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1 Forord 
Informationen i denne manual udgør den seneste information på udgivelsestidspunktet for 
TechnegasPlus Technegas®-generatoren (TP). 

 

Model nummer 25000. 

Cyclomedica Australia Pty Ltd forbeholder sig retten til at ændre indholdet i denne manual 
uden varsel. 

Du vil blive underrettet om eventuelle ændringer, der måtte påvirke brugen af din 
TechnegasPlus Technegas®-generator, gennem din Cyclomedica-autoriserede 
serviceudbyder. 

TechnegasPlus Technegas®-generatoren vil opfylde de heri beskrevne specifikationer, 
såfremt den installeres, betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med denne manual. 

1.1 Fabrikantens varemærke og copyright 
Technegas® er et registreret varemærke, der tilhører Cyclomedica Australia Pty Ltd.  

Pulmotec® er et registreret varemærke, der tilhører Cyclomedica Australia Pty Ltd. 

Copyright 2022, Cyclomedica Australia Pty Ltd 

Alle rettigheder forbeholdes. 

Indholdet af denne publikation må ikke gengives på nogen form uden skriftlig tilladelse fra: 

 

Fabrikant Autoriseret repræsentant 

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

Cyclomedica Europe Ltd 
Unit A5, Calmount Business Park 
Ballymount 
Dublin 12 
IRLAND 
Telefon: +353 1 402 0506 
E-mail: info@cyclomedica.com 
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2 Produktinformation 
2.1 Beskrivelse af apparatet 
TechnegasPlus Technegas®-generator (TP) er et eldrevet medicinsk udstyr til at fremstille 
hydrofobe, Technetium-99m-mærkede kulstofpartikler1 dispergeret i form af en aerosol i 
argon. 

Technegas® er handelsnavnet for systemet af medicinsk udstyr og medicinalvarer, der 
anvendes til fremstilling af den radioaktivt mærkede Technetium-99m-kulstof-aerosol 
kaldet Technegas®. 

Technegas®-systemet omfatter TechnegasPlus Technegas®-generator (TP), Pulmotec®-
digel, Technegas®-kontakter, Technegas®-patientindgivelsessæt (PAS) samt andre 
originale komponenter. 

Denne brugsanvisning er beregnet til at blive læst sammen med brugsanvisningerne for 
Technegas®-kittets patientindgivelsessæt og kontakter. 

Systemet kræver et almindeligt 20 A elektrisk stik, brugerleveret Technetium-99m (99mTc) 
som en opløsning af natriumpertechnetat (NaTcO4), rent, ikke-denatureret ethanol (≥ 
95 %), og argongas af høj renhed (≥ 99,997 %) (kvalitet 4.7 eller derover) for at fremstille 
Technegas®. 

2.2 Tilsigtet anvendelse 
Technegas®-systemet er beregnet til at anvendes til undersøgelse af lungefunktionen ved 
ventilationsscintigrafi til vurdering og overvågning af behandlingseffektiviteten ved 
lungeemboli, sygdom med forsnævrede luftveje, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom 
(KOL), lungeresektionskirurgi og andre lungeventilationsforstyrrelser. 

Nanopartikelstørrelsen og de hydrofobe egenskaber af Technegas® udgør ideelle 
karakteristika for gassens opførsel og afsætningen i lungernes alveoler.2 Dette letter 
afbildningen af den funktionelle ventilationsdistribution ved gammastrålescanning mhp. 
diagnosticering af patologiske processer. 
Technegas® indgives i nogle få vejtrækninger, og efter scanning med gammakamera, Single 
Photon Emission Computed Tomography (SPECT) eller SPECT/CT (Computed Tomography), 
kan teknikeren/klinikeren opnå 2D- eller 3D-billeder, som giver oplysninger om 
lungefunktionen og lungefysiologien.3 

2.3 Indikationer 
Technegas® er sikker og effektiv ved anvendelse til undersøgelse af lungefunktionen ved 
ventilationsscintigrafi til vurdering af lungeemboli, sygdom med forsnævrede luftveje, 
herunder kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), lungeresektionskirurgi og andre 
lungeventilationsforstyrrelser. 
Der henvises til Pulmotec®-digelens indlægsseddel og Brugsanvisningen for henholdsvis 
Technegas®-kontakterne og patientindgivelsessættet. 
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2.4 Kontraindikationer 
Der er ingen kendte kontraindikationer for Technegas®.3 

2.5 Maksimal eksponering 
En patients maksimale eksponering for TP ved ventilation gennem patientindgivelsessættet 
er 3 minutter over en 24-timers periode. 

 

2.6 Driftsprincip 

 

Figur 1: TechnegasPlus Technegas®-generatoren (TP) 

TP er en specialudviklet højtemperaturovn. Den er et medicinsk udstyr af klasse IIb. Den 
anvender en kombination af grafit i form af Pulmotec®-digelen og en inert atmosfære 
(argon) til at reducere og derefter forstøve 99mTc-natriumpertechnetat i et stålkammer. 

Dette gør den ved først at simre eluatet for at afdampe al vandet fra bærersaltopløsningen i 
løbet af 6 minutter, alt imens kammeret renses for ilt og fyldes med argon. Dernæst hæver 
TP Pulmotec®-grafitdigelens temperatur til 2750°C ± 100°C inden for 2 sekunder og 
opretholder denne temperatur i et tidsrum på 15 ± 1 sekund(er) for at producere 
Technegas®. En optisk sensor bibeholder højtemperaturfasen inden for de specificerede 
temperaturgrænser. 
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Figur 2: Technegas® fremstilling og indgivelse - sammendrag 

En operatørbetjent, elektrisk styret ventil i kammeret gør det muligt for patienten at 
inhalere Technegas® gennem patientindgivelsessættet. Afsætningerne på overfladerne af 
lungernes alveoler gør det muligt at kortlægge fordelingen af de fungerende luftveje ved 
hjælp af nuklearmedicinsk standardteknologi, nærmere bestemt et gammakamera.2 

Ved langvarig opbevaring af Technegas® fremmes aggregering, hvorved der dannes større 
partikler3, og migrering af disse partikler til TP-kammerets vægge. Technegas® er således 
beregnet til at blive indgivet til patienten inden for 10 minutter efter dets fremstilling. For at 
forebygge utilsigtet anvendelse af forældet diagnostisk middel forhindrer TP indgivelse til 
patienten efter 10 minutter. Når apparatet igen tilsluttes til strøm og argon, gennemfører 
TP en automatisk 3-minutters cyklus for at udskylle og indfange resterende Technegas® i 
kammeret ved hjælp af et filtersystem. 

For at opnå en hurtigere indgivelse af Technegas® bør patienten klargøres, mens 
Technegas®-fremstillingen er i gang. 
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3 Operatørens ansvar 
TP må kun anvendes af personale (operatører), som er specifikt oplært i dens anvendelse.  

Operatørerne er ansvarlige for at forstå indholdet af denne manual, herunder men ikke 
begrænset til: 

 Foranstaltninger til beskyttelse af deres egen sikkerhed 
 Sikkerheden for andre, der arbejder i nærheden af TP-systemet 
 Patientsikkerhed 
 Anvendelse af TP i overensstemmelse med anvisningerne i denne manual 
 Passende driftsforhold som defineret i specifikationerne i denne manual 
 Operatørudført vedligeholdelse ifølge anvisningerne i denne manual 
 Facilitering af regelmæssig service udført af Cyclomedica-autoriseret personale 
 Indberetning af klager, fejlslagne indgivelser og bivirkninger til Cyclomedica 
 Indsending af anmodninger til Cyclomedica om reparation i tilfælde af funktionsfejl 

på TP 
 Enhver funktionsfejl, der skyldes forkert anvendelse, problemer ifm. vedligeholdelse 

eller service, forkerte reparationer, beskadigelser eller ændringer udført af andre 
end en Cyclomedica-autoriseret serviceudbyder. 

 Enhver alvorlig hændelse, der måtte forekomme i forbindelse med dette apparat, 
skal indberettes til fabrikanten og til den kompetente myndighed i det 
medlemsland, hvor hændelsen fandt sted. 
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4 Forholdsregler og sikkerhed under anvendelsen 

 

BRUG KUN Pulmotec®-digelen sammen med TechnegasPlus Technegas®-
generatoren (TP). 

Pulmotec®-digelen er den eneste registrerede medicinske 
kulstofdigel i Europa med en markedsføringstilladelse, som må 
anvendes til fremstilling af Technegas®. Ingen anden kulstofdigel er 
godkendt og valideret til brug med TP. 

 

 

BRUG KUN en opløsning af natriumpertechnetat (NaTcO4) i TP, hvis 
kvalitet svarer til europæisk eller USA's farmakopé eller tilsvarende.  

 

 

Kun Technegas®-kontakterne af messing, der fremstilles af Cyclomedica 
Australien, er godkendt til brug for en sikker og effektiv drift af TP og 
fremstillingen af Technegas®. Technegas®-kontakterne er et kritisk tilbehør 
for en ensartet og sikker drift af TP. 

 

 

Technegas®-patientindgivelsessættet (PAS) er et produkt til 
ENGANGSBRUG. Kun Technegas®-patientindgivelsessættet, der 
fremstilles af Cyclomedica Australien, er godkendt til brug for en 
sikker og effektiv drift af TP og indgivelse af Technegas®. 

 

Pulmotec®-digelen er et produkt til ENGANGSBRUG. 

 

 

Uautoriserede reparationer og udskiftninger af indbyggede komponenter 
kan have en skadelig virkning på den sikre og effektive drift af TP. 
Uautoriserede indgreb på interne driftsindstillinger kan udgøre et brud på 
de Essentielle principper for sikkerhed og ydelse af medicinsk udstyr 
(Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices) som 
anført i de internationale bestemmelser for medicinsk udstyr (International 
Medical Device Regulations). 

 

TP er et ikke-sterilt medicinsk udstyr.   
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4.1 Sikkerhed under anvendelsen 
 Pulmotec®-digelen skal håndteres med forsigtighed.  
 Brug ikke methyleret eller denatureret sprit under befugtningen af Pulmotec®-

digelen. 
 Brug ikke argon af industri- eller svejsekvalitet sammen med TP. 
 Kontrollér Pulmotec®-digelen for synlige skader eller defekter. 
 Lad ikke uautoriseret personale udføre reparationer på TP. Uautoriserede indgreb 

på et medicinsk udstyr kan udgøre et brud på de Essentielle principper for sikkerhed 
og ydelse af medicinsk udstyr (Essential Principles of Safety and Performance of 
Medical Devices) som anført i de internationale bestemmelser for medicinsk udstyr 
(International Medical Device Regulations). 

 Indfør aldrig rengøringsbørster eller andre fremmedlegemer i de forskellige ventiler, 
åbninger eller huller i TP eller dens forbrugsvarer. Dette kan medføre skader, som 
kan gøre TP ubrugelig. 

 TP må ikke bruges til andre formål, end det, der er udtrykkeligt angivet i denne 
manual. 

 TP og dens forbrugsvarer må ikke autoklaveres. 
 Reglerne for god strålingspraksis skal følges, idet de interne dele af TP kan være 

kontaminerede med ioniserende stråling.  
 Patientindgivelsesventilen må ikke åbnes, med mindre patienten trækker vejret 

gennem patientindgivelsessættet, og patientindgivelsessættet er monteret på TP. 
 Sørg altid for, at patienten fortsætter med at trække vejret gennem 

patientindgivelsessættet tilsluttet til TP med indgivelsesknappen sluppet for mindst 
fem (5) vejrtrækninger efter ophøret af inhalationen af Technegas®. Herved renses 
Technegas®-aerosolen fra indgivelsesslangerne og patientens ledende luftveje. 

 Hvis en patient er ude af stand til at anvende mundstykket rigtigt, anbefaler 
Cyclomedica anvendelsen af en ansigtsmaske sammen med mundstykket i 
patientindgivelsessættet. Sådanne ansigtsmasker kan fås fra Cyclomedica. 

 Lad ikke TP være uden opsyn under udførelsen af et indgreb. 

4.2 Strålingssikkerhed 
Når den anvendes korrekt, er TP fuldstændigt afskærmet som passende for 99mTechnetium 
op til den anbefalede dosimetri, og den indeholder selvstændigt filtreringsudstyr. 

 Der skal bæres engangshandsker ved håndtering af de indre dele af TP. 
 Skuffen skal være lukket, når TP ikke er i brug, for at forhindre et eventuelt udslip af 

radioaktiv forurening. 
 Vedrørende strålingsudslip henvises til institutionens strålingssikkerhedsplan for 

oplysninger om kravene til rengøring efter udslip. 

4.3 Sikker flytning af TechnegasPlus Technegas®-generatoren 
 Tjek, at hjulene ikke er beskadigede, inden TP flyttes. 
 Flyt ikke TP over ujævne eller stejle overflader. 
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 For at flytte TP skal du frigøre hjulenes blokering. Husk at sørge for at blokere 
hjulene igen, når TP er på plads. 

 Vognen må ikke bruges til at transportere tunge ting såsom gasflasker. 

 

4.4 Advarsler 
Argon udgør en kvælningsfare. LUK altid for argonforsyningen (OFF), når den 
ikke er forbundet med TP. 

 De indre komponenter i TP kan blive varme. 
 Lad være med at åbne eller lukke skuffen, hvis du har mistanke om, at noget 

forhindrer normal drift. 
 TP vejer ca. 120 kg (265 lbs) og skal derfor flyttes med passende forsigtighed. 

 
Brugte forbrugsvarer skal bortskaffes som kontamineret affald. De vil 

være både radioaktive og biologisk farlige efter brug. 

 

 
Patienten må ikke røre ved TP, kun ved patientindgivelsessættet. 
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5 Betjening af nøglefunktionerne på TP 

5.1 Betjening af CANCEL-knappen 
Der skal trykkes TO gange på CANCEL-knappen inden for to sekunder for at aktivere en 
annullering. Herved undgås risikoen for at annullere en operation ved et uheld. 

I hele denne manual omtales denne handling som "DOBBELT CANCEL". 

5.2 Betjening af skuffen 
Skuffen åbnes ves at trykke på OPEN-knappen, når displayet viser 

"    OPEN DRAWER TO      " 

"    CHANGE CRUCIBLE     " 

For at lukke skuffen, når den er i åben position, skal du TRYKKE og HOLDE 
Drawer interlock-knappen oven på TP nedtrykket, og derefter TRYKKE og HOLDE CLOSE-
knappen nedtrykket, indtil skuffen er helt lukket, og der høres et lydsignal. Derefter kan de 
to knapper slippes.  

Hvis én af de to knapper slippes, inden skuffens bevægelse er ophørt, 
vil skuffen straks åbnes igen. Denne tohånds-betjening er en 
sikkerhedsforanstaltning. 

  
Lukningen af skuffen udgør en risiko for at få en finger eller en hånd i 

klemme. 

 

 
Problemer med åbning eller lukning af skuffen kan indebære en 

strålingsfare, såfremt TP for nylig har udført en afbrændingsproces. I så 
fald skal du følge institutionens strålingssikkerhedsplan og kontakte din 

Cyclomedica-autoriserede serviceudbyder. 

Skuffen skal være lukket, når TP ikke er i brug. 
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5.3 Beskrivelse af front- og bagpanelerne 

 

Figur 3: TP's frontpanel 

 

1 – START-knap 
2 – CLOSE-knap 
3 – OPEN-knap 
4 – Display 
5 – Stik til Fjernindgivelsesknap 
6 – Tilslutning til patientindgivelsessættet 
bag metaldæksel 
7 – Patientindgivelsesknap 
8 – Drawer interlock-knap 
9 – Easy Breather-ventiltilslutning  
10 – CANCEL-knap 
11 – Gul bly (Pb)-afskærmning 
12 – TP-skuffe 

 

Figur 4: TP's bagpanel 

1 – Argonindgangskonnektor 
2 – Strømforsyningskontakt 
3 – Kontrollampe for lysnetstrømforsyning 
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6 Installation  

6.1 Information vedr. installationen 
Installationen skal udføres af en Cyclomedica-autoriseret serviceudbyder.  

Den autoriserede serviceudbyder udfylder en installationstjekliste, som underskrives af 
institutionens repræsentant.  

6.2 Placering og opbevaring 
Der skal afsættes et område i afdelingen for Nuklearmedicin, helst tæt på scanningslokalet, 
til fremstilling af Technegas® og opbevaring af TP. 

De omgivende driftsbetingelser for TP er 10-40°C, 70-
106 kPa (700-1060 mbar), 15-90 % ikke-kondenserende 
relativ luftfugtighed. 

6.3 Strømforsyning 

Operatøren skal stille en dedikeret jordforbunden 
hovedstrømforsyningsledning til rådighed for TP med 
specifikationerne 20 A, 200-240 V ±5 %, 50 eller 60 Hz. 

 
For at undgå risikoen for elektrisk stød må TP kun tilsluttes en 

strømforsyningsledning beskyttet af en jordforbindelse.  

6.4 Tilførsel af argongas 

Operatøren skal tilvejebringe argon af høj renhed (≥99,997 %) (kvalitet 
4.7 eller højere) og en argon-højtryksregulator med følgende 
specifikationer: 

Maksimalt udgangstryk 150 kPa 1,48 atm 21,75 psi 

Maksimal strømningshastighed 45 l/min 11,88 US gallons/min 95 SCFH 
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Figur 5: Klargøring af argonforsyningen 

 
Fastgør gasflasken med argon i henhold til de lokale bestemmelser. 

 Der må kun bruges argongas med høj renhed (≥ 99,997 %) (kvalitet 4.7 eller 
højere), ikke argon af industri- eller svejsningskvalitet.  

 Tjek, at høj- og lavtryksregulatorerne er i deres lukkede position (OFF) inden 
klargøringen. 

 Tjek, at højtryksregulatoren er solidt forbundet med gasforsyningen.  
 Tjek, at lavtryksregulatoren er solidt forbundet med højtryksregulatoren. 

6.5 Tilslutning af argongassen 

TP er kun beregnet til brug med den medfølgende argonslange og 
Cyclomedicas argon-lavtryksregulator. 

 

Figur 6(a, b): Tilslutning af argonforsyningsslangen 

For at tilslutte argonslangen til argonindgangen på TP skal du trykke på det sorte dæksel, 
sætte konnektoren i tilslutningen, og trække det sorte dæksel tilbage for at slå 
låsemekanismen til. 

 

CMAPL SUPPLIED 
LOW PRESSURE 
REGULATOR AND HOSE 

USER SUPPLIED  
>99.997% ARGON 

USER SUPPLIED 
HIGH PRESSURE REGULATOR  
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6.6 Opladning af batteriet 
 Kobl TP-apparatet til 20 A strømudtaget, og tænd på hovedkontakten bag på 

generatoren (ON).  
 Den grønne kontrollampe over hovedkontakten lyser, når TP er tændt. 
 Lad enheden være tilkoblet og tændt med skuffen lukket, når den ikke er i brug, så 

batteriet holdes fuldt opladet. 
 Et fladt batteri vil først blive opdaget, når du prøver at indgive Technegas® til din 

patient. 

6.7 Yderligere påkrævede ting 
 En 1 ml sprøjte uden kanyle, som kan afgive 135-300 µl. 
 En 1 ml sprøjte med kanyle, som kan afgive 135-300 µl. 
 Engangshandsker. 
 Rent, ikke-denatureret ethanol (≥95 %). 
 En ren, ikke-kontamineret plan arbejdsflade. 
 Tc99m-natriumpertechnetat 

6.8 Ekstern transport  
 Inden TP flyttes fra en institution eller fra en institution til en anden, skal den 

Cyclomedica-autoriserede serviceudbyder klargøre TP med henblik på en sikker 
ekstern transport. 

 Kontakt din Cyclomedica-autoriserede serviceudbyder eller Cyclomedica for 
vejledning og assistance. 
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7 Klargøring af patienten 

 

Figur 7: Liggende indgivelse af Technegas® 

 Ved indgivelse af Technegas® til patienten skal operatøren nøje følge anvisningerne i 
Brugsanvisningen til Technegas®-patientindgivelsessættet og Pulmotec®-digelens 
indlægsseddel. 

 Technegas® skal indgives til patienten hurtigst muligt og senest 10 minutter efter 
fremstillingen. 

 For en hurtigere indgivelse af Technegas® bør patienten klargøres inden eller under 
fremstillingen af Technegas®. 

 Patienten klargøres i en liggende eller siddende ventilationsstilling.  
 Patientens ventilationsstilling påvirker distributionsprofilen af Technegas® i 

lungerne som følge af tyngdekraftens virkning på perfusionens fordeling. Patienten 
skal om overhovedet muligt være i samme position under perfusionen som under 
ventilationen.  

 

Figur 8: Siddende indgivelse af Technegas® 

Patienten kan efter behov klargøres i scanningslokalet eller i et særskilt klargøringslokale. 
Der kræves en metode til monitorering af den inhalerede dosis under indgivelsen af 
Technegas®, for eksempel ved brug af et gammakamera eller en geigertæller. Indgivelsen 
af Technegas® fortsættes, indtil der nås en tællehastighed på ca. 1500-2500 tællinger pr. 
sekund. 
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1. Vælg det passende mundstykke, og sæt det på T-stykkekonnektoren i den ene ende 
af patientindgivelsessættet (enden nærmest filteret). 

2. Anbring mundstykket i patientens mund, således at der opnås fuldkommen tæthed 
med patientens læber. 

3. Sæt en næseklemme på patientens næse. 
4. Bed patienten slappe af og bevare en normal ind- og udånding gennem 

patientindgivelsessættet, inden det tilsluttes til TP. 
5. Når Technegas® er klar til indgivelse til patienten, forbindes 

patientindgivelsessættet med TP ved hjælp af bajonettilslutningen. 
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8 Dosimetri 
Se Pulmotec®-digelens indlægsseddel for yderligere information om dosimetri. 

 Den anbefalede aktivitet, der skal påfyldes i Pulmotec®-digelen er 250 – 700 MBq 
(7 mCi – 19 mCi) af 99mTc-natriumpertechnetat. 

 Den anbefalede radioaktive koncentration for Pulmotec®-digelen på 130 µl er 2.500 
– 7.000 MBq/ml (70 – 190 mCi/ml). 

 Den anbefalede radioaktive koncentration for Pulmotec®-digelen på 300 µl er 850 – 
2.350 MBq/ml (24 – 64 mCi/ml). 

 Hvis et eluat med høj koncentration ikke er tilgængeligt, kan der udføres multiple 
påfyldninger i Pulmotec®-digelen som beskrevet i afsnit 10.5 KLARGØRING AF 

PULMOTEC®-DIGELEN eller under anvendelse af Pulmotec®-digelens simreplade som 
beskrevet i afsnittet 13 BETJENING AF SIMREPLADEN . 

 Den anbefalede inhalerede dosis af Technegas® er på 20 – 50 MBq (0,5 – 1,3 mCi), 
eller som anvist af den nuklearmedicinske læge. 

Den inhalerede dosis af Technegas® skal monitoreres, mens den 
indgives til patienten. Indgivelsen af Technegas® fortsættes, indtil der 
nås en tællehastighed på ca. 1500-2500 tællinger pr. sekund. 
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9 Technegas®-ventilationsteknik 
Den anbefalede teknik for de fleste patienter er normal ind- og udånding uden at holde 
vejret. 

 Bed patienten blive ved med at trække vejret normalt ind og ud. 
 Idet patienten afslutter en udånding, skal du TRYKKE på knappen, der starter 

tilførslen af Technegas® fra TP til patientens lunger. 
 SLIP knappen igen ved afslutningen af indåndingen, når den maksimale indånding er 

nået.  
 Gentag denne indgivelsesprocedure, indtil patienten har modtaget den ønskede 

dosis Technegas®.  
 Når de tilstrækkelige tællinger er nået, skal patienten fortsætte med at trække 

vejret normalt gennem mundstykket via TP.  
 Sørg for, at patienten tager mindst fem (5) vejrtrækninger for at fjerne resterende 

Technegas® fra patientindgivelsessættets slanger, inden indgivelsessættet kobles 
fra TP.  

 Tag næseklemmen af patientens næse (eller bed patienten om at tage den af).  

Anvendelsestip: Prøv at få patienten til at øve sig inden indgivelsen af Technegas®, 
eventuelt ved at lade som om han/hun suger væske op gennem et sugerør. 
Forudgående øvelser kan forbedre inhalationens effektivitet. 

Andre ventilationsteknikker inkluderer følgende: 

 Hurtig og dyb indånding efterfulgt af at holde vejret i ca. 5 sekunder ved 
afslutningen af indåndingen.  

Bemærk: Når den ønskede tælling er nået, skal patienten fortsætte med at trække vejret 
gennem TP og patientindgivelsessættet for mindst yderligere fem (5) vejrtrækninger for at 
fjerne Technegas® fra luftvejene. 

Det er sikkert for patienten at trække vejret normalt gennem patientindgivelsessættet, 
hvad enten det er forbundet til TP eller ej som beskrevet i afsnit 11 INDGIVELSE AF 

TECHNEGAS®. Patientindgivelsesknappen og Fjernindgivelsesknappen er ikke aktive, før 
patientindgivelsessekvensen er nået. 
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10 Fremstilling af Technegas® inden indgivelse 

10.1 Sikkerheds- og kvalitetskontrol 
1. Brug handsker, og overhold god strålingspraksis. 
2. Kontrollér Pulmotec®-digelen for synlige skader eller defekter.  
3. Kontrollér visuelt, at det ethanol, der bruges til at befugte Pulmotec®-digelen, er ≥ 

95 % rent, inden for udløbsdatoen og ikke-denatureret. 
4. Udfør en hurtig visuel kontrol af TP for større defekter: 

a. Tjek for synlige skader på TP's ydre. 
b. Tjek, at TP-vognens hjul er rene og i god stand. 
c. Tjek, at den gule bly (Pb)-skærm er på plads foran skuffen. 
d. Tjek, at forsyningen af argongas er af høj renhed (≥ 99,997 %) (Kvalitet 4.7 

eller højere), og at der er tilstrækkeligt til fremstilling af Technegas®. 

 
BRUG KUN PULMOTEC®-DIGELER TIL FREMSTILLING AF TECHNEGAS®   

 

  
TP må ikke efterlades uden opsyn, når der er lukket OP for 

argonforsyningen. 

 

  
Under en udskylning leder TP argon ud i lokalet. Når TP er tilsluttet til 

argongasflasken, skal den betjenes og opbevares i et veludluftet lokale. 
Overhold den lokale praksis eller vejledning i sikker håndtering af gasser.  

Det anbefales at installere og bruge en iltsensor i det lokale, hvor 
argongasflasken befinder sig, for at give alarm, hvis iltniveauet falder til under 
en tærskelværdi. 
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10.2 Klargøring af forsyningen af argongas 
Forsyningen af argongas skal tilsluttes og lukkes OP inden brug under overholdelse af 
følgende anvisninger: 

 

Figur 9: Regulering af argonstrømmen 

1. Sørg for, at argonslangen er forbundet med TP som beskrevet i afsnit 6.4 TILFØRSEL 

af argongas 
2. Luk OP for argonforsyningen på gasflasken. 
3. Justér argonforsyningen på højtryksregulatoren, og indstil strømningshastigheden 

til 20 liter pr. minut. 
4. Den Cyclomedica-leverede lavtryksregulator leveres klar til brug og kræver ingen 

justering. 
5. Hold øje med argonhøjtryksregulatoren, og tjek, at argongasflasken indeholder en 

tilstrækkelig forsyning af argon til fremstillingen af Technegas®. 
 

10.3 Klargøring af TP 
1. Tilslut fjernindgivelsesknappen til stikket over TP's display. 
2. Når den ikke anvendes, kan fjernindgivelsesknappen anbringes i den dertil 

indrettede holder på TP's skrå bagpanel. 
3. Tænd om nødvendigt for TP (ON). 

Displayet viser navnet Cyclomedica Australia Pty Ltd, den aktuelle TP-softwareversion, 
datoen og klokkeslættet. 

Hvis der ikke er udført en udskylning siden sidste fremstilling af Technegas® (aerosol), 
tjekker TP, at skuffen er lukket, og udfører så en udskylning. 

Udskylningen (gennem et internt filter) har til formål at sikre, at der 
ikke slipper noget Technegas®, som er tilbage fra en tidligere 
operation, ud i atmosfæren, når skuffen åbnes. 

Derefter viser displayet: 

OPEN DRAWER TO 
CHANGE CRUCIBLE 

 

BOTTLE DIAL  

REGULATOR DIAL  
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10.4 Åbn skuffen, og tag fragmenterne af Pulmotec®-digelen ud 

 
Under fremstillingen af Technegas® er alle kammerets indre komponenter 

og gasledningerne, der forlader kammeret, radioaktivt kontaminerede. 
Overhold god strålingspraksis, og bær i særdeleshed engangshandsker. 

 

 
De indre komponenter i TP kan være VARME!  

 

1. Tryk på OPEN-knappen for at åbne skuffen. 
2. Tag fragmenterne af Pulmotec®-digelen ud af askebakken. Askebakken kan tages 

ud for at gøre dette lettere og skal derefter sættes tilbage på plads, inden der gås 
videre. 

 

Figur 10: TP med skuffen åben 

I tilfælde af en forhindring kan åbningen af skuffen stoppes halvvejs 
ved at trykke DOBBELT CANCEL. 
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10.5 Klargøring af Pulmotec®-digelen 

  

Figur 11 (a, b): Installation af Pulmotec®-digelen i TP's skuffe 

1. Tag Pulmotec®-digelen ud af emballagen ved hjælp af tangen, og anbring den på en 
ikke-kontamineret, plan overflade. 

2. For at grunde Pulmotec®-digelen bruges en 1 ml sprøjte fyldt med 95 % rent, ikke-
denatureret ethanol til at fylde digelens fordybning, hvorefter ethanolet suges 
tilbage i sprøjten og kasseres.  

3. Tag Pulmotec®-digelen op i en vinkel på ca. 45° ved hjælp af tangen. 
4. For at gøre det muligt at indsætte Pulmotec®-digelen i Technegas®-kontakterne skal 

håndtaget under skuffens venstre side trykkes fremad (væk fra operatøren).  
5. Anbring venstre ende af Pulmotec®-digelen i den venstre Technegas®-kontakt. 
6. Anbring højre side ud for højre Technegas®-kontakt, og slip forsigtigt håndtaget, så 

Pulmotec®-digelen forbindes med begge Technegas®-kontakter. 
7. Drej Pulmotec®-digelen forsigtigt frem og tilbage på dens akse, indtil der høres en 

lyd, der angiver en god kontakt. 

Denne procedure skal udføres med forsigtighed, da Pulmotec®-digelen 
kan gå i stykker. 

8. Sørg for, at fordybningen i Pulmotec®-digelen vender lodretsom vist herunder i figur 
12. 

 

Figur 12: Påfyldning af 99mTc-natriumpertechnetat i Pulmotec®-digelen 
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9. Brug en ny 1 ml sprøjte med kanyle til at fylde Pulmotec®-digelen med 250 – 
700 MBq (7 mCi – 19 mCi) af 99mTc-natriumpertechnetat. 

Pas på ikke at overfylde Pulmotec®-digelen, væskeoverfladen skal være 
konkav.  

 
BRUG KUN en opløsning af natriumpertechnetat (99mTc) i TP, hvis kvalitet 

svarer til europæisk eller USA's farmakopé eller tilsvarende. 

10. Luk skuffen, TRYK og HOLD DRAWER INTERLOCK-knappen nedtrykket, og TRYK og 
HOLD derefter CLOSE-knappen nedtrykket. Hold begge knapper nedtrykket, indtil 
skuffen er helt lukket. 

10.6 Simreprocessen 
Displayet viser:  

PRESS START TO INITIATE 
SIMMER 

Tryk på START for at starte simreprocessen. Simreprocessen kan afbrydes ved at trykke 
DOBBELT CANCEL. 

10.7 Multiple påfyldninger 
For at påfylde Pulmotec®-digelen mere 99mTc-natriumpertechnetat trykkes DOBBELT 
CANCEL, når simreprocessen er afsluttet, for at vende tilbage til 10.5. 

 Det er ikke nødvendigt at grunde Pulmotec®-digelen igen med ethanol inden en 
fornyet påfyldning. 

 Pulmotec®-digelen kan påfyldes yderligere 99mTc-natriumpertechnetat, mens den 
sidder i Technegas®-kontakterne, som beskrevet i 10.5 KLARGØRING AF PULMOTEC®-
DIGELEN, trin 9. 

 Den Pulmotec®-digel, der sidder i Pulmotec®-digelens simreplade, kan også 
påfyldes ekstra 99mTc-natriumpertechnetat på dette trin som beskrevet i 13 

BETJENING AF SIMREPLADEN . 

  



 

  
MNL-0025 Rev 01 EU-DA 23 Nov 2022 TechnegasPlus Technegas®-generator Brugermanual 27 af 51 

 

10.8 Afbrændingsprocessen 
1. Tryk på START-knappen for at starte afbrændingsprocessen.  
2. Når afbrændingen er afsluttet, viser displayet: 

BURN VERIFIED 

3. Derefter skifter displayet til: 

DISCONNECT THE MAINS PLEASE 

Technegas® er nu fremstillet og klar til at blive inhaleret af patienten 
inden for 10 minutter. 

4. Sluk for argonforsyningen ved hjælp af følgende sekvens: 
a) Luk for argonforsyningen på gasflasken. 
b) Frakobl argonslangen fra TP. 
c) Sluk for hovedstrømafbryderen (OFF) og frakobl TP fra strømforsyningen. TP 

forbliver tændt, med strømforsyning fra et internt batteri, under indgivelsen af 
Technegas® til patienten. 

d) TP kan om nødvendigt flyttes tættere på patienten. 
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11 Indgivelse af Technegas® 

 Brug engangshandsker og overhold god strålingspraksis.  

 Pas på ikke at trykke på patientindgivelsesknappen eller 
fjernindgivelsesknappen, før patienten er ventileret gennem TP, da dette vil 
udløse afgivelsen af Technegas®. 

 Den inhalerede dosis for en voksen ligger normalt på omkring 20-50 MBq 
(0,54 – 1,35 mCi). Se Pulmotec®-digelens indlægsseddel for yderligere 
information. 

  

1. Tilslut patientindgivelsessættet til TP ved at trykke enden af slangen ind i 
patientindgivelsessættets tilslutning på TP og dreje den med uret. 

2. Tryk på START-knappen. 

Displayet viser: 

"   PRESS [CANCEL]       " 
"   IF FINISHED          " 

3. Mens patienten følger ventilationsstrategien, skal du HOLDE 
patientindgivelsesknappen eller fjernindgivelsesknappen nedtrykket og overvåge 
patientens ind- og udånding samt aktiviteten i patientens lunger. 

4. Når den ønskede tælling er nået som anvist i Pulmotec®-digelens indlægsseddel, 
slippes patientindgivelsesknappen eller fjernindgivelsesknappen, og patienten 
trækker vejret gennem patientindgivelsessættet og TP for mindst yderligere FEM 
(5) vejrtrækninger for at fjerne Technegas® fra patientindgivelsessættet og de 
ledende luftveje. 

5. Tryk på DOBBELT CANCEL for at standse TP og slukke for strømmen. 
6. Tag næseklemmen af patienten. 
7. Tag mundstykket ud af patientens mund. 
8. Frakobl patientindgivelsessættet fra TP. 
9. Anbring patientindgivelsessættet i dets etui (som vist herunder i figur 13), og 

bortskaf det i overensstemmelse med de lokale regler og retningslinjer for biologisk 
og radioaktivt affald. 

 

Figur 13: Bortskaffelse af patientindgivelsessættet 
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12 Efter indgivelsen til patienten 
1. Om nødvendigt returneres TP til dens betjenings- og opbevaringssted. 
2. Tilslut TP til argonforsyningen igen. 
3. Tilslut TP med lysnettet igen, og tænd (ON) på strømforsyningskontakten bag på TP. 

TP udfører en automatisk udskylning for at fjerne resterende Technegas® fra det indre 
kammer. 

Når udskylningen er afsluttet: 

4. Luk for argonforsyningen på gasflasken. 
5. Lad TP være tilsluttet lysnettet og tændt (ON) for at holde det interne batteri fuldt 

opladet. 

 Hvis TP ikke udfører den automatiske udskylning efter 
afbrændingsprocessen, skal du kontakte din Cyclomedica-autoriserede 
serviceudbyder. 
 

TP må ikke efterlades uden opsyn, når der er lukket OP for 
argonforsyningen. Sørg for, at skuffen efterlades lukket, og at 
argonforsyningen er afbrudt (OFF), når TP ikke er i brug. 

Under en udskylning leder TP argon ud i lokalet. Når TP er tilsluttet 
argongasflasken, skal den betjenes og opbevares i et veludluftet lokale. 
Overhold den lokale praksis eller vejledning i sikker håndtering af gasser.  

Det anbefales at installere og bruge en iltsensor i det lokale, hvor 
argongasflasken befinder sig, for at give alarm, hvis iltniveauet falder til under 
en tærskelværdi. 
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13 Betjening af simrepladen  

 

Figur 14: Klargøring af simrepladen 

 Skuffen indeholder en simreplade, der gør det muligt at klargøre op til fem 
Pulmotec®-digeler med multiple påfyldninger af 99mTc-natriumpertechnetat 
samtidig. 

 Simrepladen er nyttig i institutioner, der udfører flere Technegas®-operationer om 
dagen, eller institutioner som ikke har adgang til 99mTc-natriumpertechnetat med høj 
koncentration af aktivitet. 

 Simrepladen fungerer uafhængigt af de øvrige TP-operationer og påbegynder en 20-
minutters simreproces, hver gang skuffen lukkes. 

 
Simrepladen og dækslet kan være varme (op til 80°C).  

1. Tag Pulmotec®-digelen ud af emballagen ved hjælp af tangen, og anbring den på en 
ren, plan overflade. 

2. For at grunde Pulmotec®-digelen bruges en ny 1 ml sprøjte fyldt med 95 % rent, 
ikke-denatureret ethanol til at fylde digelens fordybning, hvorefter ethanolet suges 
tilbage i sprøjten og kasseres. 

3. Åbn simrepladens dæksel ved hjælp af tangen. 
4. Tag fat i Pulmotec®-digelen ved hjælp af tangen som vist herunder i figur 15, og 

anbring den i simrepladen. 
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Figur 15: Påfyldning af simrepladen 

5. Brug en 1 ml sprøjte med kanyle til at fylde Pulmotec®-digelen med 250 – 700 MBq 
(7 mCi – 19 mCi) af 99mTc-natriumpertechnetat. Væskeoverfladen skal være konkav 
eller flad. 

6. Luk simrepladens dæksel ved hjælp af tangen. 

Når du er klar til at udføre fremstillingen af Technegas®, anbringes Pulmotec®-digelen 
forsigtigt i Technegas®-kontakterne ved hjælp af tangen. Forsæt med at følge 
anvisningerne, der er beskrevet ovenfor i afsnit 10 FREMSTILLING AF TECHNEGAS® INDEN 

INDGIVELSE. 

Operatøren kan fylde simrepladen med op til 5 Pulmotec®-digeler og påfylde Pulmotec®-
digelen med yderligere 99mTc-natriumpertechnetat dagen igennem efter behov for at nå den 
ønskede aktivitet på det tidspunkt, hvor Technegas® indgives. 

Det er ikke nødvendigt at grunde Pulmotec®-digelen igen med 95 % ethanol inden 
yderligere påfyldninger af 99mTc-natriumpertechnetat. 



 

  
MNL-0025 Rev 01 EU-DA 23 Nov 2022 TechnegasPlus Technegas®-generator Brugermanual 32 af 51 

 

14 Bortskaffelse af kontaminerede elementer 

14.1 Liste over kontaminerede elementer 
 Pulmotec®-digelen 
 Det brugte patientindgivelsessæt 
 Technegas®-kontakterne (skal udskiftes for hver 50 afbrændinger) 
 Engangshandskerne 

 
De brugte forbrugsvarer bortskaffes som kontamineret affald. 

 
Pulmotec®-digelen og patientindgivelsessættet er beregnet til engangsbrug.  

 Brug altid engangshandsker ved håndtering af kontaminerede elementer. 
 Patientindgivelsessættet og mundstykket skal behandles som lavradioaktivt og 

biologisk affald. 
 Udskift Technegas®-kontakterne som angivet i 15.3 UDSKIFTNING AF TECHNEGAS®-

KONTAKTERNE., og bortskaf de gamle Technegas®-kontakter som lavradioaktivt affald. 
 Håndtér alle dele af de interne systemer, der udskiftes eller fjernes, som var de 

kontaminerede med radioaktivitet. 

14.2 Bortskaffelse af brugte Pulmotec®-digeler 
TP knuser automatisk Pulmotec®-digelen efter fremstillingen og indgivelsen af Technegas® 
for at undgå, at den genbruges. Fragmenterne opsamles i askebakken, der sidder under 
Technegas®-kontakterne. Fragmenterne skal fjernes inden fremstillingen af Technegas® og 
behandles som lavradioaktivt affald. 

14.3 Bortskaffelse af radioaktivt kontaminerede elementer 
Bortskaffelsen af radioaktivt og smittefarligt affald er underlagt den lokale kompetente 
myndigheds eller det lokale tilsynsorgans bestemmelser og relevante licenser. 

I tilfælde af behov for rådgivning om bortskaffelse anbefaler Cyclomedica operatørerne at 
kontakte deres lokale kompetente myndighed eller tilsynsorgan. 

14.4 Rengøring efter radioaktive udslip 
Hvis der finder et udslip sted i det nedre kammer, anbefales det, at det får lov at henfalde, 
eftersom det befinder sig i et afskærmet miljø. Alternativt henvises der til institutionens 
strålingssikkerhedsplan for oplysninger om kravene til rengøring efter udslip. Tilsvarende, 
for udslip uden for TP, henvises der til institutionens strålingssikkerhedsplan for 
oplysninger om kravene til rengøring efter udslip.  
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15 Vedligeholdelse 

 
TP må ikke serviceres, og der må ikke udføres vedligeholdelsesaktiviteter, 

mens apparatet er i klinisk brug med en patient.  

15.1 Operatørudført vedligeholdelse 
Operatøren skal: 

 Udskifte Technegas®-kontakterne efter hver 50 afbrændinger som beskrevet i 15.3 

UDSKIFTNING AF TECHNEGAS®-KONTAKTERNE. 
 Tømme askebakken for fragmenter af Pulmotec®-digel inden fremstillingen af 

Technegas® som ovenfor beskrevet i 14.2 BORTSKAFFELSE AF BRUGTE PULMOTEC®-
DIGELER. 

 Holde TP ren som beskrevet i 15.2 RENGØRING AF TP. 

15.2 Rengøring af TP 
Rengør TP's ydre paneler, skuffen, simrepladen og det nedre kammer, når det er 
nødvendigt, med en fugtig, fnugfri klud ifølge nedenstående anvisninger, mens TP er 
slukket (OFF) på strømforsyningskontakten, og strømforsyningsledningen er trukket ud af 
vægstikket.  

1. Åbn skuffen 
2. Sluk for strømmen på strømforsyningskontakten (OFF) 
3. Rengør TP efter behov 
4. Tænd for TP (ON). Følgende meddelelse vises: 

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

5. Tryk på OPEN-knappen for at vælge NO (NEJ).  

Lad skuffen lufttørre fuldstændigt.   

Brug ingen rengøringsmidler eller opløsningsmidler såsom sprit, benzen eller 
fortyndingsmidler, da de kan beskadige TP's ydre. 
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15.3 Udskiftning af Technegas®-kontakterne af messing 
 TP starter en automatisk nedtælling af det resterende antal afbrændinger, hver gang 

der installeres et nyt sæt Technegas®-kontakter.  
 Technegas®-kontakterne skal udskiftes for hver 50 afbrændinger for at garantere en 

sikker og effektiv fremstilling af Technegas®. 
 Brug engangshandsker og overhold god strålingspraksis i forbindelse med 

udskiftningen af Technegas®-kontakterne. 
 Udskift Technegas®-kontakterne, når TP viser følgende meddelelser, og udfør 

nedenstående instruktioner 

"   SWITCH OFF AND       " 
"   CHANGE CONTACTS      " 

1. Åbn skuffen 
2. Sluk for strømmen på strømforsyningskontakten (OFF) 

 
Technegas®-kontakterne kan være VARME!  

Lad TP køle af i mindst 10 minutter, inden Technegas®-kontakterne 
udskiftes 

3. Brug en 6 mm sekskantnøgle til at løsne Technegas®-kontakternes holdeskruer på 
de to sokler som vist herunder i figur 16. Håndtaget under skuffen skal holdes på 
plads for at kunne løsne den højre sokkels skrue. 

4. Fjern de gamle Technegas®-kontakter, og bortskaf dem som lavradioaktivt affald. 
5. Tjek, at messingoverfladerne på skuffesoklerne og de nye Technegas®-kontakter er 

rene.  
6. Indfør de nye Technegas®-kontakter i de to sokler, og skub Technegas®-kontakterne 

så langt ind som muligt for at opnå en god forbindelse mellem bagsiden af 
Technegas®-kontakten og soklen. 

7. Stram holdeskruerne på soklerne godt til. Håndtaget under skuffen skal holdes på 
plads for at kunne stramme den højre sokkels skrue. 

   

Figur 16: Udskiftning af Technegas®-kontakterne 
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Pas på ikke at stramme skruerne for meget, da overdreven kraft kan 
beskadige gevindet inden i messingsoklen. 

8. Tænd for TP (ON). Følgende meddelelse vises: 

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

9. Tryk på CLOSE-knappen for at vælge YES (JA).  TP nulstiller Technegas®-
kontakttælleren til 50 resterende afbrændinger. 

Advarsel: Der må kun anvendes originale Technegas®-kontakter som vist herunder i 
figur 17 i Technegas®-generatoren. Technegas®-kontakterne er tilbehør til medicinsk 
udstyr som defineret i de internationale bestemmelser for medicinsk udstyr 
(International Medical Device Regulations, MDR). De er afgørende for at sikre en effektiv 
fremstilling af Technegas® med TP.  

 
Figur 17: Technegas®-kontakterne af messing med kulstofindlæg. 

 

15.4 Valg af displaysprog 
TP's brugerinterfacesprog kan vælges under installationen eller i forbindelse med generel 
service udført af den autoriserede serviceudbyder. Standardsproget i TP er engelsk. 

De øvrige tilgængelige sprog er: 

 Fransk 
 Tysk 
 Spansk 
 Italiensk 
 Norsk 
 Tyrkisk 
 Portugisisk 
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15.5 Indstilling af uret på TP 

LCD-MEDDELELSE Betydning og påkrævede handlinger 

ROUTINES Angiver, at rutinen til indstilling af uret er startet. 

THE CLOCK HAS NOT YET BEEN 
SET 

TP har registreret, at uret ikke er indstillet, og beder 
operatøren følge rutinen til indstilling af uret. 

CLOCK SETTING HOUR-- Angiver, at operatøren nu kan indstille urets timer. 

CLOCK SETTING MINUTE--’ Angiver, at operatøren nu kan indstille urets minutter. 

CLOCK SETTING YEAR-- Angiver, at operatøren nu kan indstille urets år. 

CLOCK SETTING MONTH-- Angiver, at operatøren nu kan indstille urets måned. 

CLOCK SETTING DAY-- Angiver, at operatøren nu kan indstille urets dag. 

 

15.6 Autoriseret service og vedligeholdelse 

Der er ikke nogen dele, brugeren må ændre eller vedligeholde, ud over 
de, der er beskrevet i 15.1 OPERATØRUDFØRT VEDLIGEHOLDELSE. 

 Kun en Cyclomedica-autoriseret serviceudbyder må udføre generel service på en 
TP. 

 Kun en Cyclomedica-autoriseret serviceudbyder må udskifte det interne batteri. 
 En TP har et serviceskema, der indebærer en generel service hver 12. måned eller 

hver 500. afbrænding, alt efter hvad der indtræffer først. 
 Hvis der opstår en fejl under driften af TP, skal du slukke for apparatet (OFF), og 

kontakte din lokale forhandler eller Cyclomedica for at få service. Du må ikke bruge 
TP, så længe fejlen ikke er rettet. 

Kontakt din Cyclomedica-autoriserede serviceudbyder for at bede om 
service på din TP. 
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16 Fejlfinding 

16.1 Fejlfindingstabel 

Fejl Betydning og anbefalede handlinger 

LAV AKTIVITET I INHALERET DOSIS Hvis patienten har en lav inhaleret dosis 
eller en lav aktivitetstælling under 
scanningen, kan det skyldes, at TP har 
fremstillet Technegas® med et lavt udbytte.  

 Brug frisk, 95 % rent, ikke-
denatureret ethanol, eftersom 
ethanol kan denaturere 
plastbeholdere og -sprøjter, hvilket 
kan medføre en forringet produktion 
af Technegas®. 

INGEN DIGEL ELLER DÅRLIGE 
KONTAKTER 

Angiver, at TP ikke har nogen digel, eller at 
der er et problem med kontakterne. 

 Tjek, at digelen er til stede og ikke er 
revnet. Indsæt eller udskift digelen 
som påkrævet.  

 Når en ny digel indsættes, drejes den 
frem og tilbage et par gange.  

 Tjek kontakterne for eventuelle 
revner i kulstoffet eller 
brandmærker. Udskift kontakterne, 
hvis de er i dårlig stand. 

 Tjek, om kontakterne er korrekt 
placeret (ført helt ind).  

FEJL VED TEST AF KAMMERETS TÆTHED Angiver, at TP har opdaget en utæthed i 
kammeret, eller at TP ikke er tilsluttet 
argongas.  

 Tjek, at argongasflasken ikke er tom. 
 Tjek, at højtryksregulatoren på 

gasflasken er korrekt indstillet. 
 Tjek, at trykregulatorventilen er 

åben.  
 Tjek, at argonslangen er korrekt 

forbundet med TP. 
 Tjek for tilstedeværelsen af 

digelfragmenter eller 
fremmedlegemer omkring det nedre 
kammers forsegling. Dette kan 
forhindre skuffen i at lukke helt i.  

 Tjek, at pakningen omkring det nedre 
kammer er ren og fri for rester.  



 

  
MNL-0025 Rev 01 EU-DA 23 Nov 2022 TechnegasPlus Technegas®-generator Brugermanual 38 af 51 

 

Fejl Betydning og anbefalede handlinger 

DIGEL NÅEDE IKKE FULD TEMPERATUR Angiver, at temperaturen var ukorrekt på 
afbrændingstrinnet. 

 Tjek, at digelen ikke er revnet. 
 Når en ny digel indsættes, drejes den 

frem og tilbage et par gange.  
 Tjek kontakterne for eventuelle 

revner i kulstoffet eller 
brandmærker. Udskift dem, og prøv 
igen. 

 Tjek, om kontakterne er korrekt 
placeret (ført helt ind). 

GASFLOW FOR HØJT/LAVT Angiver, at strømmen af argon ind i enheden 
er enten mindre end 8 l/minut eller større 
end 16 l/min.  

 Tjek, at argongasflasken ikke er tom. 
 Tjek, at højtryksregulatoren på 

gasflasken er korrekt indstillet. 
 Tjek, at trykregulatorventilen er 

åben.  
 Tjek, at argonslangen er korrekt 

forbundet med TP. 
Når fejlen er rettet, vil proceduren fortsætte. 

DIGEL OVERSKRED TILLADELIG 
TEMPERATUR 

Angiver, at temperaturen var ukorrekt på 
afbrændingstrinnet.  

 Tjek, at digelen ikke er revnet. 
 Når en ny digel indsættes, drejes den 

frem og tilbage et par gange.  
 Tjek kontakterne for eventuelle 

revner i kulstoffet eller 
brandmærker. Udskift dem, og prøv 
igen. 

Tjek, om kontakterne er korrekt placeret 
(ført helt ind). 

KAMMER ÅBENT ELLER INGEN 
ARGONGAS 

Angiver, at TP har opdaget en utæthed i 
kammeret, eller at TP ikke er tilsluttet 
argongas. 

 Tjek, at argongasflasken ikke er tom. 
 Tjek, at højtryksregulatoren på 

gasflasken er korrekt indstillet. 
 Tjek, at trykregulatorventilen er 

åben. 
 Tjek, at argonslangen er korrekt 

forbundet med TP. 
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Fejl Betydning og anbefalede handlinger 

 Tjek for tilstedeværelsen af 
digelfragmenter eller 
fremmedlegemer omkring det nedre 
kammers forsegling. Dette kan 
forhindre skuffen i at lukke helt i. 

Tjek, at pakningen omkring det nedre 
kammer er ren og fri for rester. 

INTERN TEMPERATUR FOR HØJ - VENT Angiver, at den interne temperatur er for høj. 

 Hold op med at bruge enheden, og 
vent, til TP er kølet ned til en 
acceptabel temperatur. 

Undlad at udføre multiple afbrændinger. 
Overhold en maksimal driftscyklus på to 
afbrændinger i timen. 

SKUFFEN ÅBNEDE IKKE INDEN FOR DET 
TILLADTE TIDSRUM 

Angiver et muligt problem med skuffen. 

 Sluk på hovedkontakten (OFF) og 
tænd så igen. 

Prøv at lukke og åbne skuffen igen. 

SKUFFEN LUKKEDE IKKE INDEN FOR DET 
TILLADTE TIDSRUM 

Angiver et muligt problem med skuffen. 

 Sluk på hovedkontakten (OFF) og 
tænd så igen. 

Prøv at lukke og åbne skuffen igen. 

BRYDEKONTAKT ELLER SIKRING UDLØST TP har udløst den indbyggede brydekontakt 
eller sikring. 

 Udfør en visuel kontrol af TP for 
skader på strømforsyningsledningen 
og -stikket eller for andre elektriske 
risici, og fjern eventuelle 
fremmedlegemer fra skuffen og det 
nedre kammer. 

 Slå om muligt brydekontakten til 
igen eller skift sikringen. 

Hvis enheden slår fra igen, skal du kontakte 
din Cyclomedica-autoriserede 
serviceudbyder. 

***Hvis enheden stadig udviser fejl, skal du kontakte din Cyclomedica-autoriserede 
serviceudbyder for at få hjælp*** 
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16.2 LCD-meddelelser 

LCD-MEDDELELSE Betydning og påkrævede handlinger 

WAIT PURGING CHAMBER TP udskyller (renser) kammeret, inden skuffen kan åbnes. 

OPEN DRAWER TO 
CHANGE CRUCIBLE 

Skuffen er klar til at blive åbnet for at indføre en 
Pulmotec®-digel. 

LOAD CRUCIBLE THEN 
CLOSE DRAWER 

Operatøren skal indføre en Pulmotec®-digel, påfylde 
Pulmotec®-digelen 99mTc-natriumpertechnetat, og lukke 
skuffen. 

CHANGE CONTACTS OR 
CLOSE DRAWER 

Skuffen kan nu lukkes, indtil det er en passende tid til at 
udskifte kontakterne. Hvis Technegas®-kontakterne skal 
udskiftes, skal du slukke for strømmen (OFF) med skuffen 
stående åben, og se 15.3 UDSKIFTNING AF TECHNEGAS®-
KONTAKTERNE. 

PRESS [START] TO 
INITIATE SIMMER 

Angiver, at operatøren skal trykke på START-knappen for at 
påbegynde simreprocessen. 

CHECKING FOR ARGON 
GAS 

Ingen handling nødvendig. TP tjekker tilslutningen af 
gasforsyningen. 

CHECKING INLET & 
OUTLET VALVES 

Ingen handling nødvendig. TP udfører en autotest. 

CHECKING FOR GAS 
LEAKS 

Ingen handling nødvendig. TP autotester kammerets 
forsegling. 

WAIT SIMMERING AND 
PURGING 

Ingen handling nødvendig. TP udfører simreprocessen. 

PRESS [START] TO 
INITIATE BURN 

Angiver, at operatøren skal trykke på START-knappen for at 
påbegynde afbrændingscyklussen. 

BURN VERIFIED Ingen handling nødvendig. TP angiver, at en vellykket 
afbrænding er blevet gennemført. 

**WAIT** GENERATING 
GAS 

Ingen handling nødvendig. TP er i færd med at fremstille 
Technegas®. 

GAS READY TO USE 
WITHIN --- 

Angivelse af det tidsrum (minutter : sekunder), inden for 
hvilket Technegas® skal indgives. 

DISCONNECT THE MAINS 
PLEASE 

Gør operatøren opmærksom på, at han/hun skal afbryde 
strømforsyningen og argonforsyningen. 
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LCD-MEDDELELSE Betydning og påkrævede handlinger 

[START] RELEASES THE 
GAS VALVE 

Gør operatøren opmærksom på, at han/hun skal trykke på 
START-knappen for at låse patientindgivelsesventilen op. 

PRESS DRAWER 
INTERLOCK KNOB 

Denne meddelelse vises, samtidig med at der høres et 
lydsignal, hvis der trykkes på CLOSE-knappen inden først at 
trykke på DRAWER INTERLOCK-knappen. 

DRAWER MIDWAY OPEN 
OR CLOSE 

Angiver skuffens position. Tryk på OPEN (ÅBN) eller CLOSE 
(LUK) for at fortsætte  

***NO CRUCIBLE*** OR 
BAD CONTACTS 

Angiver, at TP ikke har nogen Pulmotec®-digel installeret, 
eller at Technegas®-kontakterne muligvis bør udskiftes. 
Hvis Pulmotec®-digelen er til stede, skal den drejes frem og 
tilbage et par gange. Prøv dernæst med en ny Pulmotec®-
digel efterfulgt af udskiftning af Technegas®-kontakterne. 

SWITCH OFF AND 
CHANGE CONTACTS 

Angiver, at Technegas®-kontakterne har nået afslutningen 
af deres levetid og skal udskiftes. TP skal nu slukkes (OFF) 
og Technegas®-kontakterne udskiftes. 

OPEN DRAWER AND 
CHANGE CONTACTS 

Denne meddelelse ses, når der er udført 50 afbrændinger 
med Technegas®-kontakterne. Operatøren skal udskifte 
Technegas®-kontakterne. 

CONTACTS CHANGED?? 
OPEN=NO CLOSE=YES 

Denne meddelelse vises, når der tændes for strømmen 
igen (ON) efter udskiftning af Technegas®-kontakterne. Den 
bekræfter, at operatøren har udskiftet Technegas®-
kontakterne, og den nulstiller Technegas®-kontakternes 
tæller. 

Efter tryk på den relevante knap (OPEN eller CLOSE) kan 
apparatet betjenes normalt. 

THE CONTACT LIFE IS 
NOW 50 BURNS 

Angiver den resterende levetid af de nyinstallerede 
Technegas®-kontakter. 

SORRY THE GAS IS TOO 
OLD TO USE 

Denne meddelelse vises, når der er forløbet over 10 
minutter efter fremstillingen af Technegas®. TP slukker af 
sig selv (OFF). Ingen yderligere handling påkrævet. 

PRESS CANCEL TO EXIT 
OR TURN THE MAINS ON 

Denne meddelelse vises ved afslutningen af 
indgivelsesprocessen. Operatøren kan trykke på CANCEL 
eller tænde på strømforsyningskontakten (ON). TP vil 
derefter udføre en udskyldning. 
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LCD-MEDDELELSE Betydning og påkrævede handlinger 

THE DRAWER FAILED TO 
OPEN IN THE TIME 

ALLOWED 

Angiver et muligt problem med skuffen. Prøv at lukke og 
åbne skuffen igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du 
kontakte din autoriserede serviceudbyder for at få hjælp. 

THE DRAWER FAILED TO 
CLOSE IN THE TIME 

ALLOWED 

Angiver et muligt problem med skuffen.  Prøv at lukke og 
åbne skuffen igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du 
kontakte din autoriserede serviceudbyder for at få hjælp. 

CHAMBER FAILED LEAK 
TEST 

Dette angiver, at TP har opdaget en utæthed i kammeret. 
Den mest sandsynlige årsag er, at noget har sat sig i 
klemme mellem skuffen og det nedre kammer. Tjek dette, 
og prøv igen. 

Hvis fejlen stadig er til stede, skal du kontakte din 
autoriserede serviceudbyder for at få hjælp. 

BAD OUTLET VALVE Der er opdaget en fejl i udskylningssystemet. Prøv at sætte 
strømforsyningskontakten på OFF og derefter på ON igen. 

Hvis fejlen stadig er til stede, skal du kontakte din 
autoriserede serviceudbyder for at få hjælp. 

ERROR IN READING 
PRESSURE 

Der er opdaget en fejl i udskylningssystemet. Prøv at sætte 
strømforsyningskontakten på OFF og derefter på ON igen. 

Hvis fejlen stadig er til stede, skal du kontakte din 
autoriserede serviceudbyder for at få hjælp. 

CRUCIBLE FAILED TO 
REACH FULL TEMP 

Denne meddelelse betyder, at temperaturen under 
afbrændingen var ukorrekt, hvilket kan have ført til et lavt 
udbytte af Technegas®. 

Hvis det lave udbytte fortsætter efter kontrol/udskiftning af 
Technegas®-kontakterne, skal du kontakte din autoriserede 
serviceudbyder for at få hjælp. 

CRUCIBLE EXCEEDED 
ALLOWABLE TEMP 

Denne meddelelse betyder, at temperaturen under 
afbrændingen var ukorrekt, hvilket kan have ført til et lavt 
udbytte af Technegas®. 

Hvis det lave udbytte fortsætter efter kontrol/udskiftning af 
Technegas®-kontakterne, skal du kontakte din autoriserede 
serviceudbyder for at få hjælp. 

TRIAC FAILURE Angiver, at der er opstået en fejl i reguleringen af 
temperaturen af Pulmotec®-digelen. Kontakt din 
autoriserede serviceudbyder for at få hjælp. 
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LCD-MEDDELELSE Betydning og påkrævede handlinger 

TURN OFF AND TRY 
AGAIN 

Angiver, at TP har registreret en fejl og har behov for, at der 
slukkes (OFF) for strømmen og derefter tændes (ON) igen 
for at nulstille TP. 

SWITCH OFF AND CALL 
MAINTENANCE 

TP har registreret en fejl, der kræver et serviceindgreb. 
Kontakt din autoriserede serviceudbyder for at få hjælp. 

PRESS CANCEL TO 
RESTART 

Angiver, at operatøren skal trykke på CANCEL-knappen. 
Tryk to gange på CANCEL-knappen inden for to sekunder 
for at annullere en operation og genstarte TP. 

CHAMBER OPEN OR NO 
ARGON GAS 

Angiver, at der ikke blev registreret noget tryk i TP's 
kammer. Dette betyder, at argonforsyningen enten ikke er 
tilsluttet eller ikke er åbnet. Andre mulige årsager kunne 
være lavt tryk i argongasflasken eller noget i klemme 
mellem skuffen og det nedre kammer. 

GAS FLOW IS TOO LOW Hastigheden af strømningen af argon ind i TP er ikke 
tilstrækkelig høj.  

Angiver, at operatøren skal tjekke indstillingerne af 
argonforsyningens målere for at sikre en korrekt 
strømningshastighed. Denne meddelelse vises, indtil 
operatøren justerer strømningshastigheden. 

Alternativt kan operatøren trykke to gange på CANCEL-
knappen for at genstarte sekvensen og opnå mere tid til at 
løse problemet. For eksempel ved at udskifte 
argongasflasken om nødvendigt. 

GAS FLOW IS TOO HIGH Angiver, at operatøren skal tjekke indstillingerne af 
argonforsyningens målere og slange til TP for at sikre en 
korrekt strømningshastighed. Denne meddelelse vises, 
indtil operatøren justerer strømningshastigheden. 

Alternativt kan operatøren trykke to gange på CANCEL-
knappen for at genstarte sekvensen og opnå mere tid til at 
løse problemet. For eksempel ved at justere 
argongasflaskens regulator. 

CASE TEMPERATURE TOO 
HIGH WAIT 

TP registrerer, at den interne temperatur er for høj. Vent, 
indtil TP er kølet ned til en acceptabel temperatur. 
Specifikationerne tillader ikke mere end to afbrændinger i 
timen. 
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16.3 Etiketter og symboler 

CE-mærkningen er en erklæring fra 
fabrikanten om, at produktet opfylder 

alle væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i 
henhold til bestemmelserne i den relevante 
lovgivning (i dette tilfælde bestemmelserne for 
medicinsk udstyr), der gennemfører særlige EU-
direktiver.  CE 2797 er ID-nummeret for BSI 
Netherlands, et bemyndiget organ godkendt af 
EU. 

Produktnummer 

 

Se instruktionsmanualen/-bogen Læs brugsanvisningen 

Fabrikant Autoriseret repræsentant i EU. 

Ikke-sterilt 

 

Må ikke genbruges 

 

 Forsigtig 

 

 Biologisk fare 

 Radioaktiv fare  Elektrisk fare 

 

 OFF (strømforsyning fra lysnettet 
slukket) 

 ON (strømforsyning fra lysnettet tændt) 

 Genopladelig forseglet 
blyakkumulator med kapacitet 12 V, 1,4 Ah 

 Patientindgivelsesknap 

 Drej slangen for at tilslutte Brug kun argongas "A" 

 

Varm overflade 

 

Anvendte dele af type B 

 

Serienummer  
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17 Tekniske data 
Yderligere oplysninger kan findes i servicemanualen til Cyclomedica TechnegasPlus 
Technegas®-generatoren. 

17.1 Generelt 

Strømforsyningens 
spænding 

200-240 VAC +/- 5 %  
Transformerreguleringsudtag indstillet ved installationen. 

Strømforsyningens 
frekvens 

50-60 Hz 

Lysnettets 
strømstyrke 

Steady State < 0,2 A RMS 

Lysnettets 
strømstyrke 

Maksimum – 17 sek. 20 A RMS 

Brydekontakt 10 A, træg, genindkoblelig, topolet, envejs 
Sikringer 2x 500 mA, træge, 250 V  
Sikring (Batteri) (Batteriopladning) F1: Submini-sikring 

Type: F (Hurtigtvirkende) 
Mærkestrøm: 1 A 

Apparatets vægt 120 kg 
Forsendelsesstørrelse 1100 x 630 x 1190 mm (L x B x H) 
Gulvareal 920 x 600 mm 

 

17.2 Beskyttelse mod elektrisk stød 

TP skal tilsluttes til en dedikeret strømforsyning med jordforbindelse.  

I henhold til IEC 60601-1 udg. 3.1 (2012) er TP klassificeret som et apparat af Klasse 1 
mht. beskyttelse mod elektrisk stød. Når den er samlet med patientindgivelsessættet er 
dette en anvendt del af Type B. 

IEC 60601-1: 2015 – 8.11.1 – Isolering fra lysnetstrømforsyningen: TP tilsluttes 
lysnetstrømforsyningen ved hjælp af en strømledning. Stikket på strømledningen fungerer 
således som isolering eller frakoblingsindretning i forhold til lysnetstrømforsyningen. 

17.3 Betjenings-, transport- og opbevaringsforhold 
Omgivende temperatur 10 – 40°C 

Opbevaringstemperatur -25 – 60°C  

Omgivende lufttryk  70 –106 kPa (700 – 1060 mbar) 

Omgivende luftfugtighed 15 % – 90 % ikke-kondenserende relativ luftfugtighed 

Driftscyklus To procedurer i timen 

Transportstandarder, der 
skal overholdes 

ASTM D4169-16 
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17.4 Forbrugsvarer 

17.4.1 Argongas 
 Argongassens renhedsgrad skal være mindst høj (≥99,997 %) (Kvalitet 4.7 eller 

højere). 

17.4.2 Technegas® Patientindgivelsessæt (PAS) 
 Technegas®-patientindgivelsessættet er specialudviklet til TP og fås fra din 

Cyclomedica-autoriserede serviceudbyder eller din lokale forhandler. 
 Patientindgivelsessættet indeholder et filter, der indfanger udåndet Technegas® for 

at bidrage til at undgå kontaminering af lokalet. 
 Patientindgivelsessættet er udelukkende til engangsbrug. 

17.4.3 Technegas®-kontakter 
 Et sæt Technegas®-kontakter leveres med en æske med 50 patientindgivelsessæt 

og 50 Pulmotec®-digeler.  

Kontakterne skal udskiftes ifølge anvisningerne i afsnittet 15.3 UDSKIFTNING AF 

TECHNEGAS®-KONTAKTERNE. 

17.4.4 Pulmotec®-digel 
 Pulmotec®-digelen leveres sammen med patientindgivelsessættet og Technegas®-

kontakterne.  
 Pulmotec®-digelen er udelukkende til engangsbrug. 

17.4.5 Udskyldningsfilterets levetid 
TP er udstyret med et langtidsholdbart udskyldningsfilter, der indfanger tilbageværende 
Technegas® under udskylningerne. Dets levetid er 3000 driftscyklusser. Udskylningsfilteret 
skal udskiftes regelmæssigt i løbet af TP's levetid. Udskylningsfilteret er ikke tilgængeligt 
for operatøren og må kun udskiftes af en Cyclomedica-autoriseret serviceudbyder. 

17.5 Sådan finder du fabrikationsdatoen 
Serienummeret for en TP findes på apparatets bagpanel.  

Serienummeret er "TP" efterfulgt af 6 tal: TPYYWWID. Hvor YY er fabrikationsåret, WW er 
fabrikationens kalenderuge, og ID er en unik identifikation af apparatet i det fremstillede 
parti. 
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17.6 Elektromagnetisk kompatibilitet 

Vejledning og fabrikantens erklæring – elektromagnetiske emissioner 
TP er beregnet til brug i det nedenfor anførte elektromagnetiske miljø. Brugeren af TP 
skal sikre sig, at TP anvendes i et sådant miljø.  
Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø - 

Vejledning 

RF-emissioner 
CISPR 11 Gruppe 1 

TP anvender kun RF-energi 
internt. Dens RF-emissioner 
er meget svage og forventes 
ikke at kunne skabe 
interferens med elektronisk 
udstyr i nærheden.  

RF-emissioner 
CISPR 11 Klasse A TP er egnet til brug i alle 

institutioner, bortset fra i 
hjemmet og på steder, som 
er direkte tilsluttet det 
offentlige 
lavspændingsledningsnet til 
strømforsyning af 
beboelsesejendomme. 
Der kan være potentielle 
vanskeligheder ved at sikre 
elektromagnetisk 
kompatibilitet i hjemmet og 
på steder, som er direkte 
tilsluttet det offentlige 
lavspændingsledningsnet til 
strømforsyning af 
beboelsesejendomme, som 
følge af ledede forstyrrelser. 
 

Emission af harmoniske 
oversvingninger 
IEC 61000-3-2 

Ikke relevant 

Spændingsudsving/flickeremissioner 
IEC 61000-3-3 Ikke relevant 

 

Vejledning og fabrikantens erklæring – elektromagnetisk immunitet 
TP er beregnet til brug i det nedenfor anførte elektromagnetiske miljø. Brugeren af TP 
skal sikre sig, at TP anvendes i et sådant miljø.  
Immunitetstest IEC 60601  

Testniveau 
Overholdelsesniv
eau 

Elektromagnetisk miljø - 
Vejledning 

Elektrostatisk 
udladning (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 6 kV kontakt 
 8 kV luft 

Overholder 6 kV 
kontakt 
Overholder 8 kV 
luft 

Gulvene skal være af et 
inert, rengøringsvenligt 
materiale, såsom epoxy, 
vinyl, beton eller keramiske 
klinker. 
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Vejledning og fabrikantens erklæring – elektromagnetisk immunitet 
TP er beregnet til brug i det nedenfor anførte elektromagnetiske miljø. Brugeren af TP 
skal sikre sig, at TP anvendes i et sådant miljø.  
Immunitetstest IEC 60601  

Testniveau 
Overholdelsesniv
eau 

Elektromagnetisk miljø - 
Vejledning 

Udstrålede RF-
felter 
IEC 61000-4-3 

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

Overholdt En minimumsafstand på 
15 cm mellem kilder til 
netfrekvensmagnetfelter og 
TP. 

Hurtige 
elektrostatiske 
transienter/burst 
IEC 61000-4-4 

 2 kV for 
strømforsyningsl
edninger 
 1 kV for 
input/output-
ledninger 

Overholder 2 kV 
for 
strømforsyningsle
dninger 

Lysnettets kvalitet skal 
svare til den, der normalt 
findes i erhvervs- eller 
hospitalsmiljøer. 

Spændingsimpuls
er 
IEC 61000-4-5 

 1 kV 
differential 
modus 
 2 kV 
almindelig 
modus 

Overholder 1 kV 
differential modus 
Overholder 2 kV 
almindelig modus 

Lysnettets kvalitet skal 
svare til den, der normalt 
findes i erhvervs- eller 
hospitalsmiljøer. 

Spændingsdyk, 
korte udfald og 
spændingsvariatio
ner på 
strømforsyningsle
dningerne 
IEC 61000-4-11 

< 5 % Ur  
(> 95 % dyk i Ur) 
i 0,5 periode 
 
40 % Ur  
(60 % dyk i Ur) 
i 5 perioder 
 
70 % Ur  
(30 % dyk i Ur) 
i 25 perioder 
 
< 5 % Ur  
(> 95 % dyk i Ur) 
i 5 sek. 

Overholdt 
 
 
 
Overholdt 
 
 
 
Overholdt 
 
 
 
Overholdt 

Lysnettets kvalitet skal 
svare til den, der normalt 
findes i erhvervs- eller 
hospitalsmiljøer. Hvis 
brugeren af TP har behov for 
kontinuerlig drift under 
strømafbrydelser, anbefales 
det at strømforsyne TP med 
en nødstrømforsyning eller 
et batteri.  

Netfrekvensmagn
etfelt (50/50 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m Overholdt 
< 3 A/m 50 og 
60 Hz 

Netfrekvensmagnetfelter 
skal svare til et niveau, som 
er karakteristisk for en 
typisk placering i et typisk 
erhvervs- eller 
hospitalsmiljø.  

Bemærk: Ur er vekselstrømslysnettets spænding inden påtrykning af testniveauet.  
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Det bør undgås at anvende TP i nærheden af andet udstyr, da dette kan 
medføre driftsfejl. Hvis en sådan anvendelse er nødvendig, skal TP og det 

andet udstyr overvåges for at sikre sig, at de fungerer normalt.  
Bemærk: Dette er en påbudt advarsel for alt elektrisk medicinsk udstyr, 

der overholder IEC 60601-1-2 

 

Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr og TP: 

TP er beregnet til at anvendes i et elektromagnetisk miljø med kontrollerede udstrålede 
RF-forstyrrelser. Brugeren af TP kan bidrage til at forebygge elektromagnetisk interferens 
ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr (transmittere) og TP som anbefalet herunder, alt efter 
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.  
Transmitterens 
nominelle maksimale 
udgangseffekt 
W 

Separationsafstand alt efter transmitterens frekvens 
150 kHz til 80 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

80 MHz til 800 
MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

800 MHz til 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 
For transmittere, hvis nominelle maksimale udgangseffekt ikke er angivet herover, kan 
den anbefalede separationsafstand d i meter (m) anslås ved hjælp af den ligning, der 
gælder for transmitterens frekvens, hvor P er transmitterens nominelle maksimale 
udgangseffekt i Watt (W) ifølge transmitterens fabrikant.  
 
BEMÆRKNING 1 - Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højeste 
frekvensområde.  
BEMÆRKNING 2 - Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Den 
elektromagnetisk propagation påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, 
genstande og personer.  
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18 Dekommissionering af TP efter endt levetid 
 En TP har en anbefalet anvendelsestid på 10 år fra fabrikationsdatoen. 
 Kontakt din Cyclomedica-autoriserede serviceudbyder for at få hjælp til 

dekommissioneringen af TP. 
 Dekommissioneringen af TP kan være underlagt lokale bestemmelser for medicinsk 

udstyr. 
 TP indeholder bly (Pb), der anvendes til strålingsafskærmning, og som skal tages i 

betragtning ved dekommissioneringen. 
 Sørg for, at der er forløbet en passende henfaldstid inden bortskaffelsen. 

Cyclomedica foreslår mindst 10 halveringstider for Technetium-99m inden 
bortskaffelsen. 
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Følgende europæiske og canadiske kliniske retningslinjer foreslås som yderligere læsestof. 
I disse retningslinjer anbefales Technegas® som det bedste ventilationsmiddel til 
diagnosticering af lungeemboli.  

Retningslinjer fra det europæiske selskab for nuklearmedicin (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  

Retningslinjer fra det canadiske selskab for nuklearmedicin (CANM) 

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

 

En komplet diskussion af Technegas®-teknologien, kliniske referencer og hovedpunkter kan 
findes i: http://www.cyclomedica.com/clinical 


