
 

 

TechnegasPlus 
Gerador Technegas® 

 
 

MANUAL DO UTILIZADOR 

MNL-0008 Rev 03 EU-PT 

PORTUGUES 

PORTUGUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricado na Austrália por Cyclomedica Australia Pty Ltd 

 



 

 
MNL-0008 Rev 03 EU-PT 23 Nov 2022 Manual do Utilizador do Gerador Technegas® TechnegasPlus 2 de 53 

 

1 Preâmbulo 
Toda a informação constante do presente manual é a última versão disponível para o 
Gerador Technegas® TechnegasPlus (TP). 

 

Número do modelo 25000. 

A Cyclomedica Australia Pty Ltd reserva-se o direito de alterar o conteúdo este manual sem 
aviso prévio. 

Será informado sobre quaisquer alterações que possam afetar a utilização do seu Gerador 
Technegas® TechnegasPlus através do seu prestador de serviços aprovado pela 
Cyclomedica. 

O gerador Technegas® 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 nele constantes. 

1.1 Marca comercial e direitos de autor do fabricante 
Technegas® é uma marca registada da Cyclomedica Australia Pty. Ltd. 

Pulmotec® é uma marca registada da Cyclomedica Australia Pty Ltd. 

Copyright 2022, Cyclomedica Australia Pty Ltd 

Todos os direitos reservados. 

Os conteúdos desta publicação não podem ser reproduzidos sem autorização por escrito 
de: 

 

 Fabricante Representante autorizado 

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

Cyclomedica Europe Ltd 
Unit A5, Calmount Business Park 
Ballymount 
Dublin 12 
Irlanda 
Telefone: +353 1 402 0506 
E-mail: info@cyclomedica.com 
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2 Informações sobre o produto 
2.1 Descrição do dispositivo 
O Gerador Technegas® TechnegasPlus (TP) é um dispositivo médico eletricamente 
alimentado para criar partículas1 de carbono hidrofóbicas marcadas com Tecnécio-99m 
dispersas em árgon sob a forma de aerossol. 

Technegas® é o nome da marca do sistema de dispositivos médicos e produtos 
farmacêuticos utilizados na produção do aerossol de carbono radiomarcado Tecnécio-99m 
também conhecido como Technegas®. 

O sistema Technegas® compreende o Gerador Technegas® TechnegasPlus (TP), Pulmotec® 
(Cadinho), os Contactos Technegas® (Contactos), o Conjunto de administração ao doente 
Technegas® (CAD) e outros componentes proprietários. 

Estas instruções de utilização foram elaboradas para serem lidas em conjunto com as 
instruções de utilização do Conjunto CAD e Contactos Technegas®. 

O sistema requer uma tomada elétrica de 20 A de uso geral, Tecnécio-99m (99mTc) 
fornecido pelo utilizador sob a forma de solução de pertecnetato de sódio (NaTcO4), etanol 
puro não desnaturado (≥ 95%) e gás de árgon de elevada pureza (≥ 99,997%) (Grau 4.7 ou 
superior) para criar Technegas®. 

2.2 Utilização prevista 
O Sistema Technegas® destina-se a ser utilizado em imagens de ventilação pulmonar 
funcional para avaliação e monitorização da eficácia do tratamento da embolia pulmonar, 
doença pulmonar das vias aéreas pequenas, incluindo Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
(DPOC), cirurgia de ressecção pulmonar e outros distúrbios ventilatórios pulmonares. 

O tamanho das nanopartículas e as propriedades hidrofóbicas do Technegas® oferecem 
características ideais para comportamento gasoso e deposição alveolar nos pulmões.2 Isso 
facilita a geração de imagens de raios gama da distribuição funcional da ventilação para o 
diagnóstico de processos patológicos. 
O Technegas é administrado em algumas respirações e, após imagens capturadas por 
câmara gama, tomografia computadorizada por emissão de fotão único (SPECT) ou 
SPECT/CT (tomografia computadorizada), o técnico/clínico pode produzir imagens planares 
ou 3D fornecendo informações sobre a função pulmonar e a fisiologia pulmonar.3 

2.3 Indicações de utilização 
O Technegas® é seguro e eficaz na obtenção de imagens de ventilação pulmonar funcional 
para avaliação da embolia pulmonar, doença pulmonar das vias aéreas pequenas, incluindo 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), cirurgia de ressecção pulmonar e outros 
distúrbios ventilatórios pulmonares. 
Consulte o Folheto Informativo de Pulmotec® (Cadinho) e as instruções de utilização dos 
Contactos Technegas e CAD, respetivamente. 

2.4 Contraindicações 
Não existem contraindicações para o uso de Technegas®.3 
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2.5 Exposição máxima 
A exposição máxima do TP ao doente via ventilação através do CAD é de 3 minutos num 
período de 24 horas. 

 

2.6 Princípio de funcionamento 

 

Figura 1: Gerador TechnegasPlus Technegas® (TP) 

O TP é um forno de alta temperatura sob medida; é um dispositivo médico de classe IIb. 
Usa uma combinação de grafite sob a forma de Pulmotec® (Cadinho) e uma atmosfera 
inerte (árgon) para reduzir e depois vaporizar pertecnetato de sódio 99mTc numa câmara de 
aço inoxidável. 

Tal é feito começando por ebulir o eluato para evaporar toda a água da solução salina 
transportadora ao longo de 6 minutos, durante os quais a câmara é purgada de oxigénio e 
preenchida com árgon. O TP então eleva o grafite Pulmotec® (Cadinho) a uma temperatura 
de 2750 °C ± 100 °C em 2 segundos e mantém essa temperatura durante um período de 
15 ± 1 segundo(s) para produzir Technegas®. Um sensor ótico mantém a fase de alta 
temperatura dentro dos limites de temperatura especificados. 

  



 

 
MNL-0008 Rev 03 EU-PT 23 Nov 2022 Manual do Utilizador do Gerador Technegas® TechnegasPlus 8 de 53 

 

 

Figura 2: Resumo da geração e administração de Technegas® 

 

Uma válvula operada eletricamente pelo operador na câmara permite ao doente inalar o 
Technegas® suspenso, que é depositado nas superfícies dos alvéolos pulmonares, permite 
que o funcionamento da distribuição das vias aéreas seja mapeado pela tecnologia padrão 
de medicina nuclear, designadamente, uma câmara gama.2 

O armazenamento prolongado de Technegas® promove a agregação em partículas maiores3 
e a migração dessas partículas para as paredes da câmara TP. Como tal, 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 TP inibe a 
administração ao doente. Uma vez que o dispositivo seja novamente ligado à energia e ao 
árgon, o TP realizará um ciclo automatizado de 3 minutos para purgar e reter Technegas® 
residual dentro da câmara através de um sistema de filtro. 

Para agilizar a administração do Technegas® ao doente, o doente deve ser preparado para 
administração durante o processo de geração do Technegas®. 
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3 Responsabilidade do operador 
Apenas pessoal (operadores) especificamente formado sobre a utilização do TP deve ser 
autorizado a usá-lo.  

Os operadores são responsáveis por compreender o conteúdo deste manual, incluindo, 
mas não se limitando a: 

 Medidas para garantir a sua própria segurança; 
 A segurança de outras pessoas que trabalham nas proximidades do sistema TP; 
 Segurança dos doentes; 
 Utilização do TP de acordo com as instruções fornecidas neste manual; 
 Condições do meio apropriadas, conforme as especificações descritas no presente 

manual; 
 Manutenção pelo operador de acordo com as instruções presentes neste manual; 
 Facilitar a manutenção periódica com pessoal autorizado da Cyclomedica; 
 Informar a Cyclomedica sobre reclamações, má administração, acontecimentos 

adversos; 
 Informar a Cyclomedica de pedidos de reparação em caso de avaria do TP; e 
 Qualquer avaria resultante de uma incorreta utilização, falha na assistência ou na 

manutenção, reparação por pessoas não credenciadas, danos, alteração ou 
modificação efetuados por terceiros que não agentes não autorizados pela 
Cyclomedica. 

 Qualquer incidente grave que ocorra com o dispositivo deve ser comunicado ao 
fabricante e à autoridade competente do estado-membro em que o incidente 
ocorreu. 
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4 Precauções e segurança na utilização 

 

UTILIZE APENAS o Pulmotec® (Cadinho) com o Gerador TechnegasPlus 
Technegas® (TP). 

O Pulmotec® (Cadinho) é o único cadinho registado na Europa com 
autorização de introdução no mercado para utilização na produção 
de Technegas®. Nenhum outro cadinho de carbono foi autorizado e 
validado para uso com TP. 

 

 

UTILIZE APENAS uma solução de pertecnetato de sódio (NaTcO4) com 
grau da Farmacopeia Europeia ou dos EUA ou equivalente no TP.  

 

 

Apenas os contactos Technegas® de latão, fabricados pela Cyclomedica 
Australia, estão validados para serem utilizados no desempenho seguro e 
eficaz do TP e na produção de Technegas®. Os contactos Technegas® são 
acessórios críticos para o desempenho consistente e seguro do TP. 

 

 

O Conjunto de administração ao doente (CAD) Technegas® é um 
dispositivo médico de UTILIZAÇÃO ÚNICA. Apenas o Conjunto 
para administração ao doente (CAD) Technegas®, fabricado pela 
Cyclomedica Australia, está validado para ser utilizados no 
desempenho seguro e eficaz do TP e na administração de 
Technegas®. 

 

O Pulmotec® (Cadinho) é um dispositivo médico de UTILIZAÇÃO 
ÚNICA. 

 

 

As reparações não autorizadas e a substituição integral de componentes 
podem afetar negativamente o funcionamento seguro e eficaz do TP; a 
adulteração dos ambientes operacionais internos pode constituir uma 
violação dos Princípios Essenciais de Segurança e Desempenho dos 
Dispositivos Médicos delineados nos Regulamentos Internacionais de 
Dispositivos Médicos. 

 

O TP é um dispositivo médico não estéril.   
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4.1 Segurança na utilização 
 Manuseie Pulmotec® (Cadinho) com cuidado.  
 Não use álcool metilado ou desnaturado durante o processo de humedecimento de 

Pulmotec® (Cadinho). 
 Não use árgon de grau industrial ou de soldagem com o TP. 
 Inspecione o Pulmotec® (Cadinho) quanto a danos ou defeitos visíveis. 
 Não permita que o TP seja intervencionado por pessoal não autorizado; a 

adulteração de um dispositivo médico pode constituir uma violação dos Princípios 
Essenciais de Segurança e Desempenho dos Dispositivos Médicos delineados nos 
Regulamentos Internacionais de Dispositivos Médicos. 

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

 Não utilize o TP para outros fins senão os descritos neste manual. 
 Não proceda à autoclavagem do TP ou dos seus consumíveis. 
 As Boas Práticas de Radiação devem ser seguidas, pois as partes internas do TP 

podem estar contaminadas com radiação ionizante.  
 A Válvula de Distribuição do Doente não deve ser aberta a menos que o doente 

esteja a respirar através do CAD e o CAD esteja afixado ao TP. 
 Certifique-se sempre que o doente continua a respirar através do CAD enquanto 

estiver conectado ao TP com o botão de administração aberto durante pelo menos 
cinco (5) respirações após o término da inalação do Technegas®. Isto limpa a 
tubagem de administração do Technegas® (aerossol) e as vias aéreas condutoras do 
doente. 

 Se um doente não puder usar um bocal adequadamente, a Cyclomedica recomenda 
que seja utilizada uma máscara facial com o bocal CAD. Estas máscaras faciais 
estão disponíveis através da Cyclomedica. 

 Não deixe o TP sem vigilância enquanto estiver em operação. 

4.2 Segurança contra a radiação 
Quando usado corretamente, o TP é totalmente blindado de forma adequada para 
99mTecnécio até à dosimetria recomendada e contém um aparelho de filtração autónomo. 

 É obrigatória a utilização de luvas quando as partes internas do TP são manuseadas. 
 A Gaveta deve ser fechada quando o TP não estiver a ser utilizado, de modo a evitar 

a possível libertação de contaminação radioativa. 
 Para derrames de radiação, consulte o seu plano de segurança contra a radiação 

relativos aos requisitos do local sobre a limpeza do derrame. 

4.3 Mover o Gerador Technegas® TechnegasPlus em segurança 
 Inspecione as rodas quanto a danos antes de mover o TP. 
 Não mova o TP sobre superfícies irregulares ou íngremes. 
 Para mover o TP, desengate os travões das rodas. Certifique-se de que reengata os 

travões das rodas quando o TP estiver parado. 
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 Não coloque objetos pesados, como as garrafas de gás para transporte, em cima do 
carrinho. 

 

4.4 Advertências 
O árgon representa um perigo de asfixia. Desligue sempre o fornecimento de 
árgon quando não estiver conectado ao TP. 

 Os componentes internos do TP podem estar quentes. 
 Não abra ou feche a Gaveta se suspeitar que algo possa obstruir a operação normal. 
 O TP pesa aproximadamente 120 kg (265 lb), portanto, deve-se tomar cuidado ao 

movê-lo. 

 
Elimine os consumíveis utilizados como resíduos contaminados, dado que 
constituem quer perigo radioativo, quer perigo biológico, após utilização. 

 

 
O doente não deve tocar no TP, apenas no CAD. 
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5 Operação das principais funções do TP 

5.1 Operação do botão CANCEL 
O botão CANCEL 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. 

Ao longo deste manual, esta operação é referida como “DOUBLE CANCEL”. 

5.2 Operação da Gaveta 
A Gaveta pode ser aberta pressionando o botão OPEN quando o visor apresentar 

«    ABRIR GAVETA PARA      » 

«       MUDAR CADINHO     » 

Para fechar a gaveta da posição aberta, PRESSIONE e MATENHA o botão de Integração 
(Bloqueio de Gaveta) na parte superior do TP, então PRESSIONE e MANTENHA o botão 
CLOSE até que a gaveta esteja totalmente fechada e um alerta sonoro soe. Os dois botões 
podem então ser libertados.  

Se qualquer botão for libertado antes da Gaveta parar de se mover, ela 
reabrirá imediatamente. Esta operação a 'duas mãos' é uma medida de 
segurança. 

  
O fecho da Gaveta representa um risco de entalamento de dedos e mãos. 

 

 
Problemas com a abertura ou fecho da gaveta podem representar um risco 
de radiação se o TP tiver realizado recentemente um Processo de queima. 

Nesse caso, siga o plano de segurança local contra a radiação e contacte o 
seu prestador de serviços aprovado pela Cyclomedica. 

A Gaveta deve ser fechada quando o TP não estiver a ser utilizado. 
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5.3 Descrições do painel frontal e traseiro 

 

Figura 3: Painel frontal do TP 

 

1 – Botão START 
2 – Botão CLOSE 
3 – Botão OPEN 
4 – Visor 
5 – Tomada para botão de administração 
remota 
6 – Conexão CAD atrás da tampa metálica 
7 – Botão de administração do doente 
8 – Botão de integração (bloqueio da 
gaveta) 
9 – Conexão fácil da válvula de respiração  
10 – Botão CANCEL 
11 – Escudo de chumbo (Pb) de cor âmbar 
12 – Gaveta TP 

 

Figura 4: Painel traseiro do TP 

1 – Conector de entrada de árgon 
2 – Interruptor principal 
3 – Indicador luminoso de alimentação 
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6 Instalação  

6.1 Informações de instalação 
A instalação para uso deve ser realizada por um prestador de serviços aprovado pela 
Cyclomedica.  

O prestador de serviços aprovado preencherá a lista de verificação de instalação a ser 
assinada pelo Representante Local.  

6.2 Localização e armazenamento 
Destine uma área dentro do serviço de medicina nuclear, preferencialmente perto da sala 
de imagiologia, para a produção do Technegas® e armazenamento do TP. 

As condições ambientais de operação para o TP são 10-40 °C, 70-
106 kPa (700-1060 mBar), 15-90% de humidade relativa sem 
condensação. 

6.3 Fonte de alimentação 

O Operador deve fornecer uma linha de alimentação com ligação à terra 
dedicada para utilização com o TP classificado em 20 Amps, 200 - 240V 
±5%, 50 ou 60 Hz. 

 
Para evitar o risco de choque elétrico, o TP apenas deve ser ligado a uma 

rede de alimentação com ligação à terra de proteção.  

6.4 Fornecimento de gás árgon 

O Operador deve fornecer árgon de alta pureza (≥99,997%) (Grau 4.7 
ou superior) e o regulador de árgon de alta pressão para as seguintes 
especificações: 

Pressão de saída máxima 150 kPa 1,48 atm 21,75 PSI 

Fluxo de saída máximo 45 l/min 11,88 galões americanos/min 95 SCFH 
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Figura 5: Configuração de fornecimento de árgon 

 
Prenda a garrafa de árgon de acordo com os regulamentos locais. 

 Apenas gás árgon com grau de pureza alta (≥ 99,997%) (Grau 4.7 ou 
superior) deve ser usado, não árgon industrial ou de soldagem.  

 Certifique-se de que os reguladores de pressão «alta» e «baixa» estejam na 
posição OFF antes da configuração. 

 Verifique se o regulador de «alta» pressão está firmemente ligado ao 
abastecimento de gás.  

 Verifique se o regulador de «baixa» pressão está firmemente ligado ao 
regulador de alta pressão. 

6.5 Ligação do gás árgon 

O TP foi apenas foi concebido para utilização com a mangueira Árgon 
fornecida e o regulador de baixa pressão de Árgon Cyclomedica. 

 

Figura 6(a, b): Ligação da mangueira de abastecimento de árgon 

Para ligar a mangueira de árgon à entrada de gás árgon do TP, pressione a tampa preta, insira 
o conector na tomada e puxe a tampa preta para trás para engatar o mecanismo de fecho. 

 

CMAPL FORNECIDO 
REGULADOR DE BAIXA 
PRESSÃO E MANGUEIRA 

FORNECIDO PELO 
UTILIZADOR  
>99,997% ÁRGON 

FORNECIDO PELO UTILIZADOR 
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO  
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6.6 Carregamento da bateria 
 Ligue o Dispositivo TP a um ponto de energia de 20 Amp de saída e ligue o aparelho 

(ON) no interruptor de alimentação na parte posterior do gerador.  
 A luz indicadora verde acima do interruptor principal acenderá quando o TP estiver 

ligado. 
 Deixe o equipamento ligado à corrente, ligado, e a Gaveta fechada quando não 

estiver a ser utilizado para manter a bateria totalmente carregada. 
 Uma bateria fraca não é evidente até que se tente administrar Technegas® ao 

doente. 

6.7 Requisitos adicionais 
 Seringa sem agulha de 1 ml com capacidade de dispensar 135-300 µl. 
 Seringa com agulha de 1 ml com capacidade de dispensar 135-300 µl. 
 Luvas descartáveis. 
 Etanol puro não desnaturado (≥95%). 
 Uma superfície de trabalho plana limpa e não contaminada. 
 Pertecnetato 99mTc de Sódio 

6.8 Transporte externo  
 Antes de mover o TP de ou entre instalações, o prestador de serviços aprovado pela 

Cyclomedica deve preparar o TP para transporte externo seguro. 
 Contacte o seu prestador de serviços aprovado pela Cyclomedica ou a Cyclomedica 

para obter orientação/assistência. 
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7 Preparação do doente 

 

Figura 7: Administração supina de Technegas® 

 Para a administração de Technegas® ao doente, os operadores devem seguir os 
detalhes do Folheto Informativo do Conjunto de administração ao doente (CAD) de 
Technegas® e o Folheto Informativo de Pulmotec® (Cadinho). 

 O Technegas® deve ser administrado ao doente o mais rapidamente possível e no 
espaço de 10 minutos após a geração de Technegas. 

 Para agilizar a administração do Technegas®, o doente deve ser preparado para 
administração antes ou durante o processo de geração do Technegas®. 

 O doente é preparado em posição de ventilação supina ou vertical.  
 A posição de ventilação do doente afeta o perfil de distribuição de Technegas® nos 

pulmões em resposta ao efeito gravitacional na distribuição da perfusão. Devem ser 
feitos todos os esforços para perfundir o doente na mesma postura em que o 
doente foi ventilado. 

 

Figura 8: Administração vertical de Technegas® 

O doente pode ser preparado na sala de imagem ou numa sala de preparação, conforme 
necessário. É necessário um método de monitorização da dose inalada durante a 
administração de Technegas®, por exemplo, usando a câmara gama ou um contador 
Geiger. A administração de Technegas® continua até ser alcançada uma taxa de contagem 
de cerca de 1500 a 2500 contagens por segundo. 
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1. Selecione o bocal adequado e coloque-o no conector seccional em T, na 
extremidade do CAD (extremidade mais próxima do filtro). 

2. Coloque o bocal na boca do doente, assegurando o encerramento completo dos 
lábios. 

3. Coloque uma mola de nariz no nariz do doente. 
4. Aconselhe o doente a relaxar e manter a respiração corrente normal através do CAD 

antes de conectá-lo ao TP. 
5. Quando o Technegas® estiver pronto para administração ao doente, fixe o CAD ao 

TP utilizando o conector de baioneta. 
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8 Dosimetria 
Consulte o Folheto Informativo de Pulmotec® (Cadinho) para mais informações relativas à 
dosimetria. 

 A atividade recomendada a ser carregada no Pulmotec® (Cadinho) é entre 250 - 
700 MBq (7 mCi – 19 mCi) de pertecnetato de sódio 99mTc. 

 A concentração radioativa recomendada para o Pulmotec® (Cadinho) 130 µl é de 
2 500 – 7 000 MBq/ml (70 – 190 mCi/ml). 

 A concentração radioativa recomendada para o Pulmotec® (Cadinho) 300 µl é de 
850 – 2 350 MBq/ml (24 – 64 mCi/ml). 

 Se um eluente altamente concentrado não estiver disponível, é possível efetuar 
carregamentos múltiplos de Pulmotec® (Cadinho) tal como descrito na secção 10.5 

PREPARAÇÃO DE PULMOTEC® (CADINHO) ou utilização do Prato de ebulição Pulmotec® 
(Cadinho) tal como descrito na secção 13 OPERAÇÃO DO PRATO DE EBULIÇÃO . 

 A dose inalatória recomendada de Technegas® é entre 20-50 MBq (0,5 - 1,3 mCi), 
ou conforme orientação do médico de medicina nuclear. 

A dose inalada de Technegas® deve ser monitorizada enquanto estiver 
a ser administrada ao doente. A administração de Technegas® continua 
até ser alcançada uma taxa de contagem de cerca de 1500 a 2500 
contagens por segundo. 
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9 Técnica de ventilação com Technegas® 
A técnica recomendada para a maioria dos doentes é a respiração corrente normal sem 
prender a respiração. 

 Solicite ao doente que mantenha a respiração corrente normal. 
 Quando o doente terminar a expiração, PRIMA o botão de administração para 

permitir a administração de Technegas® do TP para os pulmões do doente. 
 No fim da inalação, SOLTE o botão de administração quando o máximo da inalação 

for alcançado.  
 Repita o procedimento de administração até que a dose desejada de Technegas® 

tenha sido administrada ao doente.  
 Quando se realizarem ciclos suficientes, permita que o doente continue a respirar 

normalmente através do bocal através do TP.  
 Certifique-se de que o doente realiza pelo menos cinco (5) ciclos inspiratórios de 

forma a limpar qualquer resíduo de Technegas® a partir da tubagem do CAD, antes 
de desligar o CAD do TP.  

 Remova (ou peça ao doente que remova) a mola nasal do nariz do doente.  

Dica de operação: Incentive o doente a praticar antes da administração de 
Technegas®, possivelmente imitando a sucção de fluidos através de uma palhinha. 
O ensaio prévio pode melhorar a eficiência da inalação. 

Outras técnicas de ventilação incluem as seguintes: 

 Inalação rápida e profunda seguida de uma apneia de cerca de 5 segundos no final 
da inalação.  

Nota: Quando a taxa de contagem desejada for alcançada, o doente deve respirar através 
do TP e CAD durante pelo menos mais cinco (5) respirações para limpar o Technegas® das 
vias aéreas. 

O doente pode respirar normalmente em segurança através do CAD quando ligado ou não 
ligado ao TP como descrito na Secção 11 ADMINISTRAÇÃO DE TECHNEGAS® . Os botões de 
Administração ao Doente e Administração Remota não são ativados até que a sequência 
de Administração ao Doente seja alcançada. 
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10 Produção de Technegas® antes da administração 

10.1 Verificação de segurança e qualidade 
1. Use luvas e respeite as Boas Práticas de Radiação. 
2. Inspecione o Pulmotec® (Cadinho) quanto a danos ou defeitos visíveis.  
3. Verifique visualmente se o etanol utilizado para molhar Pulmotec® (Cadinho) tem 

uma pureza ≥ 95%, está dentro do prazo de validade e é não desnaturado. 
4. Faça uma verificação visual rápida do TP quanto a defeitos graves: 

a. Verifique se há danos visíveis no exterior do TP; 
b. Verifique se as rodas do carrinho TP estão limpas e em bom estado de 

funcionamento; 
c. Verifique se a blindagem de chumbo (Pb) de cor âmbar está no lugar na 

frente da Gaveta; e 
d. Verifique se o abastecimento de gás árgon é de alto grau de pureza (≥ 

99,997%) (Grau 4.7 ou superior) e se há abastecimento suficiente disponível 
para a produção de Technegas®. 

 
UTILIZE APENAS PULMOTEC® (CADINHO) NO FABRICO DE TECHNEGAS®   

 

  
Não deixe o TP sem vigilância enquanto estiver o abastecimento de árgon 

estiver LIGADO. 

 

  
O TP liberta árgon para a atmosfera da sala durante a operação de purga. 
Enquanto estiver ligado à garrafa de árgon, opere e armazene o TP numa 

sala bem ventilada. Adira às suas Práticas/Orientações locais para 
manuseamento seguro de gás.  

Recomenda-se a instalação e utilização de um sensor de oxigénio na sala onde 
se encontra o cilindro de gás árgon, para alertar se o nível de oxigénio descer 
abaixo de um nível seguro. 



 

 
MNL-0008 Rev 03 EU-PT 23 Nov 2022 Manual do Utilizador do Gerador Technegas® TechnegasPlus 23 de 53 

 

10.2 Configuração do fornecimento de gás árgon 
O gás árgon deverá ser conectado LIGADO segundo as seguintes instruções antes da utilização: 

 

Figura 9: Controlo do fluxo de árgon 

1. Certifique-se de que a mangueira de árgon está conectada ao TP tal como 
detalhado na Secção 6.4 GÁS ÁRGON 

2. LIGUE o fornecimento de árgon no cilindro. 
3. Ajuste o abastecimento de árgon no regulador de alta pressão e defina o caudal 

para 20 litros por minuto. 
4. O regulador de baixa pressão fornecido pela Cyclomedica é fornecido pronto a usar 

e não requer ajuste. 
5. Observe o regulador de alta pressão de árgon e verifique se o cilindro de árgon 

possui um abastecimento suficiente de árgon para a produção de Technegas®. 
 

10.3 Preparação do TP 
1. Ligue o botão de administração remota à tomada acima do painel do visor TP. 
2. Quando não estiver em utilização, o botão de administração remota pode ser 

colocado no suporte dedicado no painel traseiro inclinado do TP. 
3. Se necessário, ligue (ON) o TP. 

O visor apresentará o nome Cyclomedica Australia Pty Ltd, a versão atual do software TP e 
a data e a hora. 

Se não tiver sido realizada uma «purga» desde a última geração de Technegas® (aerossol), 
o TP verificará se a Gaveta está fechada e fará uma operação de purga. 

Esta purga (através de um filtro interno) é para garantir que Technegas® 
residual de uma operação anterior escapa para a atmosfera quando a 
Gaveta for aberta. 

O visor apresentará: 

ABRIR GAVETA PARA 
MUDAR CADINHO 

 
 

DISCO DA GARRAFA  

DISCO REGULADOR  
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10.4 Abertura da gaveta e remoção de fragmentos de Pulmotec® 
(Cadinho) 

 
Durante a geração de Technegas®, todos os componentes internos da 
câmara e do caminho do gás que sai da câmara são contaminados 

radioativamente. Respeite as Boas Práticas de Radiação, incluindo a 
utilização de luvas descartáveis. 

 

 
Os componentes internos do TP podem estar QUENTES!  

 

1. Pressione o botão OPEN para abrir a Gaveta. 
2. Remova quaisquer fragmentos de Pulmotec® (Cadinho) da Bandeja de cinzas. A 

Bandeja de cinzas é removível para facilitar o acesso e deve ser colocada 
novamente em posição antes de continuar. 

 

Figura 10: TP com Gaveta aberta 

Em caso de obstrução, a abertura da Gaveta pode ser interrompida a 
meio do caminho pressionando DOUBLE CANCEL. 
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10.5 Preparação de Pulmotec® (Cadinho) 

  

Figura 11 (a, b): Instalação do Pulmotec® (Cadinho) na Gaveta do TP 

1. Com a pinça, retire o Pulmotec® (Cadinho) da embalagem e coloque-o numa 
superfície plana não contaminada. 

2. Para preparar o Pulmotec® (Cadinho), utilize uma seringa de 1 ml cheia com etanol 
95% puro não desnaturado para preencher apenas a cavidade do Cadinho, depois 
sugue novamente o etanol para a seringa e elimine.  

3. Com a pinça, retire o Pulmotec® (Cadinho) da embalagem e coloque-o num ângulo de 
aproximadamente 45°. 

4. Para permitir o encaixe do Pulmotec® (Cadinho) nos contactos Technegas®, pressione 
a alavanca abaixo do lado esquerdo da gaveta para frente (para longe do operador).  

5. Coloque a extremidade esquerda do Pulmotec® (Cadinho) no contacto Technegas® 
esquerdo. 

6. Alinhe o lado direito com o contacto Technegas® direito e solte suavemente a 
alavanca para conectar o Pulmotec® (Cadinho) com ambos os contactos Technegas®. 

7. Rode o Pulmotec® (Cadinho) suavemente para trás e para frente no seu eixo algumas 
vezes até ouvir um barulho que indica um bom contacto. 

Realize este procedimento com cuidado, pois o Pulmotec® (Cadinho) 
pode fraturar-se. 

8. Certifique-se de que a cavidade do Pulmotec® (Cadinho) está na posição vertical 
conforme mostrado na Figura 12 abaixo. 

 

Figura 12: Carregamento do pertecnetato de sódio 99mTc no Pulmotec® (Cadinho) 



 

 
MNL-0008 Rev 03 EU-PT 23 Nov 2022 Manual do Utilizador do Gerador Technegas® TechnegasPlus 26 de 53 

 

 

9. Com uma nova seringa de 1 ml com agulha, encha o Pulmotec® (Cadinho) com 250 - 
700 MBq (7 mCi – 19 mCi) de pertecnetato de sódio 99mTc. 

Não encha o Pulmotec® (Cadinho) em demasia, o menisco deve ser 
côncavo.  

 
UTILIZE APENAS uma solução de pertecnetato de sódio (99mTc) com grau 

da Farmacopeia Europeia ou dos EUA ou equivalente no TP 

10. Para fechar a Gaveta, PRESSIONE e MANTENHA o botão de INTEGRAÇÃO 
(BLOQUEIO DA GAVETA), e depois PRESSIONE e MANTENHA o botão ‘CLOSE’. 
Mantenha os dois botões premidos até que a Gaveta esteja totalmente fechada. 

 

10.6 Processo de ebulição 
O visor apresentará:  

PRIMA START PARA INICIAR A 
EBULIÇÃO 

Prima START para iniciar o Processo de ebulição. O Processo de ebulição pode ser 
abortado pressionando DOUBLE CANCEL. 

 

10.7 Carregamentos múltiplos 
Para recarregar o Pulmotec® (Cadinho) com mais pertecnetato de sódio 99mTc, pressione 
DOUBLE CANCEL quando o processo de ebulição estiver concluído para retornar a 10.5. 

 O Pulmotec® (Cadinho) não requer re-humedecimento com etanol antes do novo 
carregamento. 

 O Pulmotec® (Cadinho) pode ser recarregado com pertecnetato de sódio 99mTc 
adicional enquanto estiver fixado nos contactos Technegas®, conforme detalhado 
em 10.5 PREPARAÇÃO DE PULMOTEC® (CADINHO) Passo 9. 

 O Pulmotec® (Cadinho) colocado no Prato de ebulição Pulmotec® (Cadinho) também 
pode ser carregado com pertecnetato de sódio 99mTc adicional, nesta fase, conforme 
descrito em 13 OPERAÇÃO DO PRATO DE EBULIÇÃO . 
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10.8 Processo de queima 
1. Pressione o botão START para iniciar o Processo de queima.  
2. Quando a queima estiver concluída, o visor apresentará: 

QUEIMA VERIFICADA 
 

3. O visor apresentará então: 

DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

O Technegas® está agora preparado e pronto para inalação pelo doente 
no prazo de 10 minutos. 

4. DESLIGUE o abastecimento de árgon utilizando a seguinte sequência: 
a) DESLIGUE o fornecimento de árgon no cilindro. 
b) Desconecte a mangueira de árgon do TP. 
c) Desligue (OFF) o interruptor principal e desligue o TP da fonte de alimentação. 

O TP permanecerá ligado (ON) a partir de uma bateria interna para 
administração de Technegas® ao doente. 

d) O TP pode ser movido para o doente conforme necessário. 
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11 Administração de Technegas® 

  Utilize luvas e respeite as Boas Práticas de Radiação.  

 Não pressione o botão de Administração ao doente ou o botão de Administração 
remota até que o doente esteja a ser ventilado através do TP, dado que haverá 
libertação do Technegas®. 

 A dose inalada para um adulto é geralmente de cerca de 20-50 MBq (0,54-1,35 mCi). 
Consulte o Folheto Informativo de Pulmotec® (Cadinho) para mais informações. 

  

1. Ligue o CAD ao TP empurrando a extremidade da mangueira na conexão CAD ao TP 
e girando no sentido horário. 

2. Prima o botão START. 

O visor apresentará: 

«   PRIMA [CANCEL]       » 
«   SE TERMINADO         » 

3. Enquanto o doente estiver a seguir uma estratégia de ventilação, MANTENHA o 
botão de Administração do doente ou o botão de Administração remota e 
monitorize a respiração corrente do doente e a atividade nos pulmões do doente. 

4. Quando a taxa de contagem desejada for alcançada de acordo com o Folheto 
Informativo de Pulmotec® (Cadinho), liberte o botão de Administração do doente ou 
o botão de Administração remota e permita que o doente respire através do CAD e 
do TP durante pelo menos mais cinco (5) respirações para limpar o Technegas® do 
CAD e das vias aéreas. 

5. Pressione DOUBLE CANCEL e o TP será desligado. 
6. Remova a mola nasal do doente. 
7. Remova o bocal do doente. 
8. Desligue o CAD do TP. 
9. Coloque o CAD na manga do CAD (como mostrado na Figura 13 abaixo) e elimine de 

acordo com as diretrizes locais e regulamentares para resíduos biológicos e radioativos. 

 

Figura 13: Eliminação do CAD 
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12 Após administração ao doente 
1. Se necessário, devolva o TP ao local de operação e armazenamento designado. 
2. Volte a ligar o TP ao abastecimento de árgon. 
3. Volte a ligar o TP à rede elétrica e ligue-o (ON) no interruptor principal na parte 

traseira do TP. 

O TP realizará uma operação automatizada de 'Purga' para limpar o Technegas® residual da 
câmara interna. 

Uma vez terminada a Operação de purga: 

4. DESLIGUE o fornecimento de árgon no cilindro.. 
5. Deixe o TP ligado à rede elétrica e ligado (ON) para manter a bateria interna 

totalmente carregada. 

 Se o TP não executar o Processo de purga automatizado após o 
Processo de queima, contacte o seu prestador de serviços aprovado pela 
Cyclomedica. 
 

 Não deixe o TP sem vigilância enquanto estiver o abastecimento de 
árgon estiver LIGADO. Certifique-se de que a Gaveta é deixada fechada e o 
abastecimento de árgon está DESLIGADO quando o TP não está a ser 
utilizado. 

 O TP liberta árgon para a atmosfera da sala durante a Operação de 
purga. Enquanto estiver ligado à garrafa de árgon, opere e armazene o TP 
numa sala bem ventilada. Adira às suas Práticas/Orientações locais para 
manuseamento seguro de gás.  

Recomenda-se a instalação e utilização de um sensor de oxigénio na sala onde 
se encontra o cilindro de gás árgon, para alertar se o nível de oxigénio descer 
abaixo de um nível seguro. 
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13 Operação do Prato de ebulição  

 

Figura 14: Configuração do Prato de ebulição 

 A Gaveta contém um Prato de ebulição que permite a preparação simultânea de até 
cinco Pulmotec® (Cadinhos) com múltiplas cargas de pertecnetato de sódio 99mTc. 

 O Prato de ebulição é útil para locais que realizam várias operações Technegas® 
num único dia ou instituições que não têm acesso a pertecnetato de sódio 99mTc de 
atividade de alta concentração. 

 O Prato de ebulição funciona independentemente das outras operações de TP e 
inicia uma ebulição de 20 minutos sempre que a gaveta é fechada. 

 
O Prato e a tampa de ebulição podem estar quentes (até 80 °C) ao toque.  

1. Retire o Pulmotec® (Cadinho) da embalagem utilizando a pinça e coloque-o numa 
superfície plana limpa. 

2. Para preparar o cadinho Pulmotec, utilize uma seringa de 1 ml nova cheia com 
etanol 95% puro não desnaturado para preencher apenas a cavidade do cadinho, 
depois sugue novamente o etanol para a seringa e elimine. 

3. Abra a tampa do Prato de ebulição utilizando a pinça. 
4. Com a pinça, pegue no Pulmotec® (Cadinho) como apresentado na Figura 15 abaixo 

e coloque-o no Prato de ebulição. 
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Figura 15: Carregamento do Prato de ebulição 

5. Com uma seringa de 1 ml com agulha, encha o Pulmotec® (Cadinho) com 250 - 
700 MBq (7 mCi – 19 mCi) de pertecnetato de sódio 99mTc. O menisco deve ser 
côncavo ou plano. 

6. Feche a tampa do Prato de ebulição utilizando a pinça. 

Quando estiver pronto para realizar a produção de Technegas®, coloque cuidadosamente o 
Pulmotec® (Cadinho) nos Contactos Technegas®, usando a pinça e continue seguindo as 
instruções, conforme detalhado acima na secção 10 PRODUÇÃO DE TECHNEGAS® ANTES DA 

ADMINISTRAÇÃO. 

O Operador pode encher o Prato de ebulição com até 5 cadinhos Pulmotec® e reabastecer o 
cadinho Pulmotec® com pertecnetato de sódio 99mTc adicional ao longo do dia, conforme 
necessário para atingir a atividade desejada no momento da administração do Technegas®. 

O cadinho Pulmotec® não precisa ser novamente preparado com etanol 95% antes de 
carregamentos adicionais de pertecnetato de sódio 99mTc. 



 

 
MNL-0008 Rev 03 EU-PT 23 Nov 2022 Manual do Utilizador do Gerador Technegas® TechnegasPlus 32 de 53 

 

14 Eliminação de itens contaminados 

14.1 Lista de itens contaminados 
 O cadinho Pulmotec® 
 O CAD usado 
 Contactos Technegas® (substituídos a cada 50 queimas) 
 Luvas descartáveis 

 

 
 

Elimine os consumíveis utilizados como resíduos contaminados. 
 

 
 

O Pulmotec® (Crucible) e o CAD são itens de uso único.  

 Utilize sempre luvas descartáveis quando manusear itens contaminados. 
 Trate o CAD e os bocais como resíduos radioativos de baixo nível e biológicos. 
 Altere os contactos Technegas® conforme especificado em 15.3 MUDANÇA DOS 

CONTACTOS TECHNEGAS®. e elimine os contactos Technegas® antigos como resíduos 
radioativos de baixo nível. 

 Manuseie qualquer componente removido ou substituído dos sistemas internos 
como se estivesse contaminado com radioatividade. 

14.2 Eliminação de Pulmotec® (Cadinho) usado 
O TP quebra o Pulmotec® (Crucible) automaticamente após a geração e administração do 
Technegas®, para evitar a reutilização. Os fragmentos são recolhidos na Bandeja de cinzas 
localizada abaixo dos Contactos Technegas®; os fragmentos devem ser removidos antes da 
geração do Technegas® e tratados como resíduo radioativo de baixo nível. 

14.3 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 ou a entidade reguladora local. 

Se for necessário aconselhamento sobre o procedimento de eliminação, a Cyclomedica 
recomenda que os Operadores contactem a autoridade competente ou a entidade 
reguladora local. 
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14.4 Limpeza de derrames radioativos 
Se ocorrer um derrame dentro da câmara inferior, é recomendável deixá-lo em decaimento, 
pois está num ambiente blindado. Para derrames de radiação, consulte o seu plano de 
segurança contra a radiação em relação aos requisitos do locais sobre a limpeza do 
derrame. Similarmente, para derrames de radiação no exterior do TP, consulte o seu plano 
de segurança contra a radiação relativos aos requisitos do local sobre a limpeza do 
derrame.  
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15 Manutenção 

 
O TP não deve receber atividades de assistência ou manutenção durante o 

uso clínico num doente.  

15.1 Manutenção pelo operador 
O Operador deve: 

 Substitua os contactos Technegas® a cada 50 queimas conforme descrito em 15.3 

MUDANÇA DOS CONTACTOS TECHNEGAS®. 
 Esvazie a Bandeja de cinzas de fragmentos de Pulmotec® (cadinho) antes da 

produção de Technegas® conforme descrito acima em 14.2 ELIMINAÇÃO DE 

PULMOTEC® (CADINHO) USADO. 
 Mantenha o TP limpo conforme descrito em 15.2 LIMPEZA DO TP. 

15.2 Limpeza do TP 
Limpe os painéis externos do TP, a Gaveta, a Placa de ebulição e a Câmara inferior 
conforme necessário com um pano húmido e sem fiapos enquanto o TP está desligado 
(OFF) no interruptor principal e o cabo de alimentação está ligado da parede, conforme as 
instruções abaixo.  

1. Abra a Gaveta 
2. Desligue (OFF) a energia no interruptor principal 
3. Limpe o TP conforme necessário 
4. Ligue (ON) o TP e a seguinte mensagem será apresentada: 

«  CONTACTOS   [OPEN] = NÃO  » 
«  MUDADO ?? [CLOSE] = SIM  » 

5. Pressione o botão OPEN para selecionar NÃO.  

Deixe secar totalmente ao ar.   

Não utilize detergentes ou solventes como álcool, benzeno ou diluentes, pois eles 
danificam o exterior do TP. 
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15.3 Mudança dos contactos de latão Technegas® 
 O TP faz uma contagem automática das Queimas restantes para cada novo conjunto 

de contactos Technegas® instalado.  
 Os contactos Technegas® devem ser trocados a cada 50 queimas para garantir a 

produção segura e eficaz de Technegas®. 
 Use luvas descartáveis e respeite as Boas Práticas de Radiação quando substituir os 

contactos Technegas®. 
 Substitua os contactos Technegas® quando o TP exibir a seguinte mensagem e, em 

seguida, execute as instruções abaixo 

«   DESLIGUE E       » 
«   MUDE OS CONTACTOS    » 

1. Abra a Gaveta 
2. Desligue (OFF) a energia no interruptor principal 

 
Os contactos Technegas® podem estar QUENTES!  

Deixe o TP arrefecer durante pelo menos 10 minutos antes de trocar os 
contactos Technegas® 

3. Use uma chave sextavada de 6 mm para soltar os parafusos de fixação dos 
contactos Technegas® nos dois pedestais, conforme ilustrado na Figura 16 abaixo. A 
alavanca abaixo da Gaveta deve ser mantida no lugar para soltar o parafuso do 
pedestal do lado direito. 

4. Remova os contactos Technegas® antigos e elimine-os como resíduos radioativos 
de baixo nível. 

5. Verifique se as superfícies de latão dos pedestais da gaveta e os novos contactos 
Technegas® estão limpos.  

6. Encaixe os novos contactos Technegas® nos dois pedestais e deslize os contaxtos 
Technegas® o máximo possível para fornecer uma boa ligação entre a face traseira 
do contacto Technegas® e o pedestal. 

7. Aperte firmemente os quatro parafusos de fixação nos pedestais. A alavanca abaixo 
da Gaveta deve ser mantida no lugar para apertar o parafuso do pedestal do lado 
direito. 
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Figura 16: Substituição dos contactos Technegas® 

Não aperte demasiado os parafusos, pois força excessiva pode 
danificar a rosca do parafuso dentro do pedestal de latão. 

8. Ligue (ON) o TP e a seguinte mensagem será apresentada: 

«  CONTACTOS   [OPEN] = NÃO  » 
«  MUDADO ?? [CLOSE] = SIM  » 

9. Pressione CLOSE para selecionar SIM.  O TP redefinirá o contador de contactos 
Technegas® para 50 queimaduras restantes. 

Advertências: Apenas contactos Technegas® de fabrico próprio, conforme mostrado na 
Figura 17 abaixo, devem ser usados no Gerador Technegas®. Os contactos Technegas® 
são acessórios para dispositivos médicos, conforme definido nos regulamentos 
internacionais de dispositivos médicos e são vitais para garantir que o TP facilite 
efetivamente a produção de Technegas®.  

 
Figura 17: Contactos Technegas® feitos de latão com uma incrustação de carbono. 

15.4 Seleção da língua do visor 
O idioma da interface do utilizador do TP pode ser selecionado na instalação ou durante um 
serviço geral pelo prestador de serviços aprovado. O idioma padrão do TP é o inglês. 

Os outros idiomas disponíveis são: 

 Francês 
 Alemão 
 Espanhol 
 Italiano 
 Norueguês 
 Turco 
 Português. 
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15.5 Alterar o relógio no TP 

MENSAGEM NO LCD Significado e ações necessárias 

ROTINAS Indica que a rotina de configuração do relógio foi 
iniciada. 

O RELÓGIO AINDA NÃO FOI 
CONFIGURADO 

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

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
HORA-- 

Indica que o operador pode definir a hora do relógio. 

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
MINUTOS-- 

Indica que o operador pode definir os minutos do 
relógio. 

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
ANO-- 

Indica que o operador pode definir o ano do relógio. 

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
MÊS-- 

Indica que o operador pode definir o mês do relógio. 

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 
DIA-- 

Indica que o operador pode definir o dia do relógio. 

 

15.6 Assistência e manutenção autorizadas 

Não há peças modificáveis ou que possam ser reparadas pelo utilizador 
para além das descritas em 15.1 MANUTENÇÃO PELO OPERADOR. 

 Apenas um prestador de serviços aprovado pela Cyclomedica está autorizado a 
realizar uma manutenção geral ao TP. 

 Apenas um prestador de serviços aprovado pela Cyclomedica está autorizado a 
substituir a bateria interna. 

 O TP tem um cronograma de manutenção periódica de uma revisão geral a cada 12 
meses ou 500 queimas, o que ocorrer primeiro. 

 Se houver uma avaria na operação do TP, desligue-o (OFF) contacte o seu 
distribuidor local ou a Cyclomedica para obter assistência. Não opere o TP até que a 
avaria seja resolvida. 

Contacte o seu prestador de serviços aprovado pela Cyclomedica para 
solicitar assistência para o seu TP. 



 

 
MNL-0008 Rev 03 EU-PT 23 Nov 2022 Manual do Utilizador do Gerador Technegas® TechnegasPlus 38 de 53 

 

16 Resolução de problemas 

16.1 Tabela de resolução de problemas 

Avaria Significado e ações recomendadas 

LOW ACTIVITY IN INHALED DOSE Se o doente tiver uma dose inalada baixa 
ou uma taxa de contagem de atividade 
baixa quando for feito o exame de imagem, 
isso pode ser devido ao TP produzir um 
baixo rendimento de Technegas®.  

 Use etanol fresco não desnaturado 
com pureza de 95%, pois o etanol 
pode desnaturar recipientes e 
seringas de plástico, o que pode 
causar uma má produção de 
Technegas®. 

NO CRUCIBLE OR BAD CONTACTS Indica que o TP não tem cadinho ou há um 
problema com os contactos. 

 Verifique se o cadinho está 
presente e não está rachado. 
Insira/substitua se necessário.  

 Ao inserir um novo cadinho, gire-o 
para frente e para trás algumas 
vezes.  

 Verifique os contactos quanto a 
possíveis rachas no carbono ou 
marcas de queimadura. Substitua-
os se estiverem em más condições. 

 Verifique se os contactos estão 
posicionados corretamente 
(totalmente inseridos).  

CHAMBER FAILED LEAK TEST Indica que o TP detetou uma fuga na 
câmara ou o TP não está ligado ao gás 
árgon.  

 Verifique que o cilindro de gás 
árgon não está vazio. 

 Verifique que o regulador de alta 
pressão no cilindro está 
corretamente ajustado. 

 Verifique que a válvula do regulador 
de pressão está aberta.  

 Verifique que a mangueira de árgon 
está adequadamente conectada ao 
TP. 
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Avaria Significado e ações recomendadas 

 Verifique se há pedaços de cadinho 
ou objetos estranhos à volta da 
vedação da câmara inferior. Isto 
pode evitar o fecho total da gaveta.  

 Verifique que a junta à volta da 
câmara inferior está limpa e livre de 
detritos.  

CRUCIBLE FAILED TO REACH FULL 
TEMPERATURE 

Indica que a temperatura estava incorreta 
durante a fase de queima. 

 Verifique que o cadinho não está 
rachado. 

 Ao inserir um novo cadinho, gire-o 
para frente e para trás algumas 
vezes.  

 Verifique os contactos quanto a 
possíveis rachas no carbono ou 
marcas de queimadura. Substitua-
os e tente novamente. 

 Verifique se os contactos estão 
posicionados corretamente 
(totalmente inseridos). 

GAS FLOW TOO HIGH/LOW  Indica que o fluxo de árgon na unidade é 
inferior a 8 l/minuto ou superior a 
16 l/minuto.  

 Verifique que o cilindro de gás 
árgon não está vazio. 

 Verifique que o regulador de alta 
pressão no cilindro está 
corretamente ajustado. 

 Verifique que a válvula do regulador 
de pressão está aberta.  

 Verifique que a mangueira de árgon 
está adequadamente conectada ao 
TP. 

Assim que a avaria for corrigida, o 
procedimento continuará 

CRUCIBLE EXCEEDED ALLOWABLE 
TEMPERATURE 

Indica que a temperatura estava incorreta 
durante a fase de queima.  

 Verifique que o cadinho não está 
rachado. 

 Ao inserir um novo cadinho, gire-o 
para frente e para trás algumas 
vezes.  
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Avaria Significado e ações recomendadas 

 Verifique os contactos quanto a 
possíveis rachas no carbono ou 
marcas de queimadura. Substitua-
os e tente novamente. 

Verifique se os contactos estão 
posicionados corretamente (totalmente 
inseridos). 

CHAMBER OPEN OR NO ARGON GAS Indica que o TP detetou uma fuga na 
câmara ou o TP não está ligado ao gás 
árgon. 

 Verifique que o cilindro de gás 
árgon não está vazio. 

 Verifique que o regulador de alta 
pressão no cilindro está 
corretamente ajustado. 

 Verifique que a válvula do regulador 
de pressão está aberta. 

 Verifique que a mangueira de árgon 
está adequadamente conectada ao 
TP. 

 Verifique se há pedaços de cadinho 
ou objetos estranhos à volta da 
vedação da câmara inferior. Isto 
pode evitar o fecho total da gaveta. 

Verifique que a junta à volta da câmara 
inferior está limpa e livre de detritos. 

CASE TEMPERATURE TOO HIGH WAIT Indica que a temperatura interna é 
demasiado elevada. 

 Não opere a unidade e espere até 
que o TP arrefeça até uma 
temperatura permitida. 

Não realize queimas múltiplas. Ciclo de 
trabalho máximo de duas queimas por 
hora. 

THE DRAWER FAILED TO OPEN IN THE 
TIME ALLOWED 

Indica que pode haver um problema com a 
gaveta. 

 Gire o interruptor principal para a 
posição ‘off’ (desligado) e, depois, 
para a posição ‘on’ (ligado) 
novamente. 

Tente fechar e abrir a gaveta novamente. 
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16.2 Mensagens no LCD 

MENSAGEM NO LCD Significado e ações necessárias 

AGUARDAR CAMARA DE 
PURGA 

: 

O TP está a purgar (limpar) a câmara antes de permitir a 
abertura da Gaveta. 

ABRIR GAVETA PARA 
CONTATOS [ABERTO] = 

NAO 

A Gaveta está pronta para ser aberta para carregar um 
Pulmotec® (Cadinho). 

CARREGAR CADINHO E 
FECHAR GAVETA 

O Operador deve instalar um Pulmotec® (Cadinho), 
carregar o Pulmotec® (Cadinho) com pertecnetato de 
sódio 99mTc e fechar a Gaveta. 

Avaria Significado e ações recomendadas 

THE DRAWER FAILED TO CLOSE IN THE 
TIME ALLOWED 

Indica que pode haver um problema com a 
gaveta. 

 Gire o interruptor principal para a 
posição ‘off’ (desligado) e, depois, 
para a posição ‘on’ (ligado) 
novamente. 

Tente fechar e abrir a gaveta novamente. 

TRIPPING OF THE CIRCUIT BREAKER OR 
FUSE 

Se o TP desarmar o disjuntor ou fusível 
embutido. 

 Realize uma inspeção visual do TP 
quanto a danos no cabo de 
alimentação e na ficha, ou outros 
riscos elétricos e retire quaisquer 
objetos estranhos da Gaveta e da 
Câmara inferior. 

 Sempre que possível, reajuste o 
disjuntor ou substitua o fusível. 

Se a unidade desarmar novamente, 
contacte o seu prestador de serviços 
aprovado pela Cyclomedica. 

***Se a unidade ainda estiver com erro, contacte o seu prestador de serviços aprovado 
para obter assistência*** 
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MENSAGEM NO LCD Significado e ações necessárias 

ALTERAR 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 Technegas®, desligue o 
equipamento com a Gaveta aberta e consulte 15.3 

MUDANÇA DOS CONTACTOS TECHNEGAS®. 

PRESSIONE [INICIAR] 
PARA INICIAR 

EBULICAO 

Indica que o Operador deve pressionar o botão START 
para iniciar o Processo de ebulição. 

VERIFICANDO GAS 
ARGONIO 

Não é necessária qualquer ação. O TP está a verificar a 
ligação ao abastecimento de gás. 

VERIFICANDO VALVULAS 
DE ENTRADA E SAIDA 

Nenhuma ação necessária. O TP está a realizar um 
autoteste. 

VERIFICAND VAZAMENTO 
GAS 

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

AGUARDAR EBULICAO   
E PURGA      : 

Nenhuma ação necessária. O TP está a realizar o 
processo de ebulição. 

PRESSIONE [INICIAR] 
P/ INICIAR QUEIMA 

Indica que o Operador deve pressionar o botão START 
para iniciar o Ciclo de queima. 

QUEIMA VERIFICADA Nenhuma ação necessária. O TP está a indicar que foi 
realizada uma queima bem-sucedida. 

  *AGUARDAR**     
GERANDO GAS 

Nenhuma ação necessária. O TP está no processo de 
geração de Technegas®. 

GÁS PRONTO PARA USO  
DENTRO DE     . 

Indicação do tempo limite (minutos : segundos) dentro 
do qual deve administrar o Technegas®. 

 DESCONECTAR     
 ENERGIA PRINCIPAL 

Indica ao Operador que ele deve desligar a fonte de 
alimentação e o árgon. 

[INICIAR] LIBERACOES 
PRESSIONAR GAVETA  

Indica ao Operador para pressionar o botão START para 
desbloquear a Válvula de administração do doente. 

PRESSIONAR GAVETA 
BOTAO DE INTEGRACAO 

Se o botão CLOSE for premido sem primeiro premir o 
botão de INTEGRAÇÃO (BLOQUEIO DA GAVETA), esta 
mensagem será apresentada juntamente com um alarme 
sonoro. 

GAVETA MEIO PERCURSO 
ABRIR OU FECHAR   

Indica a posição da Gaveta. Prima OPEN ou CLOSE para 
continuar.  
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MENSAGEM NO LCD Significado e ações necessárias 

***NENHUM CADINHO*** 
OU CONTATOS RUINS 

Indica que o TP não possui Pulmotec® (Cadinho) 
instalado ou que os contactos Technegas® podem ter de 
ser substituídos. Se o Pulmotec® (Cadinho) estiver 
presente, rode o Pulmotec® (Cadinho) para frente e para 
trás algumas vezes e tente novamente. Em seguida, tente 
um novo Pulmotec® (Cadinho) seguido pela substituição 
dos contactos Technegas®. 

DESLIGAR E    
ALTERAR CONTATOS 

Indica que os contactos Technegas® chegaram ao fim da 
sua vida útil e devem ser mudados. O TP deve agora ser 
desligado (OFF) e os contactos Technegas® mudados. 

ABRIR GAVETA E             
ALTERAR CONTATOS 

A mensagem acima aparece quando tiverem sido 
realizadas 50 queimas nos contactos Technegas®. O 
Operador tem de substituir os contactos Technegas®. 

CONTATOS [ABERTO] = 
NAO 

ALTERADOS??[FECHAR]= 
SIM 

Esta mensagem é apresentada quando a energia é ligada 
(ON) novamente após a troca dos contactos Technegas®. 
Confirma que o Operador alterou os contactos 
Technegas® e coloca o contador de vida útil dos 
contactos Technegas® a zero. 

Premir o botão apropriado (OPEN ou CLOSE) permitirá a 
operação normal. 

VIDA CONTATO TEM 
AGORA QUEIMAS 

Indica a vida útil restante dos contactos Technegas® 
recém-instalados. 

 DESCULPE, GAS  
MUITO ANTIGO PARA 

USA 

Esta mensagem é apresentada 10 minutos após a 
produção de Technegas®. O TP desliga-se 
automaticamente. Não são necessárias mais ações. 

PRESS CANCEL P/SAIR 
OU LIGUE ENERGIA 

PRINC 

Esta mensagem é apresentada no final do processo de 
Administração. O Operador pode pressionar CANCEL ou 
ligar (ON) o interruptor principal. O TP irá então realizar 
uma purga. 

FALHA NA GAVETA PARA  
ABRIR NO TEMPO 

PERMITIDO 

Indica que pode haver um problema com a Gaveta. Tente 
fechar e abrir a Gaveta novamente. Se tal não resolver o 
problema, então contacte o seu prestador de serviços 
aprovado para obter assistência. 

FALHA GAVETA PARA 
FECHAR NO TEMPO 

PERMIT 

Indica que pode haver um problema com a Gaveta.  
Tente fechar e abrir a Gaveta novamente. Se tal não 
resolver o problema, então contacte o seu prestador de 
serviços aprovado para obter assistência. 
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MENSAGEM NO LCD Significado e ações necessárias 

 FALHA NA CAMARA 
TESTE VAZAMENTO!!! 

Isto indica que o TP detetou uma fuga na câmara. A 
causa mais provável é que algo ficou preso entre a 
Gaveta e a Câmara inferior. Verifique isto e tente 
novamente. 

Se a unidade ainda estiver com erro, contacte o seu 
prestador de serviços aprovado para obter assistência. 

VALVULA SAIDA 
DEFEITUOSA 

Foi detetada uma avaria no Sistema de purga. Tente 
desligar (OFF) o interruptor principal, e ligue (ON) 
novamente. 

Se a unidade ainda estiver com erro, contacte o seu 
prestador de serviços aprovado para obter assistência. 

 ERRO DE LEITURA   
DA PRESSAO  

Foi detetada uma avaria no Sistema de purga. Tente 
desligar (OFF) o interruptor principal, e ligue (ON) 
novamente. 

Se a unidade ainda estiver com erro, contacte o seu 
prestador de serviços aprovado para obter assistência. 

FALHA NO CADINHO P/ 
ATINGIR TEMPERAT 

TOTAL 

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 Technegas®, 
contacte o seu prestador de serviços aprovado para 
assistência. 

CADINHO ULTRAPASSOU  
TEMPERAT PERMITIDA 

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 Technegas®, 
contacte o seu prestador de serviços aprovado para 
assistência. 

FALHA TRIAC Indica que ocorreu uma falha no controlo da temperatura 
do Pulmotec® (Cadinho). Contacte o seu prestador de 
serviços aprovado para obter assistência. 

DESLIGUE E  
 TENTE NOVAMENTE 

Indica que o TP detetou uma falha e é necessário que a 
energia seja desligada (OFF) e depois ligada (ON) 
novamente para reiniciar o TP. 
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MENSAGEM NO LCD Significado e ações necessárias 

DESLIGUE E  
CHAME A MANUTENCAO 

O TP detetou um erro que requer intervenção da 
assistência. Contacte o seu prestador de serviços 
aprovado para obter assistência. 

PRESSIONE CANCELAR 
PARA REINICIAR 

Indica que o operador deve premir o botão CANCEL. 
Prima o botão CANCEL duas vezes em dois segundos 
para cancelar uma operação e reiniciar o TP. 

CAMARA ABERTA OU  
SEM GAS ARGONIO 

Indica que não foi detetada pressão na câmara do TP. 
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 entre a Gaveta 
e a Câmara inferior. 

O FLUXO DE GAS ESTA 
MUITO BAIXO    .l/s 

O caudal de árgon no TP não é suficiente.  

Indica que o Operador deve verificar as configurações 
das suas válvulas de fornecimento de árgon, para garantir 
um caudal correto. Isto continuará a ser apresentado até 
que o operador ajuste o caudal. 

Alternativamente, o operador pode pressionar o botão 
CANCEL duas vezes para reiniciar a sequência e dar 
tempo para que o operador resolva o problema. Por 
exemplo, substitua o cilindro de árgon, se necessário. 

FLUXO DE GAS ESTA 
MUITO ALTO     .l/s 

Indica que o Operador deve verificar as configurações 
das válvulas de abastecimento e da mangueira para o TP, 
para garantir um caudal correto. Isto continuará a ser 
apresentado até que o operador ajuste o caudal. 

Alternativamente, o operador pode pressionar o botão 
CANCEL duas vezes para reiniciar a sequência e dar 
tempo para que o operador resolva o problema. Por 
exemplo, ajuste o regulador do cilindro de árgon. 

TEMPERATURA CAIXA 0C 
MUITO ALTA AGUARDAR 

O TP deteta que a sua temperatura interna é demasiado 
elevada. Aguarde até que o TP arrefeça até uma 
temperatura permitida. Não são especificadas mais que 
duas operações de queima por hora. 
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16.3 Rótulo e símbolos 

A marcação CE é uma declaração 
realizada pelo fabricante de que o 

produto cumpre os requisitos essenciais em 
termos de saúde e segurança, de acordo com as 
disposições aplicáveis da legislação relevante 
(neste caso, o Regulamento relativo aos 
dispositivos médicos) implementando as Diretivas 
Europeias particulares.  CE 2797 é o número de 
identificação da BSI Netherlands, um organismo 
notificado autorizado pela União Europeia. 

Código do produto 

 

Consulte o manual de 
instruções/folheto 

 Consulte as instruções de 
utilização 

Fabricante Representante autorizado na 
Comunidade Europeia. 

Não estéril 

 

Não reutilizar 

 

 Cuidado 

 

 Riscos biológicos 

 Riscos radioativos  Riscos elétricos 

 

 OFF (desliga a fonte de alimentação) 

  ON (liga a fonte de alimentação) 

  Bateria ácida selada 
recarregável tensão nominal 12 V, 1,4 AH 

 Botão de 
administração do 
doente 

 Rodar mangueira para ligar Utilize apenas gás árgon 'A' 

 

Superfície quente 

 

Peça aplicada tipo B 

 

Número de série  
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17 Especificações 
Pode encontrar mais informações no Manual de Serviço do Gerador Cyclomedica 
TechnegasPlus Technegas®. 

17.1 Geral 

Tensão de alimentação 200-240 VCA +/- 5%  
Tomadas do transformador ajustadas na instalação. 

Frequência de 
fornecimento 

50-60 Hz 

Corrente de alimentação Estado estacionário < 0,2 A RMS 
Corrente de alimentação Máximo – 17 seg. 20 A RMS 
Interruptor de circuito 10A, temporizado, reajustável, dois pólos, acionamento simples 
Fusíveis 2x 500 mA, temporizado, 250V  
Fusível (bateria) (Carga das Baterias) F1: Fusível Sub-Miniatura 

Tipo: F (ação rápida) 
Classificação: 1 Amp. 

Peso do dispositivo 120 kg 
Tamanho de transporte 1100 x 630 x 1190 mm (C x L x A) 
Área do piso 920 x 600 mm 

 

17.2 Proteção contra choque elétrico 

O TP tem de ser ligado a uma ligação à terra dedicada.  

Conforme IEC 60601-1 Ed. 3.1 (2012) o TP é classificado como um dispositivo Classe 1 
para proteção contra choque elétrico. Quando montado com o CAD, o CAD é uma peça 
aplicada do Tipo B. 

IEC 60601-1: 2015 – 8.11.1 – Isolamento da rede de alimentação: O TP 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. 

17.3 Condições de operação, transporte e armazenamento 
Temperatura ambiente 10 – 40 °C 

Temperatura de armazenamento -25 – 60 °C  

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

Humidade ambiente 15% – 90% de humidade relativa, sem 
condensação 

Ciclo de trabalho Dois procedimentos por hora 

Conformidade com as normas de transporte ASTM D4169-16 
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17.4 Consumíveis 

17.4.1 Gás árgon 
 O gás árgon deve ser pelo menos de alto grau de pureza (≥99,997%) (grau 4.7 ou 

superior). 

17.4.2 CAD Technegas® 
 O CAD Technegas® foi feito sob medida para o TP e está disponível através do seu 

prestador de serviços aprovado pela Cyclomedica ou no seu distribuidor local. 
 O CAD contém um filtro para capturar Technegas® exalado para ajudar a prevenir a 

contaminação do ambiente. 
 O CAD destina-se a uso único. 

17.4.3 Contactos Technegas® 
 É fornecido um conjunto de contactos Technegas® com uma caixa de 50 CAD e 50 

Pulmotec® (Cadinhos).  

Estes têm de ser substituídos de acordo com as instruções na Secção 15.3 MUDANÇA 

DOS CONTACTOS TECHNEGAS®. 

17.4.4 Pulmotec® (Cadinho) 
 Os Pulmotec® (Cadinhos) são fornecidos com o CAD e os contactos Technegas®.  
 O Pulmotec® (Cadinho) é um dispositivo de uso único. 

17.4.5 Vida útil do filtro de purga 
O TP é equipado com um filtro de purga para capturar o Technegas® remanescente durante 
o Processo de purga. A vida útil esperada é 3000 ciclos operacionais. O filtro de purga é 
substituído periodicamente conforme necessário durante o serviço do TP. O filtro de purga 
não está acessível ao operador e apenas pode ser substituído por um prestador de serviços 
aprovado pela Cyclomedica. 

17.5 Identificação da data de fabrico 
O número de série de um TP pode ser encontrado no painel traseiro do dispositivo.  

O número de série é “TP” seguido por 6 números: TPYYWWID. Onde YY representa o ano 
de fabrico, WW representa a semana do calendário de fabrico e ID representa o 
identificador exclusivo do dispositivo dentro do lote. 
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17.6 Compatibilidade eletromagnética 

Orientações e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas 
O TP destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O Utilizador do 
TP deve garantir que ele é usado em tal ambiente.  
Testes de emissões Cumprimento Ambiente eletromagnético – orientação 

Emissões RF 
CISPR 11 Grupo 1 

O TP usa energia de RF exclusivamente para as 
suas funções internas. As respetivas emissões 
de RF são muito baixas e pouco prováveis de 
provocar qualquer interferência no equipamento 
eletrónico próximo.  

Emissões RF 
CISPR 11 Classe A O TP é adequado para uso em todos os 

estabelecimentos que não são domésticos e 
aqueles diretamente conectados à rede pública 
de alimentação de baixa tensão que alimenta os 
edifícios utilizados 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/emissões 
intermitentes 
IEC 61000-3-3 

Não aplicável 

 

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 
O TP destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O Utilizador do 
TP deve garantir que ele é usado em tal ambiente.  
Teste de 
imunidade 

IEC 60601  
Nível de ensaio 

Nível de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético – 
orientação 

Descarga 
eletrostática 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

Contacto  6kV 
Ar 8kV 

Contacto de 6 kV 
conforme 
Ar 8 kV conforme 

O pavimento deve consistir 
num material inerte lavável, 
como epóxi, vinil, cimento 
ou cerâmica. 

Campos de 
radiação de RF 
IEC 61000-4-3 

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

Conforme Uma distância mínima de 
15 cm entre as fontes de 
campo magnético de 
frequência de energia e o 
TP. 

Transitório 
rápido/disparo 
eletrostático 
IEC 61000-4-4 

 2 kV para 
linhas de 
fornecimento de 
energia 
 1 kV para 
linhas de 
entrada/saída 

2 kV para linhas 
de alimentação - 
conforme 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser a de um ambiente 
comercial ou hospitalar 
padrão. 
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Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 
O TP destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O Utilizador do 
TP deve garantir que ele é usado em tal ambiente.  
Teste de 
imunidade 

IEC 60601  
Nível de ensaio 

Nível de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético – 
orientação 

Pico 
IEC 61000-4-5 

 1 kV modo 
diferencial 
 2 kV modo 
comum 

1 kV modo 
diferencial 
conforme 
2 kV modo 
comum conforme 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser a de um ambiente 
comercial ou hospitalar 
padrão. 

Quedas de 
tensão, pequenas 
interrupções e 
flutuações de 
tensão nos fios de 
entrada de 
alimentação 
IEC61000-4-11 

< 5% Ur  
(> 95% queda 
em Ur) 
Durante 0,5 
ciclos 
 
40% Ur  
(60% queda em 
Ur) 
Durante 5 ciclos 
 
70% Ur  
(30% queda em 
Ur) 
Durante 25 
ciclos 
 
< 5% Ur  
(> 95% queda 
em Ur) 
Durante 5 seg. 

Conforme 
 
 
 
Conforme 
 
 
 
Conforme 
 
 
 
Conforme 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser a de um ambiente 
comercial ou hospitalar 
padrão. Se o utilizador do TP 
precisar de operação 
contínua durante 
interrupções de energia, é 
recomendado que o TP seja 
alimentado por uma fonte 
de alimentação ininterrupta 
ou uma bateria.  

Campo magnético 
de frequência de 
energia (50/50 
Hz) 
IEC61000-4-8 

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

Os campos magnéticos de 
frequência de energia 
devem estar nos níveis 
característicos de um local 
típico de um ambiente 
hospitalar ou comercial.  

Nota: Ur é a tensão de alimentação A.C. antes da aplicação do teste de nível.  

 
Deve ser evitado o uso do TP adjacente pois tal pode resultar na operação 

incorreta. Se tal utilização for considerada indispensável, é necessário 
verificar o funcionamento do TP e do outro equipamento.  

Nota: Esta é uma advertência obrigatória para todos os equipamentos 
elétricos médicos em conformidade com IEC60601-1-2 
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As distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de 
RF portátil e móvel e o TP 

O TP destina-se a utilização em ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF 
irradiadas são controladas. O utilizador do TP pode ajudar a evitar interferência 
eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação 
de RF portáteis e móveis (transmissores) e o TP conforme recomendado abaixo, de 
acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.  
Potência nominal 
máxima de saída do 
transmissor 
W 

Distância de separação em conformidade com a frequência do 
transmissor 
150 kHz a 80 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

80 MHz a 800 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

800 MHz a 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 
10 3,68 3,68 7,37 
100 11,66 11,66 23,33 
Para os transmissores com uma potência nominal máxima de saída não listados acima, a 
distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a 
equação aplicável à frequência do transmissor, na qual P é a potência nominal máxima 
de saída do transmissor em watts (W), em conformidade com o fabricante do 
transmissor.  
 
NOTA 1 - a 80 MHz e 800 MHz aplica-se a distância de separação para o intervalo de 
frequências mais elevado.  
NOTA 2 - Estas orientações podem não se aplicáveis em todas as situações. A 
propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e 
pessoas.  
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18 Desativação do TP em fim de vida 
 O TP tem uma vida útil recomendada de 10 anos a partir da data de fabrico. 
 Tem de contactar o seu prestador de serviços aprovado pela Cyclomedica para 

obter assistência na desativação do TP. 
 A desativação do TP pode estar sujeita aos regulamentos locais para dispositivos 

médicos. 
 O TP contém chumbo (Pb) usado como blindagem de radiação que deve ser 

considerado na desativação. 
 Certifique-se de que tenha decorrido um período de decaimento apropriado antes 

da eliminação. A Cyclomedica sugere um período mínimo de 10 semividas tecnécio 
99m antes da eliminação. 
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19 Leitura complementar 
1. Lemb M, Oei TH, Eifert H e Günther B. Technegas: a study of particle structure, size 

and distribution. Eur J Nucl Med (1993); 20(7): 576-579 
2. 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 

3. Roach PJ, Schembri GP e Bailey DL. V/Q scanning using SPECT and SPECT/CT. J 
Nucl Med (2013); 54(9): 1588-1596 

As seguintes diretrizes clínicas europeias e canadianas são sugeridas para leitura adicional. 
Estas diretrizes recomendam Technegas® como o melhor agente de ventilação para o 
diagnóstico de embolia pulmonar.  

Diretrizes da Associação Europeia de Medicina Nuclear (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  

Diretrizes da Associação Canadiana de Medicina Nuclear (CANM) 

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

 

Uma discussão completa sobre a tecnologia Technegas®, referências clínicas e destaques 
pode ser encontrada em:  http://www.cyclomedica.com/clinical 


