6. Laat de TP aangesloten op de netvoeding en op ON (aan) staan, zodat de interne 

batterij volledig opgeladen blijft. 

 Als de TP na de verbranding niet automatisch gaat spoelen, neem 
dan contact op met uw door Cyclomedica erkende monteur. 
 

 Laat de TP niet onbeheerd achter terwijl de argontoevoer op ON 
(open) staat. Zorg ervoor dat de lade dicht is en dat de argontoevoer op 
OFF (dicht) staat als de TP niet in gebruik is. 

 Tijdens het spoelen komt uit de TP argon vrij in de lucht van de 
kamer. Gebruik en bewaar de TP in een goed geventileerde ruimte terwijl 
deze op de argonfles is aangesloten. Volg de plaatselijke 
praktijken/richtlijnen voor veilig omgaan met gas.  

Het wordt aanbevolen een zuurstofsensor te plaatsen en te gebruiken in de 
ruimte waar de cilinder met argongas zich bevindt, die alarm slaat als het 
zuurstofniveau onder een veilig niveau daalt. 
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13 Gebruik van de indampplaat  

 

Afbeelding 14: Opstelling van de indampplaat 

 De lade bevat een indampplaat waarmee gelijktijdig maximaal vijf Pulmotec® 
(kroezen) kunnen worden geprepareerd met meerdere ladingen 
99mTc-natriumpertechnetaat. 

 De indampplaat is handig voor locaties die meerdere procedures met Technegas® 
op één dag uitvoeren of instellingen die niet beschikken over 
99mTc-natriumpertechnetaat met een hoge concentratie activiteit. 

 De indampplaat werkt onafhankelijk van de andere functies van de TP en begint 
telkens als de lade wordt gesloten met een 20 minuten durende indamping. 

 
De indampplaat en het deksel kunnen bij aanraking heet zijn (tot 80 °C).  

1. Neem met de tang de Pulmotec® (kroes) uit de verpakking en plaats deze op een 
schoon, vlak oppervlak. 

2. Gebruik voor het prepareren van de Pulmotec-kroes een nieuwe spuit van 1 ml 
gevuld met 95% zuivere, niet-gedenatureerde ethanol en vul daarmee alleen de 
holte van de kroes, waarna u de ethanol weer in de spuit optrekt en weggooit. 

3. Open met de tang het deksel van de indampplaat. 
4. Pak de Pulmotec® (kroes) op met de tang, zoals op afbeelding 15 hieronder, en 

plaats deze in de indampplaat. 
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Afbeelding 15: Het laden van de indampplaat 

5. Vul de Pulmotec® (kroes) met een spuit van 1 ml met naald met 250 - 700 MBq 
(7 mCi – 19 mCi) 99mTc-natriumpertechnetaat. De meniscus moet hol of vlak zijn. 

6. Sluit met de tang het deksel van de indampplaat. 

Als u klaar bent voor de productie van Technegas®, plaatst dan met de tang de Pulmotec® 
(kroes) voorzichtig in de Technegas®-contacten en volg de verdere instructies, zoals 
hierboven beschreven in paragraaf 10 PRODUCTIE VAN TECHNEGAS® VÓÓR TOEDIENING. 

De operator kan de indampplaat vullen met maximaal 5 Pulmotec®-kroezen en de 
Pulmotec®-kroes gedurende de dag bijvullen met extra 99mTc-natriumpertechnetaat, 
afhankelijk van de gewenste activiteit voor de toediening van het Technegas®. 

De Pulmotec®-kroes hoeft vóór het bijladen van 99mTc-natriumpertechnetaat niet opnieuw 
te worden geprepareerd met 95% ethanol. 
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14 Afvoer van besmette artikelen 

14.1 Lijst van besmette artikelen 
 De Pulmotec®-kroes 
 De gebruikte PAS 
 Technegas®-contacten (vervangen na elke 50 verbrandingen) 
 Wegwerphandschoenen 

 

 
Gooi de gebruikte verbruiksartikelen weg als besmet afval. 

 

 
De Pulmotec® (kroes) en de PAS zijn voor eenmalig gebruik.  

 Draag altijd wegwerphandschoenen wanneer u besmette artikelen hanteert. 
 Behandel de PAS en de mondstukken als laag radioactief en biologisch afval. 
 Vervang de Technegas®-contacten zoals aangegeven onder 15.3 VERVANGEN VAN DE 

TECHNEGAS®-CONTACTEN en voer de oude Technegas®-contacten af als laag 
radioactief afval. 

 Behandel elk onderdeel dat uit de interne systemen wordt verwijderd of vervangen 
als radioactief besmet. 

 

14.2 Een gebruikte Pulmotec® (kroes) afvoeren 
Om hergebruik te voorkomen breekt TP de Pulmotec® (kroes) automatisch in stukken na 
het genereren en toedienen van Technegas®. De fragmenten worden opgevangen in de 
asbak onder de Technegas®-contacten; de fragmenten moeten vóór het genereren van 
Technegas® worden verwijderd en als laag radioactief afval worden behandeld. 

 

14.3 Verwijdering van radioactief besmette artikelen 
De verwijdering van radioactief en infectieus afval dient te gebeuren conform de 
voorschriften en de betreffende vergunningen van de plaatselijke bevoegde autoriteit of 
regelgevende instantie. 

Voor meer informatie over verwijdering raadt Cyclomedica operators aan contact op te 
nemen met hun plaatselijke bevoegde autoriteit of regelgevende instantie. 
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14.4 Opruimen van gemorst radioactief materiaal 
Als er materiaal in de onderste kamer wordt gemorst, wordt aanbevolen dit te laten 
vervallen, aangezien dit een afgeschermde omgeving is. U kunt ook uw 
stralingsveiligheidsplan raadplegen voor de voorschriften die op uw locatie gelden voor het 
opruimen van gemorst materiaal. Raadpleeg voor gemorst materiaal buiten de TP het 
stralingsveiligheidsplan voor de op de locatie geldende voorschriften voor het opruimen van 
gemorst materiaal.  
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15 Onderhoud 

 
Tijdens klinisch gebruik bij een patiënt mag geen service of onderhoud 

worden uitgevoerd op de TP.  

15.1 Onderhoud door de operator 
Onderhoudswerkzaamheden die de operator moet uitvoeren zijn: 

 Na elke 50 verbrandingen de Technegas®-contacten vervangen, zoals beschreven 
onder 15.3 VERVANGEN VAN DE TECHNEGAS®-CONTACTEN. 

 Vóór de productie van Technegas® de asbak met fragmenten van de Pulmotec® 
(kroes) legen, zoals hierboven beschreven onder 14.2 EEN GEBRUIKTE PULMOTEC® 

(KROES) AFVOEREN. 
 De TP schoon houden, zoals beschreven onder 15.2 REINIGEN VAN DE TP. 

15.2 Reinigen van de TP 
Reinig de buitenpanelen van de TP, de lade, de indampplaat en de onderste kamer indien 
nodig met een vochtige, pluisvrije doek terwijl de hoofdschakelaar van de TP op OFF (uit) 
staat en de stekker uit het stopcontact is, volgens de onderstaande instructies.  

1. Open de lade 
2. Zet de hoofdschakelaar op OFF (uit) 
3. Reinig de TP al naar gelang nodig 
4. Schakel de TP in door de schakelaar op ON (aan) te zetten De volgende melding 

verschijnt: 

"CONTACTS   [OPEN ] = NO " 
"CHANGED ?? [CLOSE] = YES" 

5. Druk op de OPEN-knop om NO (nee) te selecteren om aan te geven dat de contacten 
niet zijn vervangen.  

Laat de TP volledig aan de lucht drogen.   

Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of verdunners, 
want dan kan de buitenkant van de TP beschadigd raken. 

15.3 Vervangen van de messing Technegas®-contacten 
 De TP telt het aantal resterende verbrandingen automatisch af voor elke nieuwe set 

Technegas®-contacten die wordt geïnstalleerd.  
 Voor een veilige en doeltreffende productie van Technegas® moeten de 

Technegas®-contacten steeds na 50 verbrandingen worden vervangen. 
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 Draag wegwerphandschoenen en werk volgens goede stralingspraktijken wanneer u 
de Technegas®-contacten vervangt. 

 Vervang de Technegas®-contacten wanneer de TP de volgende melding geeft; volg 
daarbij onderstaande instructies: 

"   SWITCH OFF AND       " 
"   CHANGE CONTACTS      " 

1. Open de lade 
2. Zet de hoofdschakelaar op OFF (uit) 

 
De Technegas®-contacten kunnen HEET zijn!  

Laat de TP ten minste 10 minuten afkoelen voordat u de Technegas®-
contacten vervangt 

3. Draai met een inbussleutel van 6 mm de klemschroeven van de Technegas®-
contacten op de twee voetstukken los, zoals op afbeelding 16 hieronder. De hendel 
onder de lade moet worden vastgehouden om de schroef van het rechter voetstuk 
los te draaien. 

4. Verwijder de ‘oude’ Technegas®-contacten en voer ze af als laag radioactief afval. 
5. Controleer of de messing oppervlakken van de voetstukken in de lade en de nieuwe 

Technegas®-contacten schoon zijn.  
6. Plaats de nieuwe Technegas®-contacten in de twee voetstukken en schuif de 

Technegas®-contacten er zo ver mogelijk in, zodat de achterkant van het 
Technegas®-contact en het voetstuk goed op elkaar aansluiten. 

7. Draai de klemschroeven van de voetstukken stevig aan. De hendel onder de lade 
moet worden vastgehouden om de schroef van het rechter voetstuk vast te draaien. 

   

Afbeelding 16: De Technegas®-contacten vervangen 

Draai de schroeven niet te vast aan, want bij te veel kracht kan de 
schroefdraad in het messing voetstuk beschadigen. 
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8. Schakel de TP in door de schakelaar op ON (aan) te zetten De volgende melding 
verschijnt: 

"CONTACTS   [OPEN ] = NO " 
"CHANGED ?? [CLOSE] = YES" 

9. Druk op de CLOSE-knop (sluiten) om YES (ja) te selecteren om aan te geven dat de 
contacten zijn vervangen.  De TP zet nu de teller van de Technegas®-contacten terug 
op 50 resterende verbrandingen. 

Waarschuwing: In de Technegas®-generator mogen alleen gepatenteerde Technegas®-
contacten worden gebruikt, zoals afgebeeld in afbeelding 17 hieronder. De Technegas®-
contacten zijn hulpstukken voor medische hulpmiddelen, zoals gedefinieerd in de 
internationale regelgeving voor medische hulpmiddelen, en zijn van vitaal belang voor 
een goed verloop van de productie van Technegas® door de TP.  

 
Afbeelding 17: Technegas®-contacten gemaakt van messing met een koolstof inleg 
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15.4 Selecteren van de taal op de display 
De taal van de gebruikersinterface van de TP kan worden ingesteld bij de installatie of 
tijdens een algemene onderhoudsbeurt door de erkende monteur. De taal van de TP staat 
standaard op Engels. 

De andere beschikbare talen zijn: 

 Frans 
 Duits 
 Spaans 
 Italiaans 
 Noors 
 Turks 
 Portugees. 

 

15.5 Instellen van de klok op de TP 

MELDING OP LCD-DISPLAY Betekenis en vereiste handelingen 

ROUTINES Geeft aan dat het programma voor het instellen van de 
klok is begonnen. 

THE CLOCK HAS NOT YET BEEN 
SET 

De TP detecteert dat de klok niet is ingesteld en 
verzoekt de operator het programma voor het instellen 
van de klok te doorlopen. 

CLOCK SETTING HOUR-- Geeft aan dat de operator het uur van de klok kan 
instellen. 

CLOCK SETTING MINUTE--’ Geeft aan dat de operator de minuten van de klok kan 
instellen. 

CLOCK SETTING YEAR-- Geeft aan dat de operator het jaar van de klok kan 
instellen. 

CLOCK SETTING MONTH-- Geeft aan dat de operator de maand van de klok kan 
instellen. 

CLOCK SETTING DAY-- Geeft aan dat de operator de dag van de klok kan 
instellen. 
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15.6 Goedgekeurde reparatie en onderhoud 

De enige onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gewijzigd of 
door de gebruiker kunnen worden onderhouden staan beschreven 
onder 15.1 ONDERHOUD DOOR DE OPERATOR. 

 Alleen een door Cyclomedica erkende monteur is bevoegd om de TP een algemene 
onderhoudsbeurt te geven. 

 Alleen een door Cyclomedica erkende monteur is bevoegd om de interne batterij te 
vervangen. 

 Voor de TP geldt een schema voor periodiek onderhoud waarbij een algemene 
onderhoudsbeurt plaatsvindt om de 12 maanden of na 500 verbrandingen, indien 
dat vroeger is. 

 Als de TP een storing heeft, zet hem dan op OFF (uit) en neem contact op met uw 
plaatselijke distributeur of Cyclomedica voor reparatie. Gebruik de TP pas weer als 
de storing is verholpen. 

Neem contact op met uw door Cyclomedica erkende monteur voor 
reparatie van uw TP. 
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16 Probleemoplossing 

16.1 Tabel Probleemoplossing 

Foutmelding/storing Betekenis en aanbevolen handelingen 

LAGE ACTIVITEIT IN INHALATIEDOSIS Als de patiënt bij de beeldvorming een lage 
inhalatiedosis of een lage telling van 
radioactiviteit heeft, kan dit komen doordat 
de TP een lage hoeveelheid Technegas® 
produceert.  

 Gebruik verse, 95% zuivere, niet-
gedenatureerde ethanol omdat 
ethanol plastic verpakkingen en 
spuiten kan denatureren, wat kan 
leiden tot een slechte productie van 
Technegas®. 

GEEN KROES OF CONTACTEN IN SLECHTE 
STAAT 

Geeft aan dat er geen kroes aanwezig is in 
de TP of dat er een probleem is met de 
contacten. 

 Controleer of de kroes aanwezig is 
en niet gebarsten is. Plaats of 
vervang zo nodig de kroes.  

 Wanneer u een nieuwe kroes 
plaatst, draai hem dan een paar 
keer heen en weer.  

 Controleer de contacten op 
mogelijke brandplekken of 
scheurtjes in de kooolstof. Vervang 
de contacten als deze in slechte 
staat zijn. 

 Controleer of de contacten correct 
zijn geplaatst (volledig ingebracht).  

LEKTEST KAMER NIET GESLAAGD Geeft aan dat de TP een lek in de kamer 
heeft gedetecteerd of dat de TP niet op 
argongas is aangesloten.  

 Controleer of de argongascilinder 
niet leeg is. 

 Controleer of de hogedrukregelaar 
op de cilinder juist is afgesteld. 

 Controleer of het drukregelventiel 
open is.  

 Controleer of de argonslang goed 
op de TP is aangesloten. 
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Foutmelding/storing Betekenis en aanbevolen handelingen 

 Controleer rond de afdichting van 
de onderste kamer op de 
aanwezigheid van stukjes kroes of 
vreemde voorwerpen. Dit kan 
maken dat de lade niet helemaal 
sluit.  

 Controleer of de pakking rond de 
onderste kamer schoon is en er 
geen losse deeltjes aanwezig zijn.  

KROES NIET OP TEMPERATUUR GEKOMEN Geeft aan dat de temperatuur tijdens de 
verbranding niet juist was. 

 Controleer of de kroes niet 
gebarsten is. 

 Wanneer u een nieuwe kroes 
plaatst, draai hem dan een paar 
keer heen en weer.  

 Controleer de contacten op 
mogelijke brandplekken of 
scheurtjes in de kooolstof. Vervang 
deze en probeer en probeer het 
opnieuw. 

 Controleer of de contacten correct 
zijn geplaatst (volledig ingebracht). 

GASDEBIET TE HOOG/TE LAAG Geeft aan dat het debiet van argon in de 
unit lager dan 8 l/minuut of hoger dan 
16 l/minuut is.  

 Controleer of de argongascilinder 
niet leeg is. 

 Controleer of de hogedrukregelaar 
op de cilinder juist is afgesteld. 

 Controleer of het drukregelventiel 
open is.  

 Controleer of de argonslang goed 
op de TP is aangesloten. 

Nadat de storing is verholpen wordt de 
procedure hervat 

TOELAATBARE TEMPERATUUR KROES 
OVERSCHREDEN 

Geeft aan dat de temperatuur tijdens de 
verbranding niet juist was.  

 Controleer of de kroes niet 
gebarsten is. 

 Wanneer u een nieuwe kroes 
plaatst, draai hem dan een paar 
keer heen en weer.  
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Foutmelding/storing Betekenis en aanbevolen handelingen 

 Controleer de contacten op 
mogelijke brandplekken of 
scheurtjes in de kooolstof. Vervang 
deze en probeer en probeer het 
opnieuw. 

Controleer of de contacten correct zijn 
geplaatst (volledig ingebracht). 

KAMER OPEN OF GEEN ARGONGAS Geeft aan dat de TP een lek in de kamer 
heeft gedetecteerd of dat de TP niet op 
argongas is aangesloten. 

 Controleer of de argongascilinder 
niet leeg is. 

 Controleer of de hogedrukregelaar 
op de cilinder juist is afgesteld. 

 Controleer of het drukregelventiel 
open is. 

 Controleer of de argonslang goed 
op de TP is aangesloten. 

 Controleer rond de afdichting van 
de onderste kamer op de 
aanwezigheid van stukjes kroes of 
vreemde voorwerpen. Dit kan 
maken dat de lade niet helemaal 
sluit. 

Controleer of de pakking rond de onderste 
kamer schoon is en er geen losse deeltjes 
aanwezig zijn. 

BEHUIZINGSTEMPERATUUR TE HOOG, 
WACHT 

Geeft aan dat de interne temperatuur te 
hoog is. 

 Gebruik de unit niet en wacht tot de 
TP tot een toelaatbare temperatuur 
is afgekoeld. 

Voer niet meerdere verbrandingen uit. De 
maximale bedrijfscyclus is twee 
verbrandingen per uur. 

DE LADE GING NIET OPEN IN DE 
TOEGESTANE TIJD 

Geeft aan dat er mogelijk een probleem 
met de lade is. 

 Zet de hoofdschakelaar uit en dan 
weer aan. 
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Foutmelding/storing Betekenis en aanbevolen handelingen 

Probeer de lade te sluiten en weer te 
openen. 

DE LADE SLOOT NIET IN DE TOEGESTANE 
TIJD 

Geeft aan dat er mogelijk een probleem 
met de lade is. 

 Zet de hoofdschakelaar uit en dan 
weer aan. 

Probeer de lade te sluiten en weer te 
openen. 

STROOMONDERBREKER OF ZEKERING 
DOORGESLAGEN 

De ingebouwde stroomonderbreker of 
zekering in de TP is doorgeslagen. 

 Controleer de TP op zichtbare 
beschadigingen aan het netsnoer 
en de stekker en op andere 
elektrische gevaren, en verwijder 
eventuele vreemde voorwerpen uit 
de lade en de onderste kamer. 

 Reset de stroomonderbreker of 
vervang de zekering, indien 
mogelijk. 

Als de unit opnieuw doorslaat, neem dan 
contact op met uw door Cyclomedica 
erkende monteur. 

***Als de unit nog steeds een storing heeft, neem dan contact op met uw erkende 
monteur voor hulp*** 
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16.2 Meldingen op het LCD-display 

MELDING OP LCD-DISPLAY Betekenis en vereiste handelingen 

WAIT PURGING CHAMBER De TP spoelt (reinigt) de kamer voordat de lade kan 
worden geopend. 

OPEN DRAWER TO 
CHANGE CRUCIBLE 

De lade kan worden geopend om een Pulmotec® (kroes) 
te laden. 

LOAD CRUCIBLE THEN 
CLOSE DRAWER 

De operator moet een Pulmotec® (kroes) plaatsen, de 
Pulmotec® (kroes) laden met 99mTc-natriumpertechnetaat 
en de lade sluiten. 

CHANGE CONTACTS OR 
CLOSE DRAWER 

U kunt de lade nu sluiten tot het u uitkomt om de 
contacten te vervangen. Als de Technegas®-contacten 
moeten worden vervangen, zet de TP dan op OFF (uit) 
met de lade open en raadpleeg 15.3 VERVANGEN VAN DE 

TECHNEGAS®-CONTACTEN. 

PRESS [START] TO 
INITIATE SIMMER 

Geeft aan dat de operator op de START-knop moet 
drukken om het indampen te laten beginnen. 

CHECKING FOR ARGON 
GAS 

U hoeft geen actie te ondernemen. De TP controleert de 
aansluiting op de gastoevoer. 

CHECKING INLET & 
OUTLET VALVES 

U hoeft geen actie te ondernemen. De TP voert een 
zelftest uit. 

CHECKING FOR GAS 
LEAKS 

U hoeft geen actie te ondernemen. De TP test zelf de 
afdichting van de kamer. 

WAIT SIMMERING AND 
PURGING 

U hoeft geen actie te ondernemen. De TP is bezig met 
indampen. 

PRESS [START] TO 
INITIATE BURN 

Geeft aan dat de operator op de START-knop moet 
drukken om het verbranden te laten beginnen. 

BURN VERIFIED U hoeft geen actie te ondernemen. De TP geeft aan dat er 
een succesvolle verbranding is uitgevoerd. 

**WAIT** GENERATING 
GAS 

U hoeft geen actie te ondernemen. De TP is bezig met het 
genereren van Technegas®. 

GAS READY TO USE 
WITHIN --- 

Aanduiding van de uiterste termijn (minuten : seconden) 
waarbinnen het Technegas® moet worden toegediend. 
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MELDING OP LCD-DISPLAY Betekenis en vereiste handelingen 

DISCONNECT THE MAINS 
PLEASE 

Aanwijzing voor de operator dat hij de netvoeding en de 
argon moet loskoppelen. 

[START] RELEASES THE 
GAS VALVE 

Aanwijzing voor de operator dat hij op de START-knop 
moet drukken om de toedieningsklep voor toediening aan 
de patiënt te ontgrendelen. 

PRESS DRAWER 
INTERLOCK KNOB 

Indien de CLOSE-knop wordt ingedrukt zonder eerst de 
op de knop voor de ladevergrendeling ('drawer interlock') 
te drukken, verschijnt deze melding op het display en 
klinkt er een waarschuwingssignaal. 

DRAWER MIDWAY OPEN 
OR CLOSE 

Geeft de stand van de lade aan. Druk op OPEN of CLOSE 
om de lade te openen of sluiten en verder te gaan.  

***NO CRUCIBLE*** OR 
BAD CONTACTS 

Geeft aan dat in de TP geen Pulmotec® (kroes) is 
geplaatst of dat de Technegas®-contacten wellicht 
vervangen moeten worden. Draai de Pulmotec® (kroes) 
een paar keer heen en weer als deze wel aanwezig is. Als 
dit niet helpt, plaats dan een nieuwe Pulmotec® (kroes); 
als ook dit niet helpt, vervang dan de Technegas®-
contacten. 

SWITCH OFF AND 
CHANGE CONTACTS 

Geeft aan dat de Technegas®-contacten het einde van 
hun levensduur hebben bereikt en moeten worden 
vervangen. Zet de TP nu op OFF (uit) en vervang de 
Technegas®-contacten. 

OPEN DRAWER AND 
CHANGE CONTACTS 

Deze melding verschijnt wanneer er met de Technegas®-
contacten 50 verbrandingen zijn uitgevoerd. De operator 
moet de Technegas®-contacten vervangen. 

CONTACTS CHANGED?? 
OPEN=NO CLOSE=YES 

Deze melding verschijnt wanneer de stroom weer wordt 
ingeschakeld (ON-stand) nadat de Technegas® -
contacten zijn vervangen. Hiermee bevestigt de operator 
dat hij de Technegas®-contacten heeft vervangen en 
wordt de teller van de Technegas®-contacten gereset. 

U kunt normaal verder werken met de TP door op de 
desbetreffende knop te drukken (OPEN wanneer de 
contacten zijn vervangen, of CLOSE wanneer ze niet zijn 
vervangen). 

THE CONTACT LIFE IS 
NOW 50 BURNS 

Geeft de resterende levensduur aan van de pas 
geplaatste Technegas®-contacten. 
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MELDING OP LCD-DISPLAY Betekenis en vereiste handelingen 

SORRY THE GAS IS TOO 
OLD TO USE 

Deze melding verschijnt 10 minuten na de productie van 
het Technegas®. De TP schakelt zichzelf uit (OFF-stand). 
U hoeft verder geen actie te ondernemen. 

PRESS CANCEL TO EXIT 
OR TURN THE MAINS ON 

Deze melding verschijnt aan het einde van de toediening. 
De operator kan op CANCEL (annuleren) drukken of de 
hoofdschakelaar op ON (aan) zetten. De TP zal dan gaan 
spoelen. 

THE DRAWER FAILED TO 
OPEN IN THE TIME 

ALLOWED 

Geeft aan dat er mogelijk een probleem met de lade is. 
Probeer de lade te sluiten en weer te openen. Als dit het 
probleem niet oplost, neem dan contact op met uw 
erkende monteur voor hulp. 

THE DRAWER FAILED TO 
CLOSE IN THE TIME 

ALLOWED 

Geeft aan dat er mogelijk een probleem met de lade is.  
Probeer de lade te sluiten en weer te openen. Als dit het 
probleem niet oplost, neem dan contact op met uw 
erkende monteur voor hulp. 

CHAMBER FAILED LEAK 
TEST 

Dit geeft aan dat de TP een lek in de kamer heeft 
gedetecteerd. Waarschijnlijk komt dit doordat er iets 
vastzit tussen de lade en de onderste kamer. Controleer 
dit, en probeer het dan nog eens. 

Als de storing blijft, neem dan contact op met uw erkende 
monteur voor hulp. 

BAD OUTLET VALVE Er is een storing gedetecteerd in het spoelsysteem. 
Probeer de hoofdschakelaar op OFF (uit) en weer op ON 
(aan) te zetten. 

Als de storing blijft, neem dan contact op met uw erkende 
monteur voor hulp. 

ERROR IN READING 
PRESSURE 

Er is een storing gedetecteerd in het spoelsysteem. 
Probeer de hoofdschakelaar op OFF (uit) en weer op ON 
(aan) te zetten. 

Als de storing blijft, neem dan contact op met uw erkende 
monteur voor hulp. 
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MELDING OP LCD-DISPLAY Betekenis en vereiste handelingen 

CRUCIBLE FAILED TO 
REACH FULL TEMP 

Deze melding betekent dat de temperatuur tijdens de 
verbranding niet juist was en dat er mogelijk een lage 
hoeveelheid Technegas® is geproduceerd. 

Als na controle/vervanging van de Technegas®-contacten 
de productie laag blijft, neem dan contact op met uw 
erkende monteur voor hulp. 

CRUCIBLE EXCEEDED 
ALLOWABLE TEMP 

Deze melding betekent dat de temperatuur tijdens de 
verbranding niet juist was en dat er mogelijk een lage 
hoeveelheid Technegas® is geproduceerd. 

Als na controle/vervanging van de Technegas®-contacten 
de productie laag blijft, neem dan contact op met uw 
erkende monteur voor hulp. 

TRIAC FAILURE Geeft aan dat er een storing is opgetreden in de 
temperatuurregeling van de Pulmotec® (kroes). Neem 
contact op met uw erkende monteur voor hulp. 

TURN OFF AND TRY 
AGAIN 

Geeft aan dat de TP een storing heeft gedetecteerd en 
dat de hoofdschakelaar op OFF (uit) en weer op ON (aan) 
moet worden gezet om de TP te resetten. 

SWITCH OFF AND CALL 
MAINTENANCE 

De TP heeft een fout gedetecteerd waarnaar moet 
worden gekeken. Neem contact op met uw erkende 
monteur voor hulp. 

PRESS CANCEL TO 
RESTART 

Geeft aan dat de operator op CANCEL (annuleren) moet 
drukken. Druk binnen twee seconden tweemaal op de 
CANCEL-knop om een procedure te annuleren en de TP 
opnieuw op te starten. 

CHAMBER OPEN OR NO 
ARGON GAS 

Geeft aan dat er in de TP-kamer geen druk is gemeten. 
Dit kan betekenen dat de argon niet is aangesloten of niet 
is opengedraaid. Het kan ook zijn dat de druk in de 
argoncilinder laag is of dat er iets vastzit tussen de lade 
en de onderste kamer. 
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MELDING OP LCD-DISPLAY Betekenis en vereiste handelingen 

GAS FLOW IS TOO LOW Het debiet van argon naar de TP is onvoldoende.  

Geeft aan dat de operator de instellingen van de meters 
van de argontoevoer moet controleren, om voor een juist 
debiet te zorgen. Deze melding blijft op het display staan 
tot de operator het debiet heeft afgesteld. 

De operator kan ook tweemaal op de CANCEL-knop 
drukken om de cyclus opnieuw te starten, zodat de 
operator tijd heeft om het probleem op te lossen. 
Vervang bijvoorbeeld zo nodig de argoncilinder. 

GAS FLOW IS TOO HIGH Geeft aan dat de operator de meters van de argontoevoer 
en de slang naar de TP moet controleren, om voor een 
juist debiet te zorgen. Deze melding blijft op het display 
staan tot de operator het debiet heeft afgesteld. 

De operator kan ook tweemaal op de CANCEL-knop 
drukken om de cyclus opnieuw te starten, zodat de 
operator tijd heeft om het probleem op te lossen. Stel 
bijvoorbeeld de regelaar van de argoncilinder af. 

CASE TEMPERATURE TOO 
HIGH WAIT 

De TP heeft gedetecteerd dat de interne temperatuur te 
hoog is. Wacht tot de TP tot een toelaatbare temperatuur 
is afgekoeld. Volgens de specificaties zijn niet meer dan 
twee verbrandingen per uur toegestaan. 
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16.3 Etiket en symbolen 

Een CE-markering is een verklaring van 
de fabrikant dat een product voldoet 

aan alle essentiële eisen qua gezondheid en 
veiligheid in de betreffende bepalingen van de 
relevante wetgeving (in dit geval de regelgeving 
voor medische hulpmiddelen) tot uitvoering van 
specifieke Europese richtlijnen.  CE 2797 is het 
identificatienummer van BSI Netherlands, een 
aangemelde instantie die door de Europese Unie 
is erkend. 

Productcode 

 

Zie handleiding/instructieboekje  Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing 

Fabrikant Gemachtigd vertegenwoordiger 
in de Europese Gemeenschap. 

Niet-steriel 

 

Niet opnieuw gebruiken 

 

 Let op 

 

 Biologisch gevaar 

 Radioactief gevaar  Elektrisch gevaar 

 

 OFF (netspanning is uitgeschakeld) 

 ON (aangesloten op netvoeding) 

 Gesloten oplaadbare batterij, 
lood-zuur, 12 V, 1,4 Ah 

 
Patiënttoedieningsknop 

 Slang draaien om aan te sluiten Uitsluitend argongas gebruiken 
(‘A’) 

 

Heet oppervlak 

 

Toegepast onderdeel type B 

 

Serienummer  
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17 Specificaties 
Meer informatie kunt u vinden in de onderhoudshandleiding (Generator Service Manual) 
van de Cyclomedica TechnegasPlus Technegas®-generator. 

17.1 Algemeen 

Toevoerspanning 200-240 VAC +/- 5%  
Trappenschakelaar transformator ingesteld bij installatie. 

Toevoerfrequentie 50-60 Hz 
Netstroom Stationaire toestand < 0,2 A RMS 
Netstroom Maximum – 17 sec. 20 A RMS 
Stroomonderbreker 10 A, tijdvertraging, resetbaar, tweepolig, éénweg 
Zekeringen 2x 500 mA, tijdvertraging, 250 V  
Zekering (batterij) (Opladen batterij) F1: Sub-miniatuurzekering 

Type: F (snelwerkend) 
Nominale waarde: 1 Amp. 

Gewicht hulpmiddel 120 kg 
Transportafmeting 1100 x 630 x 1190 mm (l x b x h) 
Vloeroppervlak 920 x 600 mm 

 

17.2 Bescherming tegen elektrische schokken 

De TP moet worden aangesloten op een geaard stopcontact dat alleen 
wordt gebruikt voor de TP.  

Overeenkomstig IEC 60601-1 Ed. 3.1 (2012) is de TP wat betreft bescherming tegen 
elektrische schokken ingedeeld als een klasse 1-hulpmiddel. Indien gemonteerd met de 
PAS is de PAS een toegepast onderdeel van type B. 

IEC 60601-1: 2015 – 8.11.1 – Isolatie van de netspanning: De TP wordt via een netsnoer 
op de netspanning aangesloten; de stekker aan het netsnoer dient dus als isolatie, of als 
uitschakelinrichting, van de netspanning. 

17.3 Bedrijfs-, vervoer- en opslagomstandigheden 
Omgevingstemperatuur 10 – 40 °C 

Opslagtemperatuur -25 – 60 °C  

Omgevingsluchtdruk  70 -106 kPa (700 – 1060 mBar) 

Omgevingsluchtvochtigheid 15% - 90% relatieve luchtvochtigheid, 
niet-condenserend 

Bedrijfscyclus Twee procedures per uur 

Conformiteit transportnormen ASTM D4169-16 
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17.4 Verbruiksartikelen 

17.4.1 Argongas 
 Het argongas moet ten minste van hoge zuiverheidsgraad (≥99,997%) zijn 

(graad 4.7 of hoger). 

17.4.2 Technegas®-PAS 
 De Technegas®-PAS is specifiek gemaakt voor de TP en is verkrijgbaar bij uw door 

Cyclomedica erkende monteur of uw plaatselijke distributeur. 
 De PAS bevat een filter om uitgeademd Technegas® op te vangen en zo besmetting 

van de ruimte te helpen voorkomen. 
 De PAS is uitsluitend voor eenmalig gebruik. 

17.4.3 Technegas®-contacten 
 Eén set Technegas®-contacten wordt geleverd met een doos van 50 toedieningssets 

(PAS) en 50 stuks van de Pulmotec® (kroezen).  

Deze moeten worden vervangen volgens de instructies in paragraaf 15.3 VERVANGEN VAN 

DE TECHNEGAS®-CONTACTEN. 

17.4.4 De Pulmotec® (kroes) 
 De Pulmotec® (kroezen) worden geleverd met de PAS en de Technegas®-contacten.  
 De Pulmotec® (kroes) is uitsluitend voor eenmalig gebruik. 

17.4.5 Levensduur spoelfilter 
De TP is uitgerust met een spoelfilter met lange levensduur om tijdens het spoelen het 
achtergebleven Technegas® op te vangen. De levensduur is 3000 bedrijfscycli. Het 
spoelfilter wordt tijdens het onderhoud van de TP in voorkomend geval periodiek 
vervangen. Het spoelfilter is niet toegankelijk voor de operator en mag alleen worden 
vervangen door een door Cyclomedica erkende monteur. 

17.5 De fabricagedatum achterhalen 
Het serienummer van een TP is te vinden op het achterpaneel van het hulpmiddel.  

Het serienummer is "TP" gevolgd door 6 cijfers: TPJJWWID. Waarbij JJ staat voor het jaar 
van fabricage, WW voor het weeknummer van de fabricage en ID voor de unieke 
identificatiecode voor het hulpmiddel in de partij. 
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17.6 Elektromagnetische compatibiliteit 

Richtsnoeren en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies 
De TP is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. De gebruiker van de TP moet ervoor zorgen dat de TP in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt.  
Emissietoetsen Conformiteit Elektromagnetische omgeving - 

Richtsnoeren 

RF-emissies 
CISPR 11 Groep 1 

De TP gebruikt RF-energie slechts 
voor de interne werking. De RF-
emissies van het instrument zijn 
zeer laag en het is onwaarschijnlijk 
dat daardoor interferentie zou 
optreden in elektronische 
apparatuur in de buurt van de TP.  

RF-emissies 
CISPR 11 Klasse A De TP is geschikt voor gebruik in 

alle inrichtingen, met uitzondering 
van woningen en inrichtingen die 
rechtstreeks zijn aangesloten op 
het openbare laagspanningsnet dat 
gebouwen van stroom voorziet die 
voor woondoeleinden worden 
gebruikt. 
Ten gevolge van geleide storingen 
kunnen zich problemen voordoen 
bij het waarborgen van de 
elektromagnetische compatibiliteit 
in woningen en inrichtingen die 
rechtstreeks zijn aangesloten op 
het openbare laagspanningsnet dat 
gebouwen van stroom voorziet die 
voor woondoeleinden worden 
gebruikt. 
 

Harmonische emissies 
IEC 61000-3-2 

Niet van 
toepassing 

Spanningsfluctuaties/flikkeremissies 
IEC 61000-3-3 

Niet van 
toepassing 

 

Richtsnoeren en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit 
De TP is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. De gebruiker van de TP moet ervoor zorgen dat de TP in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt.  
Immuniteitsproef IEC 60601  

Niveau van 
proef 

Conformiteitsniveau Elektromagnetische 
omgeving - richtsnoeren 

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 6 kV contact 
 8 kV lucht 

Voldoet aan 6 kV via 
contact 
Voldoet aan 8 kV via 
de lucht 

De vloeren moeten bestaan 
uit een inert, reinigbaar 
materiaal, zoals epoxy, vinyl, 
beton of keramische tegels. 
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Richtsnoeren en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit 
De TP is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. De gebruiker van de TP moet ervoor zorgen dat de TP in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt.  
Immuniteitsproef IEC 60601  

Niveau van 
proef 

Conformiteitsniveau Elektromagnetische 
omgeving - richtsnoeren 

Uitgestraalde RF-
velden 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 
2,7 GHz 
80% AM bij 
1 kHz 

Voldoet Een minimumafstand van 
15 cm tussen bronnen van 
magnetische velden met de 
netfrequentie en de TP. 

Snelle elektrische 
transiënten/bursts 
IEC 61000-4-4 

 2 kV voor 
voedingskabel
s 
 1 kV voor 
inkomende/ 
uitgaande 
kabels 

Voldoet aan 2 kV 
voor voedingskabels 

De netspanning moet de 
kwaliteit hebben van die van 
een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Spanningspieken 
IEC 61000-4-5 

 1 kV 
differentiële 
modus 
 2 kV 
gemeenschap-
pelijke modus 

Voldoet aan 1 kV 
differentiële modus 
Voldoet aan 2 kV 
gemeenschappelijke 
modus 

De netspanning moet de 
kwaliteit hebben van die van 
een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Spanningsdips, 
korte 
onderbrekingen en 
spanningsvariaties 
in inkomende 
voedingskabels 
IEC61000-4-11 

< 5% Ur  
(> 95% dip in 
Ur) 
Voor 0,5 
cyclus 
 
40% Ur  
(60% dip in 
Ur) 
Voor 5 cycli 
 
70% Ur  
(30% dip in 
Ur) 
Voor 25 cycli 
 
< 5% Ur  
(> 95% dip in 
Ur) 
Voor 5 sec 

Voldoet 
 
 
 
Voldoet 
 
 
 
Voldoet 
 
 
 
Voldoet 

De netspanning moet de 
kwaliteit hebben van die van 
een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving. Indien 
het voor de gebruiker van de 
TP nodig is dat het 
instrument blijft werken 
tijdens 
stroomonderbrekingen, 
wordt aanbevolen de TP te 
voeden door middel van een 
ononderbreekbare 
stroomvoorziening of 
batterij.  
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Richtsnoeren en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit 
De TP is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. De gebruiker van de TP moet ervoor zorgen dat de TP in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt.  
Immuniteitsproef IEC 60601  

Niveau van 
proef 

Conformiteitsniveau Elektromagnetische 
omgeving - richtsnoeren 

Magnetische 
velden met de 
netfrequentie 
(50/50 Hz) 
IEC61000-4-8 

3 A/m Voldoet 
< 3 A/m 50 & 60 Hz 

Magnetische velden met de 
netfrequentie dienen een 
niveau te hebben dat 
kenmerkend is voor dat van 
een typische locatie in een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving.  

Opmerking: Ur is de wisselstroom-netspanning voordat het testniveau wordt aangelegd.  

 
Het gebruik van de TP aangrenzend aan andere apparatuur kan een 
onjuiste werking veroorzaken en moet worden vermeden. Indien het 

noodzakelijk is de TP aldus te gebruiken, moet worden gecontroleerd of de 
TP en de andere apparatuur normaal blijven functioneren.  

Opmerking: Dit is een verplichte waarschuwing voor alle medische 
elektrische apparatuur in overeenstemming met IEC 60601-1-2 

 

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur en de TP 

De TP is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde 
RF-storingen onder controle worden gehouden. De gebruiker van de TP kan 
elektromagnetische storingen helpen voorkomen door een minimale afstand aan te 
houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de TP, 
zoals hieronder wordt aanbevolen, overeenkomstig het maximale uitgangsvermogen van 
de communicatieapparatuur.  
Nominaal maximaal 
uitgangsvermogen van 
zender  
W 

Scheidingsafstand afhankelijk van de frequentie van de zender 
150 kHz tot 80 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

80 MHz tot 
800 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

800 MHz tot 
2,5 GHz 
 

d =   
7

3
 √𝑃 

 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,16 1,16 2,33 
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10 3,68 3,68 7,37 
100 11,66 11,66 23,33 
Voor zenders waarvan het nominale maximale uitgangsvermogen hierboven niet staat 
vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) worden geschat met 
behulp van de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarbij P het 
nominale maximale uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is volgens de fabrikant 
van de zender.  
 
OPMERKING 1 - Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hogere 
frequentiebereik.  
OPMERKING 2 - Deze richtsnoeren zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De 
elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van 
constructies, voorwerpen en mensen.  
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18 Uitbedrijfneming van de TP aan het einde van de 
levensduur 
 De TP heeft een aanbevolen gebruiksduur van 10 jaar vanaf de fabricagedatum. 
 Neem contact op met uw door Cyclomedica erkende monteur voor hulp om de TP 

uit bedrijf te nemen. 
 Het kan zijn dat voor de uitbedrijfneming van de TP lokale regelgeving voor 

medische hulpmiddelen van toepassing is. 
 De TP bevat lood (Pb) als stralingsafscherming waarmee bij de uitbedrijfneming 

rekening moet worden genomen. 
 Zorg ervoor dat er een geschikte vervalperiode is verstreken voordat de TP wordt 

verwijderd. Cyclomedica stelt voor een minimale wachttijd van 10 halfwaardetijden 
van 99mtechnetium in acht te nemen alvorens de TP te verwijderen. 
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Voor meer informatie worden de volgende Europese en Canadese klinische richtsnoeren 
aanbevolen. Deze richtsnoeren bevelen Technegas® aan als het beste ventilatiemiddel voor 
de diagnose van longembolie.  

Richtsnoeren van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) 

 Bajc M, Schümichen C, Grüning T, et al. EANM guideline for ventilation/perfusion 
single-photon emission computed tomography (SPECT) for diagnosis of pulmonary 
embolism and beyond. Eur J Nucl Med Mol (2019); 46(12): 2429-2451; 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-019-04450-0  

Richtsnoeren van de Canadian Association of Nuclear Medicine (CANM) 

 Leblanc M, Tessier M, Ollenberger en O’Brien Christopher. CANM guidelines for 
ventilation/perfusion (V/P SPECT) (2018); https://canm-acmn.ca/guidelines  

 

Een uitgebreid overzicht van de Technegas®-technologie, klinische documentatie en 
belangrijkste punten zijn te vinden op: http://www.cyclomedica.com/clinical 


