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1 Inledning 
Informationen i denna användarhandbok är den senaste tillgängliga informationen vid 
tidpunkten för leveransen av TechnegasPlus Technegas®-generatorn (TP).  

 

Modellnummer 25000. 

Cyclomedica Australia Pty Ltd förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna 
användarhandbok utan föregående meddelande. 

Du kommer att informeras om alla eventuella förändringar som kan påverka din användning 
av TechnegasPlus Technegas®-generatorn via din Cyclomedica-certifierade 
serviceleverantör. 

TechnegasPlus Technegas®-generatorn uppfyller de specifikationer som anges häri när den 
installeras, används och underhålls i enlighet med denna handbok. 

1.1 Tillverkarens varumärke och upphovsrätt 
Technegas® är ett registrerat varumärke som tillhör Cyclomedica Australia Pty. Ltd. 

Pulmotec® är ett registrerat varumärke som tillhör Cyclomedica Australia Pty Ltd. 

Med ensamrätt 2022, Cyclomedica Australia Pty Ltd 

Alla rättigheter förbehållna. 

Innehållet i detta dokument får inte reproduceras i någon form utan skriftligt tillstånd från: 

 

 Tillverkare Auktoriserad representant 

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

Cyclomedica Europe Ltd 
Unit A5, Calmount Business Park 
Ballymount 
Dublin 12 
IRLAND 
Telefon: +353 1 402 0506 
E-post: info@cyclomedica.com 
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2 Produktinformation 
2.1 Produktbeskrivning 
TechnegasPlus Technegas®-generatorn (TP) är en eldriven medicinteknisk produkt för 
tillverkning av hydrofoba Teknetium-99m märkta kolpartiklar1 som är finfördelade i argon i 
form av en aerosol. 

Technegas® är varumärkesnamnet för ett system av medicintekniska produkter och 
läkemedel som används för produktion av den radiomärkta kolaerosolen Teknetium-99m, 
även kallad Technegas®. 

Technegas®-systemet består av TechnegasPlus Technegas®-generatorn (TP), Pulmotec® 
(degel), Technegas®-kontakter (kontakter),  Technegas®-patientadministreringssats (PAS) 
och andra specialtillverkade komponenter. 

Denna anvisning är avsedd att läsas tillsammans med bruksanvisningen för satsen med 
PAS och Technegas®-kontakterna. 

Systemet behöver ett vanligt eluttag på 20 A och användaren behöver tillhandahålla 
teknetium-99m (99mTc) i form av en lösning av natriumperteknetat (NaTcO4) samt ren icke-
denaturerad etanol (≥ 95 %) och argongas med hög renhetsgrad (≥ 99,997 %) (grad 4.7 
eller högre) för att producera Technegas®. 

2.2 Avsedd användning 
Technegas®-systemet används för avbildning av funktionell lungventilation, både för 
bedömning och för övervakning av behandlingseffekt vid lungemboli, lungsjukdom i de små 
luftvägarna, som exempelvis kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungresektion och 
andra pulmonella ventilationsstörningar. 

Eftersom Technegas® innehåller nanopartiklar och har hydrofoba egenskaper får gasen ett 
idealiskt beteendemönster och deponeras i lungornas alveoler.2 Detta möjliggör avbildning 
med gammastrålning som synliggör distributionen vid funktionell ventilation och 
underlättar diagnostisering av patologiska processer. 
Technegas administreras i några andetag och efter avbildning med gammakamera, Single 
Photon Emission Computed Tomography (SPECT) eller SPECT/CT (datortomografi) kan 
teknikern/klinikern skapa 2D- eller 3D-bilder som ger information om lungfunktionen och 
lungornas fysiologi.3 

2.3 Indikationer för användning 
Technegas® är säker och effektiv vid användning för avbildning av funktionell 
lungventilation för bedömning av lungemboli, lungsjukdom i de små luftvägarna, som 
exempelvis kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungresektion och andra pulmonella 
ventilationsstörningar. 
Se bipacksedeln för Pulmotec® (degeln) och bruksanvisningarna för Technegas-
kontakterna och PAS. 
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2.4 Kontraindikationer 
Det finns inga kända kontraindikationer för Technegas®.3 

 

2.5 Maximal exponering 
Patientens maximala exponering för TP via ventilering med PAS är 3 minuter under en 24-
timmarsperiod. 

 

2.6 Användningsprincip 

 

Bild 1: TechnegasPlus Technegas®-generator (TP) 

TP är en specialtillverkad högtemperatursugn; den är en medicinteknisk produkt av klass 
IIb. Den använder en kombination av grafit i form av Pulmotec® (degel) och en inert 
atmosfär (argongas) för att reducera och sedan förånga 99mTc-natriumperteknetat i en 
stålkammare. 

Detta sker genom att först koka eluatet så att allt vatten förångas från koksaltlösningen 
(bärarlösningen) i över sex minuter, samtidigt som kammaren töms på syre och fylls med 
argongas. TP höjer sedan temperaturen i Pulmotec®-grafiten (degeln), till 2 750 °C ± 
100 °C inom 2 sekunder och upprätthåller denna temperatur i 15 ± 1 sekunder för att 
producera Technegas®. En optisk sensor håller högtemperatursfasen inom de specificerade 
temperaturgränserna. 
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Bild 2: Sammanfattning av generering och administrering av Technegas® 

 

Med hjälp av en operatörstyrd eldriven ventil i kammaren kan patienten inhalera Technegas® 
via PAS och eftersom gasen avsätts på lungalveolernas ytor kan dess funktionella fördelning i 
luftvägarna kartläggas med standardmässig nuklearmedicinsk teknologi, dvs. en 
gammakamera.2 

Långvarig förvaring av Technegas® befrämjar sammanklumpning till större partiklar3 och 
migrering av dessa partiklar till TP-kammarens väggar. Därför är Technegas® avsett att 
administreras till patienten inom 10 minuter efter dess generering. För att undvika oavsiktlig 
användning av ett diagnostikum som inte längre är brukbart, dvs. efter 10 minuter, kommer 
TP att förhindra sådan tillförsel till patienten. Så fort enheten har återanslutits till strömmen 
och argongasen kommer TP att genomgå en automatisk cykel på tre minuter för att rensa ut 
och fånga upp rester av Technegas® i kammaren via ett filtersystem. 

För att snabbt kunna administrera Technegas® till patienten bör man förbereda patienten 
samtidigt som Technegas® genereras. 
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3 Operatörens ansvar 
Det är endast personal (operatörer) som är särskilt utbildade i användning av TP som får 
använda den.  

Operatörer har ansvar för att göra sig införstådda med innehållet i denna handbok, 
inklusive, men inte begränsat till: 

 Åtgärder för att säkerställa sin egen säkerhet 
 Säkerhet för andra som arbetar i närheten av TP-systemet 
 Patientens säkerhet 
 Användning av TP enligt anvisningarna i denna handbok 
 Lämplig användningsmiljö enligt specifikationerna i denna handbok 
 Underhåll som utförs av operatören enligt anvisningarna i denna handbok 
 Att möjliggöra regelbundet underhåll utförd av personal som godkänts av 

Cyclomedica 
 Att informera Cyclomedica om klagomål, felaktiga administreringar, negativa 

händelser 
 Att informera Cyclomedica om TP behöver repareras vid eventuella fel 
 Eventuell felfunktion som uppstår på grund av felanvändning, problem med 

underhåll eller service, felaktig reparation, skada, ändring eller modifiering av någon 
annan än en serviceleverantör som godkänts av Cyclomedica 

 Eventuella allvarliga tillbud som sker i samband med denna produkt ska rapporteras 
till tillverkaren och behörig myndighet i den medlemsstat där tillbudet har inträffat 
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4 Försiktighetsåtgärder och säkerhet vid användning 

 

ANVÄND ENDAST Pulmotec® (degeln) med TechnegasPlus Technegas®-
generatorn (TP). 

Pulmotec® (degeln) är den enda registrerade koldegeln för 
läkemedelsprodukter i Europa med marknadsgodkännande för 
användning vid produktion av Technegas®. Ingen annan koldegel har 
godkänts och validerats för användning med TP. 

 

 

ANVÄND ENDAST en lösning av natriumperteknetat (NaTcO4) som 
uppfyller kvalitetskraven i Europafarmakopén eller den amerikanska 
farmakopén, eller motsvarande, i TP.  

 

 

Det är endast Technegas®-kontakter i mässing, som tillverkas av 
Cyclomedica Australia, som är validerade för en säker och effektiv prestanda 
i TP och produktion av Technegas®. Technegas®-kontakterna är nödvändiga 
tillbehör för att garantera en konsekvent och säker prestanda hos TP. 

 

 

Technegas® patientadministreringssats (PAS) är en 
ENGÅNGSPRODUKT. Det är endast Technegas® 
patientadministreringssats (PAS) som tillverkas av Cyclomedica 
Australia, som är validerad för en säker och effektiv prestanda 
hos TP och administrering av Technegas®. 

 

Pulmotec® (degeln) är en ENGÅNGSPRODUKT. 

 

 

Icke-auktoriserade reparationer och byte av inbyggda komponenter kan 
försämra säkerheten och effektiviteten vid användning av TP; manipulering 
av inbyggda driftsinställningar kan bryta mot Grundläggande principer för 
säkerhet och prestanda för medicintekniska produkter som beskrivs i den 
internationella förordningen för medicintekniska produkter. 

 

TP är en icke-steril medicinteknisk produkt.   
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4.1 Säkerhet vid användning 
 Hantera Pulmotec® (degeln) med försiktighet.  
 Metylerad eller denaturerad alkohol får inte användas när du blöter Pulmotec® 

(degeln). 
 Argon av industri- eller svetskvalitet får inte användas med TP. 
 Inspektera Pulmotec® (degeln) för synliga skador eller defekter. 
 Icke-auktoriserad personal får inte utföra reparationer på TP, eftersom 

manipulering av en medicinteknisk produkt kan bryta mot Grundläggande principer 
för säkerhet och prestanda för medicintekniska produkter som beskrivs i den 
internationella förordningen för medicintekniska produkter. 

 Rengöringsborstar eller andra främmande föremål får inte föras in i olika ventiler, 
öppningar eller hål på TP eller tillhörande förbrukningsvaror. Detta kan leda till 
skador som kan medföra att TP inte längre kan genomgå service. 

 TP får inte användas för några andra ändamål än de som specifikt anges i denna 
handbok. 

 TP eller dess förbrukningsvaror får inte autoklaveras. 
 Goda strålskyddsrutiner måste tillämpas eftersom TP:s invändiga delar kan 

kontamineras med joniserande strålning.  
 Patientadministreringsventilen får endast öppnas om patienten andas genom PAS 

och PAS har fixerats till TP. 
 Kontrollera alltid att patienten fortsätter att andas genom PAS när den är ansluten 

till TP med administreringsknapp släppt i minst fem (5) andetag efter att 
Technegas®-inhalationen har avslutats. Detta tömmer Technegas® (aerosolen) från 
administreringsslangen och patientens funktionella luftvägar. 

 Om patienten inte kan använda munstycket på rätt sätt, rekommenderar 
Cyclomedica att en ansiktsmask används med PAS-munstycket. Sådana 
ansiktsmasker är tillgängliga från Cyclomedica. 

 Lämna inte TP oövervakad när den används. 

 

4.2 Strålsäkerhet 
Vid korrekt användning är TP fullt skyddad mot 99mTeknetium upp till den rekommenderade 
doseringen och innehåller en inbyggd filtreringsapparat. 

 Engångshandskar ska användas vid hantering av TP:s invändiga delar. 
 Lådan ska vara stängd när TP inte används, för att förhindra eventuellt utsläpp av 

radioaktiv kontaminering. 
 Kontrollera vilka saneringskrav som gäller för radioaktivt spill i din lokala 

strålskyddsplan. 
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4.3 Flytt av TechnegasPlus Technegas®-generatorn på ett säkert 
sätt 

 Inspektera hjulen för skador innan du flyttar TP. 
 Flytta inte TP över ojämna eller branta ytor. 
 Lossa först hjulspärrarna vid flytt av TP. Se till att låsa hjulspärrarna när TP är på 

plats. 
 Fyll inte vagnen med tunga föremål som exempelvis gascylindrar vid transporten. 

 

4.4 Varningar 
Argongas utgör en kvävningsrisk. Stäng alltid AV argontillförseln när den inte 
är ansluten till TP. 

 TP:s invändiga komponenter kan vara varma 
 Lådan får inte öppnas eller stängas om du misstänker att något kan hindra normal 

drift 
 TP väger cirka 120 kg (265 lbs) och därför måste lämpliga åtgärder vidtas när den 

flyttas 

 
Avfallshantera använda förbrukningsvaror som kontaminerat avfall; de 

utgör både en radioaktiv och biologisk risk efter användning. 

 

 
Patienten får inte vidröra TP, endast PAS. 
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5 Använda viktiga funktioner i TP 

5.1 Använda knappen CANCEL 
CANCEL måste tryckas in TVÅ GÅNGER inom två sekunder för att aktivera en 
avbrottsprocess. Detta eliminerar risken för att man avbryter driften oavsiktligt. 

I hela handboken kommer detta att kallas "CANCEL TVÅ GÅNGER" 

5.2 Användning av lådan 
Lådan kan öppnas genom att trycka på OPEN när displayen visar 

"    OPEN DRAWER TO      " 

"    CHANGE CRUCIBLE     " 

Om lådan är öppen och du vill stänga den, ska du TRYCKA och HÅLLA NED lådans låsknapp 
(DRAWER INTERLOCK KNOB) på TP:s ovansida och sedan TRYCKA och HÅLLA NED CLOSE 
tills lådan är helt stängtd helt och det hörs en ljudsignal. Du kan då släppa de två 
knapparna.  

Om någon av knapparna släpps innan lådan har slutat röra sig kommer 
den omedelbart att öppnas igen. Denna "tvåhandsmanöver" är en 
säkerhetsåtgärd. 

  
Stängning av lådan utgör en klämningsrisk för fingrar och händer. 

 

 
Problem med att öppna och stänga lådan kan utgöra en radioaktiv risk om 

TP nyligen har utfört en bränningsprocess. I så fall följer du din lokala 
säkerhetsplan för radioaktiv verksamhet och kontaktar din Cyclomedica-

certifierade serviceleverantör. 

Lådan måste vara stängd när TP inte används. 
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5.3 Beskrivning av fram- och bakpanel 

 

Bild 3: TP:s frampanel 

 

1 – START-knapp 
2 – CLOSE-knapp 
3 – OPEN-knapp 
4 – Display 
5 – Uttag för fjärradministreringsknapp 
6 – PAS-anslutning bakom metallskydd 
7 – Patientadministreringsknapp 
8 – Låsknapp för låda (drawer interlock knob) 
9 – Anslutning för Easy Breather-ventil  
10 – CANCEL-knapp 
11 – Orangefärgat blyskydd (Pb) 
12 – TP:s låda 

 

Bild 4: TP:s bakpanel 

1 – Anslutning för argoninlopp 
2 – Nätströmbrytare 
3 – Indikeringslampa för nätström 
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6 Installation  

6.1 Information om installationen 
Installationen inför användning ska utföras av en Cyclomedica-certifierad 
serviceleverantör.  

Den godkända serviceleverantören kommer att följa hela installationschecklistan som 
sedan signeras av den lokala representanten.  

6.2 Placering och förvaring 
Tilldela ett utrymme inom en nuklearmedicinsk avdelning, helst i närheten av 
kamerarummet, för produktion av Technegas® och förvaring av TP. 

De omgivande driftsförhållandena för användning av TP är 10-40 °C, 
70-106 kPa (700-1 060 mBar), 15-90 % relativ luftfuktighet, icke-
kondenserande. 

6.3 Strömförsörjning 

Operatören måste tillhandahålla ett jordat, separat eluttag med 20 A, 
200-240 V ±5 % och 50 eller 60 Hz för TP. 

 
För att undvika risken för elektriska stötar får TP endast anslutas till ett 

elnät med skyddsjord.  

6.4 Argongas-tillförsel 

Operatören måste tillhandahålla argon med hög renhetsgrad 
(≥ 99,997 %) (grad 4.7 eller högre) och högtrycksregulatorn för 
argongasen måste uppfylla följande specifikationer: 

Maximalt utloppstryck 150 kPa 1,48 atm. 21,75 psi 

Maximalt utloppsflöde 45 l/min 11,88 gallons/min (USA) 95 SCFH 
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Bild 5: Installation av argontillförsel 

 
Fäst cylindern med argongas enligt lokala föreskrifter. 

 Det är endast argongas med hög renhetsgrad (≥ 99,997 %) (grad 4.7 eller 
högre) som får användas; inte argongas av industri- eller svetskvalitet  

 Kontrollera att högtrycks- och lågtrycksregulatorerna står på AV före 
installationen 

 Kontrollera att högtrycksregulatorn är ordentligt ansluten till gastillförseln  
 Kontrollera att lågtrycksreglaget är ordentligt ansluten till 

högtrycksregulatorn 

6.5 Anslutning av argongas 

TP är endast avsedd att användas med den medföljande argonslangen 
och Cyclomedicas lågtrycksregulator. 

 

Bild 6(a, b): Anslutning av slangen för argontillförsel 

För att ansluta argonslangen till TP:s argongasinlopp trycker du på det svarta höljet, för in 
anslutningen i uttaget och drar tillbaka höljet så att låsmekanismen aktiveras. 

 

TILLHANDAHÅLLS AV CMAPL: 
LÅGTRYCKSREGULATOR OCH 
SLANG 

TILLHANDAHÅLLS AV 
ANVÄNDAREN:  
> 99,997 % ARGON 

TILLHANDAHÅLLS AV 
ANVÄNDAREN: 
HÖGTRYCKSREGULATOR  
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6.6 Laddning av batteri 
 Koppla in TP i eluttaget (20 A) och slå på den med nätströmbrytaren (ON) som sitter 

på generatorns baksida  
 Den gröna indikeringslampan ovanför nätströmbrytaren tänds när TP är påslagen 
 Låt enheten vara inkopplad, med strömmen på och lådan stängd, när den inte 

används, så att batteriet förblir fulladdat 
 Ett tomt batteri kommer inte att märkas förrän du försöker administrera Technegas® 

till din patient 

6.7 Ytterligare utrustning som behövs 
 En 1 ml-spruta utan nål som kan dispensera 135–300 µl 
 En 1 ml-spruta med nål som kan dispensera 135–300 µl 
 Engångshandskar 
 Ren icke-denaturerad etanol (≥ 95 %) 
 En ren, icke-kontaminerad, plan arbetsyta 
 Natriumperteknetat-Tc99m 

6.8 Extern transport  
 Innan TP flyttas från eller mellan anläggningar måste den Cyclomedica-certifierade 

serviceleverantören förbereda TP för säker extern transport. 
 Kontakta din Cyclomedica-certifierade serviceleverantör eller kontakta Cyclomedica 

direkt för att få vägledning/hjälp. 



 

 
MNL-0029 Rev 01 EU-SE 23 Nov 2022 Användarhandbok för TechnegasPlus Technegas®-generatorn 18 av 51 

 

7 Förberedelse av patienten 

 

Bild 7: Administrering av Technegas® i ryggläge 

 För att administrera Technegas® till patienten måste operatörerna följa 
informationen i bruksanvisningen för Technegas® PAS och bipacksedeln för 
Pulmotec® (degeln) 

 Technegas® bör administreras till patienten så snart som möjligt och inom tio min 
efter att Technegas® har genererats 

 För att snabbt kunna administrera Technegas® bör man förbereda patienten före 
eller samtidigt som Technegas® genereras 

 Patienten förbereds i ryggläge eller sittande ventilationsläge  
 Patientens läge under ventilationen påverkar distributionsprofilen för Technegas® i 

lungorna eftersom gravitationen påverkar hur perfusionen distribueras. Man bör 
göra sitt yttersta för att se till att patienten får perfusionen i samma läge som 
patienten hade under ventilationen  

 

Bild 8: Administrering av Technegas® i sittande läge 

Patienten kan förberedas i kamerarummet eller förberedelserummet, efter behov. Det 
krävs en metod för att övervaka den inhalerade dosen under administreringen av 
Technegas®, till exempel genom att använda en gammakamera eller en Geigermätare. 
Tillförsel av Technegas® tills en aktivitetsmängd på cirka 1500 till 2500 cps (counts per 
second) uppnås. 
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1. Välj lämpligt munstycke och sätt fast det på T-kopplingen i den ena änden av PAS 
(änden som är närmast filtret) 

2. Placera munstycket i patientens mun så att det omsluts helt av patientens läppar 
3. Sätt en näsklämma på patientens näsa 
4. Be patienten att slappna av och fortsätta med tidalandning genom PAS innan den 

ansluts till TP 
5. När Technegas® är redo att administreras till patienten fixerar du PAS till TP med 

hjälp av bajonettkopplingen 
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8 Dosimetri 
Mer information om dosimetri finns i bipacksedeln för Pulmotec® (degeln). 

 Den rekommenderade aktiviteten för påfyllning av Pulmotec® (degeln) är mellan 
250–700 MBq (7–19 mCi) med 99mTc-natriumperteknetat 

 Den rekommenderade radioaktiva koncentrationen för Pulmotec® (degeln) 130 µl är 
2 500–7 000 MBq/ml (70–190 mCi/ml) 

 Den rekommenderade radioaktiva koncentrationen för Pulmotec® (degeln) 300 µl är 
850–2 350 MBq/ml (24–64 mCi/ml) 

 Om det inte finns en högkoncentrerad elueringsvätska, går det att fylla på 
Pulmotec® (degeln) flera gånger enligt beskrivningen i avsnitt 10.5 FÖRBEREDELSE AV 

PULMOTEC® (DEGELN) eller använda kokplattan för Pulmotec® (degeln) enligt 
beskrivningen i avsnitt 13 ANVÄNDNING AV KOKPLATTAN  

 Den rekommenderade inhalationsdosen för Technegas® ligger på 20–50 MBq (0,5–
1,3 mCi),  eller enligt direktiven från behandlande nuklearmedicinsk specialistläkare 

Inhalationsdosen av Technegas® bör övervakas under administreringen 
till patienten. Tillförsel av Technegas® tills en aktivitetsmängd på cirka 
1500 till 2500 cps (counts per second) uppnås. 



 

 
MNL-0029 Rev 01 EU-SE 23 Nov 2022 Användarhandbok för TechnegasPlus Technegas®-generatorn 21 av 51 

 

9 Ventilationsteknik för Technegas® 
Den rekommenderade tekniken för de flesta patienter är normal tidalandning utan att hålla 
andan. 

 Uppmana patienten att fortsätta med tidalandning 
 Vid slutet av patientens utandning TRYCKER du på administreringsknappen så att 

Technegas® kan administreras från TP till patientens lungor 
 Vid slutet av inandningen SLÄPPER du administreringsknappen när patienten tagit 

ett fullt andetag  
 Upprepa administreringsförfarandet tills patienten har fått önskad dos Technegas®  
 När lämplig mängd har uppnåtts låter du patienten fortsätta andas normalt genom 

munstycket via TP  
 Säkerställ att minst fem (5) andetag har tagits, så att den kvarvarande Technegas®-

aerosolen tömts ur PAS-slangen innan PAS kopplas loss från TP  
 Avlägsna (eller uppmana patienten att ta bort) näsklämman från patientens näsa  

Användningstips: Uppmuntra patienten att öva innan Technegas® administreras, 
till exempel genom att låtsas suga upp vätska genom ett sugrör. Genom att öva i 
förväg kan inhalationseffekten förbättras. 

Exempel på andra ventilationstekniker: 

 Andas in snabbt och djupt och håll andan i cirka fem sekunder i slutet av varje 
andetag  

Obs! När önskad mängd har uppnåtts måste patienten andas genom TP och PAS med 
ytterligare minst fem (5) andetag för att tömma Technegas® ur luftvägarna. 

Patienten kan tryggt och säkert andas normalt genom PAS både när den är ansluten och när 
den inte är ansluten till TP enligt beskrivningen i avsnitt 11 ADMINISTRERING AV TECHNEGAS® . 
Knapparna för patientadministrering och fjärradministrering aktiveras inte förrän man har 
nått patientadministreringssekvensen. 
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10 Produktion av Technegas® före administreringen 

10.1 Säkerhet och kvalitetskontroll 
1. Använd handskar och tillämpa goda strålskyddsrutiner 
2. Inspektera Pulmotec® (degeln) för synliga skador eller defekter  
3. Kontrollera visuellt att etanolen som används för att blöta Pulmotec® (degeln) är 

95 % ren och icke-denaturerad och inte har passerat utgångsdatumet 
4. Gör en snabb visuell kontroll av TP för stora defekter: 

a. Kontrollera om det finns synliga utvändiga skador på TP 
b. Kontrollera om hjulen på TP:s vagn är rena och fungerar som de ska 
c. Kontrollera att det orangea blyskyddet (Pb) sitter på plats framför lådan 
d. Kontrollera att den tillförda argongasen har en hög renhetsgrad 

(≥ 99.,997 %) (grad 4.7 eller högre) och att mängden är tillräcklig för att 
kunna producera Technegas®. 

 
ANVÄND ENDAST PULMOTEC® (DEGELN) FÖR TILLVERKNING AV 

TECHNEGAS®   

 

  
TP får inte lämnas oövervakad när argontillförseln är PÅ. 

 

  
TP släpper ut argon i omgivningsluften under avluftningen. När TP är 

ansluten till argonflaskan ska den användas och förvaras i ett rum med 
god ventilation. Följ dina lokala säkerhetsföreskrifter/riktlinjer för 

gashantering.  

Det rekommenderas att installera och använda en syrgassensor i samma rum 
som argongasflaskan, så att den kan larma om syrgasnivån sjunker under en 
säker nivå. 
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10.2 Installation av argontillförsel 
Argongasen ska anslutas och slås PÅ enligt följande anvisningar innan den börjar användas: 

 

Bild 9: Styrning av argonflöde 

1. Kontrollera att argonslangen är ansluten till TP enligt beskrivningen i avsnitt 6.4 

ARGONGAS- 
2. Slå PÅ argontillförseln på flaskan. 
3. Justera argontillförseln på högtrycksregulatorn och ställ in flödeshastigheten till 

20 liter per minut. 
4. Den medföljande lågtrycksregulatorn från Cyclomedica levereras färdig för 

användning och behöver inte justeras. 
5. Titta på högtrycksregulatorn för argonet och kontrollera att argonflaskan innehåller 

tillräckligt med argon för att tillverkas Technegas®. 
 

10.3 Förberedelse av TP 
1. Anslut fjärradministreringsknappen i uttaget ovanför TP:s displaypanel. 
2. När fjärradministreringsknappen inte används ska den placeras i den därför avsedda 

hållaren på TP:s sluttande bakpanel. 
3. Tryck på ON för att slå på TP, vid behov 

Displayen kommer att visa namnet Cyclomedica Australia Pty Ltd, den aktuella 
programvaruversionen, samt datum och tid 

Om TP inte har "avluftats" sedan den senaste genereringen av Technegas® (aerosol) 
kommer TP att kontrollera att lådan är stängd och avlufta systemet. 

Avluftningen (genom ett inbyggt filter) utförs för att säkerställa att inga 
rester av Technegas® från det senaste användningstillfället läcker ut i 
omgivningsluften när lådan öppnas. 

Följande text visas på displayen: 

OPEN DRAWER TO 
CHANGE CRUCIBLE 

 
 

FLASKVENTIL  

REGULATORVRED  
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10.4 Öppna lådan och avlägsna fragmenten av Pulmotec® (degeln) 

 
Under genereringen av Technegas® kommer kammarens alla invändiga 

delar och gasflödesvägen ut ur kammaren att bli radioaktivt 
kontaminerade. Tillämpa goda strålskyddsrutiner och använd 

engångshandskar. 

 

 
TP:s invändiga komponenter kan vara VARMA!  

 

1. Tryck på OPEN för att öppna lådan 
2. Avlägsna eventuella fragment av Pulmotec® (degeln) ur askfatet Askfatet är 

löstagbart för att det ska vara lätt att komma åt och måste sättas tillbaka innan man 
fortsätter 

 

Bild 10: TP med öppen låda 

Om något är i vägen kan öppnandet av lådan stoppas halvvägs genom 
att trycka på CANCEL TVÅ GÅNGER. 
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10.5 Förberedelse av Pulmotec® (degeln) 

  

Bild 11 (a, b): Installation av Pulmotec® (degeln) i TP:s låda 

1. Använd tången för att plocka upp Pulmotec® (degeln) ur förpackningen och lägg den 
på en icke-kontaminerad, plan yta 

2. Förbered Pulmotec® (degeln) genom att ta en 1 ml-spruta som fyllts med 95 % ren 
icke-denaturerad etanol. Fyll endast degelns fördjupning och dra sedan upp 
etanolen i sprutan igen och släng den  

3. Plocka upp Pulmotec® (degeln) med hjälp av tången i en vinkel på ungefär 45° 
4. För göra det möjligt att passa in Pulmotec® (degeln) mot Technegas®-kontakterna 

trycker du på spaken som sitter till vänster om lådan (bort från operatören)  
5. Placera den vänstra sidan av Pulmotec® (degeln) i den vänstra Technegas®-

kontakten 
6. Rikta in den högra sidan mot den högra Technegas®-kontakten och frigör spaken 

försiktigt så att Pulmotec® (degeln) ansluts till de båda Technegas®-kontakterna 
7. Vrid försiktigt Pulmotec® (degeln) framåt och bakåt längs dess axel tills det hörs ett 

ljud som markerar god kontakt 

Utför detta förfarande försiktigt, eftersom Pulmotec® (degeln) kan 
spricka. 

8. Se till att fördjupningen i Pulmotec® (degeln) är riktad uppåt enligt bild 12 nedan 

 

Bild 12: Pulmotec® (degeln) fylls med 99mTc -natriumperteknetat 

9. Använd en ny 1 ml-spruta med nål för att fylla Pulmotec® (degeln) med 250–
700 MBq (7–19 mCi) 99mTc-natriumperteknetat 
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Pulmotec® (degeln) får inte överfyllas, menisken ska vara konkav.  

 
ANVÄND ENDAST en lösning av natriumperteknetat (99mTc) som uppfyller 
kvalitetskraven i Europafarmakopén eller den amerikanska farmakopén, 

eller motsvarande, i TP. 

10. För att stänga lådan kan du TRYCKA och HÅLLA NED LÅDANS LÅSKNAPP (DRAWER 
INTERLOCK KNOB) och sedan TRYCKA och HÅLLA NED CLOSE. Håll ned båda 
knapparna tills lådan är helt stängd 

 

10.6 Kokningsprocess 
Följande visas på displayen:  

PRESS START TO INITIATE 
SIMMER 

Tryck på START för att sätta igång kokningsprocessen. Kokningsprocessen kan avbrytas 
genom att trycka på CANCEL TVÅ GÅNGER. 

 

10.7 Flera påfyllningar 
Om du vill återfylla med mer 99mTc-natriumperteknetat i Pulmotec® (degeln) trycker du på 
CANCEL TVÅ GÅNGER innan kokningsprocessen har avslutats och återgår till 10.5. 

 Pulmotec® (degeln) behöver inte förberedas med etanol igen innan den fylls på en 
andra gång 

 Pulmotec® (degeln) kan fyllas med ytterligare 99mTc-natriumperteknetat när den är 
fäst mot Technegas®-kontakterna, enligt beskrivningen i 10.5 FÖRBEREDELSE AV 

PULMOTEC® (DEGELN) Steg 9 
 Pulmotec® (degeln) som sitter i kokplattan för Pulmotec® (degeln) kan även fyllas på 

med ytterligare 99mTc-natriumperteknetat i det här stadiet, se beskrivning i avsnitt 
13 ANVÄNDNING AV KOKPLATTAN  
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10.8 Bränningsprocess 
1. Tryck på START för att starta bränningsprocessen  
2. När bränningen har avslutats visar displayen följande: 

BURN VERIFIED 

3. Displayen kommer sedan att visa: 

DISCONNECT THE MAINS PLEASE 

Technegas® är nu förberedd och redo att inhaleras av patienten inom tio 
minuter. 

4. Stäng AV (OFF) argontillförseln med följande sekvens: 
a) Stäng AV (OFF) argontillförseln på flaskan 
b) Koppla bort argonslangen från TP 
c) Stäng AV ( OFF) nätströmbrytaren och koppla bort TP från strömförsörjningen. 

TP kommer fortsätta att få ström från ett inbyggt batteri så att Technegas® kan 
administreras till patienten 

d) TP kan flyttas närmare patienten efter behov 
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11 Administrering av Technegas® 

  Använd engångshandskar och tillämpa goda strålskyddsrutiner.  

 Använd inte patientadministreringsknappen eller 
fjärradministreringsknappen innan patienten ventileras genom TP, 
eftersom Technegas® kommer att frisättas. 

 Den inhalerade dosen för en vuxen brukar ligga på cirka 20–50 MBq 
(0,54–1,35 mCi). Mer information finns i bipacksedeln för produkten 
Pulmotec® (degeln). 

  

1. Anslut PAS till TP genom att trycka in slangens ände i PAS-anslutningen på TP och 
vrida medurs 

2. Tryck på START. 

Följande visas på displayen: 

"   PRESS [CANCEL]       " 
"     IF FINISHED         " 

3. Medan patienten följer den aktuella ventilationsplanen ska du HÅLLA 
patientadministreringsknappen eller fjärradministreringsknappen nedtryckt och 
övervaka patientens tidalandning och aktiviteten i patientens lungor 

4. När önskad mängd har uppnåtts enligt bipacksedeln för Pulmotec® (degeln) ska du 
släppa patientadministreringsknappen eller fjärradministreringsknappen och låta 
patienten andas genom PAS och TP i ytterligare minst fem (5) andetag för att 
tömma Technegas® ur PAS och luftvägarna 

5. Tryck på CANCEL TVÅ GÅNGER så kommer både TP och strömmen att stängas av. 
6. Avlägsna näsklämman från patienten 
7. Ta bort munstycket från patienten 
8. Koppla bort PAS från TP 
9. Lägg PAS i PAS-höljet (enligt bild 13 nedan) och avfallshantera enligt lokala 

föreskrifter och bestämmelser för biologiskt och radioaktivt avfall. 

 

Bild 13: Avfallshantering av PAS. 
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12 Efter administreringen till patienten 
1. TP kan vid behov, återföras till avsedd användning och förvaringsplats 
2. Återanslut TP till argontillförseln 
3. Återanslut TP till elnätet och sätt på den med nätströmbrytaren på TP:s baksida ( 

ON). 

TP kommer att utföra en automatisk avluftning för att rensa bort rester av Technegas® från 
den invändiga kammaren. 

När avluftningen är avslutad: 

4. Stäng AV (OFF) argontillförseln på flaskan. 
5. Låt TP vara ansluten till elnätet med strömmen påslagen (ON) så att det inbyggda 

batteriet alltid är fulladdat 

 Om TP inte genomför den automatiska avluftningsprocessen efter 
bränningsprocessen måste du kontakta en Cyclomedica-certifierad 
serviceleverantör. 
 

 TP får inte lämnas oövervakad när argontillförseln är PÅ. 
Kontrollera att lådan lämnas stängd och att argontillförseln stängs AV 
(OFF) när TP inte används. 

 TP släpper ut argon i omgivningsluften under avluftningen. När TP 
är ansluten till argonflaskan ska den användas och förvaras i ett rum med 
god ventilation. Följ dina lokala säkerhetsföreskrifter/riktlinjer för 
gashantering.  

Det rekommenderas att installera och använda en syrgassensor i samma rum 
som argongasflaskan, så att den kan larma om syrgasnivån sjunker under en 
säker nivå. 
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13 Användning av kokplattan  

 

Bild 14: Installation av kokplattan 

 Lådan innehåller en kokplatta där man kan förbereda upp till fem Pulmotec® (deglar) 
samtidigt med flera påfyllningar av 99mTc-natriumperteknetat 

 Kokplattan är praktisk på de arbetsplatser där Technegas® används flera gånger om 
dagen eller på anläggningar som inte har tillgång till höga koncentrationsaktiviteter 
av 99mTc-natriumperteknetat 

 Kokplattan fungerar oberoende av de andra TP-funktionerna och startar en 20-
minuterskokning varje gång lådan stängs 

 
Kokplattan och locket kan vara varmt (upp till 80°C) vid beröring.  

1. Ta ut Pulmotec® (degeln) ur förpackningen med hjälp av tången och lägg den på en 
ren, plan yta 

2. Förbered Pulmotec-degeln genom att ta en ny 1 ml-spruta som fyllts med 95 % ren 
icke-denaturerad etanol; fyll endast degelns fördjupning och dra sedan upp 
etanolen i sprutan igen och släng den 

3. Öppna kokplattans lock med tången. 
4. Använd tången för att plocka upp Pulmotec® (degeln) enligt bild 15 nedan och lägg 

den på kokplattan. 
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Bild 15: Påfyllning av kokplattan 

5. Använd en 1 ml-spruta med nål för att fylla Pulmotec® (degeln) med 250–700 MBq 
(7–19 mCi) av 99mTc-natriumperteknetat. Menisken ska vara konkav eller platt 

6. Stäng locket på kokplattan med tången 

När du är redo att producera Technegas® lägger du försiktigt Pulmotec® (degeln) i 
Technegas®-kontakterna med hjälp av tången. Fortsätt sedan att följa anvisningarna, enligt 
beskrivningen i avsnitt 10 PRODUKTION AV TECHNEGAS® FÖRE ADMINISTRERINGEN. 

Operatören kan fylla kokplattan med upp till 5 Pulmotec® (deglar) och fylla på varje 
Pulmotec® (degel) med ytterligare 99mTc-natriumperteknetat under dagen om det behövs 
för att uppnå den aktivitet som önskas vid administreringen av Technegas®. 

Pulmotec® (degeln) behöver inte förberedas med 95 % etanol en gång till innan den fylls 
med fler omgångar av 99mTc-natriumperteknetat. 
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14 Avfallshantering av kontaminerade artiklar 

14.1 Lista på kontaminerade föremål 
 Pulmotec® (degeln) 
 Förbrukad PAS 
 Technegas®-kontakter (byts ut var 50:e bränning) 
 Engångshandskar 

 

 
Avfallshantera använda förbrukningsvaror som kontaminerat avfall 

 
Pulmotec® (degeln) och PAS är engångsprodukter.  

 Använd alltid engångshandskar vid hantering av kontaminerade föremål 
 Hantera PAS och munstycken som lågradioaktivt och biologiskt avfall 
 Byt ut Technegas®-kontakterna enligt specifikationerna i 15.3 BYTA TECHNEGAS®-

KONTAKTERNA. och avfallshantera de gamla Technegas®-kontakterna som 
lågradioaktivt avfall 

 Hantera alla avlägsnade eller ersatta komponenter från de invändiga systemen som 
om de vore kontaminerade med radioaktivitet 

14.2 Avfallshantering av använda Pulmotec® (deglar) 
TP bryter sönder Pulmotec® (degeln) automatiskt efter genereringen och administreringen 
av Technegas® för att förhindra återanvändning. Fragmenten samlas upp i askfatet som 
sitter under Technegas®-kontakterna; fragmenten måste tas bort innan Technegas® 
genereras och hanteras som lågradioaktivt avfall. 

14.3 Avfallshantering av radioaktivt kontaminerade föremål 
Avfallshantering av radioaktivt och smittsamt avfall är föremål för bestämmelser och 
tillämpliga licenser från lokala myndigheter eller beslutande organ. 

Cyclomedica rekommenderar att operatörer kontaktar lokala behöriga myndigheter eller c 
för råd om avfallshantering. 

14.4 Sanering av radioaktivt spill 
Vid spill i den nedre kammaren bör det helst lämnas för att sönderfalla, eftersom det är en 
skyddad miljö. Eller, så kontrollerar du vilka saneringskrav som gäller i din lokala 
strålskyddsplan. Detsamma gäller för spill på TP:s utsida, kontrollera vilka saneringskrav 
som gäller i din lokala strålskyddsplan.  
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15 Underhåll 

 
TP får inte genomgå service eller underhåll samtidigt som den är i kliniskt 

bruk för en patient.  

15.1 Underhåll som utförs av operatören 
Operatören ska: 

 Byta ut Technegas®-kontakterna var 50:e bränning enligt anvisningarna i  15.3 BYTA 

TECHNEGAS®-KONTAKTERNA 
 Tömma askfatet med fragment från Pulmotec® (degeln) innan du producerar 

Technegas® enligt beskrivningen ovan i 14.2 AVFALLSHANTERING AV ANVÄNDA 

PULMOTEC® (DEGLAR) 
 Hålla TP ren enligt anvisningen i 15.2 RENGÖRING AV TP 

15.2 Rengöring av TP 
Rengör vid behov TP:s utvändiga paneler, lådan, kokplattan och den nedre kammaren med 
en luddfri torkduk när TP har stängts AV ( OFF) med nätströmbrytaren och strömsladden 
har kopplats ur, enligt anvisningarna nedan.  

1. Öppna lådan 
2. Stäng AV (OFF) strömmen med nätströmbrytaren 
3. Rengör TP efter behov 
4. När du sätter på TP (ON) visas följande meddelande: 

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

5. Tryck på OPEN för att välja NEJ.  

Låt apparaten lufttorka helt.   

Rengöringsmedel eller lösningsmedel såsom alkohol, bensen eller förtunningsmedel får 
inte användas, då detta kan skada TP:s utsida. 
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15.3 Byte av Technegas®-kontakterna av mässing 
 TP räknar automatiskt ned antalet återstående bränningar för varje ny uppsättning 

Technegas®-kontakter som installeras  
 Technegas®-kontakterna måste bytas ut var 50:e bränning för att säkerställa en 

säker och effektiv produktion av Technegas® 
 Använd engångshandskar och tillämpa goda strålskyddsrutiner när du byter ut 

Technegas®-kontakterna 
 Byt ut Technegas®-kontakterna när TP visar följande meddelande och följ 

anvisningarna nedan 

"   SWITCH OFF AND       " 
"   CHANGE CONTACTS      " 

1. Öppna lådan 
2. Stäng AV (OFF) strömmen med nätströmbrytaren 

 
Technegas®-kontakterna kan vara VARMA!  

Låt TP svalna i minst tio minuter innan Technegas®-kontakterna byts ut. 

3. Använd en 6 mm insexnyckel för att lossa Technegas®-kontakternas låsskruvar från 
de två pelarna enligt bild 16 nedan Spaken under lådan måste hållas på plats för att 
lossa den högra pelarens skruv 

4. Avlägsna de ”gamla” Technegas®-kontakterna och avfallshantera dem som 
lågradioaktivt avfall 

5. Kontrollera att mässingsytorna på lådans pelare och den nya Technegas®-
kontakterna är rena  

6. Sätt i de nya Technegas®-kontakterna i de två pelarna och för in Technegas®-
kontakterna så långt det går, så att Technegas®-kontakternas bakre yta pelaren har 
god kontakt 

7. Dra åt låsskruvarna ordentligt på pelarna. Spaken under lådan måste hållas på plats 
vid åtdragning av den högra pelarens skruv 

   

Bild 16: Byte av Technegas®-kontakterna 
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Dra inte åt skruvarna för hårt då detta kan skada gängorna inuti 
mässingspelaren. 

8. När du sätter PÅ (ON) TP visas följande meddelande: 

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

9. Tryck på CLOSE och välj YES.  TP kommer att återställa Technegas®-kontakternas 
räknare till 50 återstående bränningar 

Varning! Det är endast de specialtillverkade Technegas®-kontakterna, se bild 17 nedan, 
som får användas med Technegas®-generatorn. Technegas®-kontakterna är tillbehör till 
en medicinteknisk produkt enligt definitionen i den internationella förordningen för 
medicintekniska produkter (MDR) och är avgörande för att TP ska kunna producera 
Technegas® på ett effektivt sätt.  

 
Bild 17: Technegas®-kontakter tillverkade av mässing med ett inlägg av kol. 

 

15.4 Val av språk i displayen 
Språket i TP:s användargränssnitt kan väljas vid installationen eller vid en allmän service 
som utförs av en godkänd serviceleverantör. Standardspråket i TP är engelska. 

Andra tillgängliga språk är: 

 Franska 
 Tyska 
 Spanska 
 Italienska 
 Norska 
 Turkiska 
 Portugisiska 
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15.5 Ändra klockan i TP 

LCD-MEDDELANDE Innebörd och åtgärder som krävs 

ROUTINES Anger att rutinen för att ställa in klockan har inletts. 

THE CLOCK HAS NOT YET BEEN 
SET 

TP har upptäckt att klockan inte har ställts in och 
uppmanar operatören att följa rutinen för att ställa in 
klockan. 

CLOCK SETTING HOUR-- Anger att operatören kan ställa in timmen på klockan. 

CLOCK SETTING MINUTE--’ Anger att operatören kan ställa in minuten på klockan. 

CLOCK SETTING YEAR-- Anger att operatören kan ställa in året på klockan. 

CLOCK SETTING MONTH-- Anger att operatören kan ställa in månaden på klockan. 

CLOCK SETTING DAY-- Anger att operatören kan ställa in dagen på klockan. 

 

15.6 Auktoriserad service och underhåll 

Det finns inga delar som användaren får modifiera eller som får 
genomgå service av användaren förutom de som beskrivs i 15.1 

UNDERHÅLL SOM UTFÖRS AV OPERATÖREN. 

 Det är endast Cyclomedica-certifierad serviceleverantör som är auktoriserad att 
utföra allmän service på TP 

 Det är endast en Cyclomedica-certifierad serviceleverantör som är auktoriserad att 
byta det inbyggda batteriet 

 TP har en regelbunden underhållsplan för allmän service som utförs var 12:e månad 
eller efter 500 bränningar, beroende på vad som inträffar först 

 Om ett fel uppstår vid användningen av TP måste du stänga av  ( OFF) den och 
kontakta din lokala distributör eller Cyclomedica för service. TP får inte användas 
förrän felet har åtgärdats 

Kontakta din Cyclomedica-certifierade serviceleverantör för att boka 
en service av din TP. 
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16 Felsökning 

16.1 Felsökningstabell 

Felmeddelande/fel Innebörd och rekommenderade åtgärder 

LÅG AKTIVITET I INHALERAD DOS Om patienten har inhalerat en låg dos eller en 
låg aktivitetsmängd vid avbildningen kan detta 
bero på att TP har gett ett lågt utbyte av 
Technegas®.  

 Använd ny 95 % ren icke-denaturerad 
etanol, eftersom etanol kan denaturera 
plastbehållare och sprutor och därmed 
leda till dålig produktion av Technegas® 

INGEN DEGEL ELLER DÅLIGA 
KONTAKTER 

Anger att TP inte har någon degel eller att det 
finns ett problem med kontakterna. 

 Kontrollera om det finns en degel och att 
den inte är sprucken Sätt in en ny/byt ut 
den vid behov  

 När en ny degel sätts in ska den vridas 
fram och tillbaka några gånger  

 Kontrollera om kontakterna har sprickor 
i kolet eller brännmärken. Byt ut dem 
om de är i dåligt skick 

 Kontrollera att kontakterna sitter på 
plats (har förts in helt).  

KAMMAREN KLARADE INTE 
LÄCKAGETESTET 

Anger att TP har detekterat en läcka i 
kammaren eller att TP inte är ansluten till 
argongasen.  

 Kontrollera att argongasflaskan inte är 
tom 

 Kontrollera att högtrycksreglulatorn på 
flaskan är korrekt inställd. 

 Kontrollera att tryckregulatorns ventil är 
öppen  

 Kontrollera att argonslangen är korrekt 
ansluten till TP 

 Kontrollera om det finns degelfragment 
eller främmande föremål kring tätningen 
på den nedre kammaren. Det kan göra 
att lådan inte kan stängas ordentligt  

 Kontrollera att packningen runt den 
nedre kammaren är ren och smutsfri.  

DEGELN UPPNÅDDE INTE 
TEMPERATUREN 

Anger att temperaturen var felaktig vid 
bränningen. 
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Felmeddelande/fel Innebörd och rekommenderade åtgärder 

 Kontrollera degeln, så att den inte har 
spruckit 

 När en ny degel sätts in måste den 
vridas fram och tillbaka några gånger  

 Kontrollera om kontakterna har sprickor 
i kolet eller brännmärken. Byt ut dem 
och försök igen 

 Kontrollera att kontakterna sitter på 
plats (har förts in helt). 

GASFLÖDET ÄR FÖR HÖGT/LÅGT  Anger att argonflödet in i enheten antingen är 
lägre än 8 l/minut eller högre än 16 l/minut.  

 Kontrollera att argongasflaskan inte är 
tom 

 Kontrollera att högtrycksreglulatorn på 
flaskan är korrekt inställd 

 Kontrollera att tryckregulatorns ventil är 
öppen  

 Kontrollera att argonslangen är korrekt 
ansluten till TP 

När felet har åtgärdats kommer processen att 
fortsätta. 

DEGELN ÖVERSKRED DEN TILLÅTNA 
TEMPERATUREN 

Anger att temperaturen var felaktig vid 
bränningen.  

 Kontrollera degeln, så att den inte har 
spruckit 

 När en ny degel sätts in måste den 
vridas fram och tillbaka några gånger  

 Kontrollera om kontakterna har sprickor 
i kolet eller brännmärken. Byt ut dem 
och försök igen 

Kontrollera att kontakterna sitter på plats (har 
förts in helt). 

KAMMAREN ÄR ÖPPEN ELLER INGEN 
ARGONGAS 

Anger att TP har upptäckt en läcka i kammaren 
eller att TP inte är ansluten till argongasen. 

 Kontrollera att argongasflaskan inte är 
tom 

 Kontrollera att högtrycksreglulatorn på 
flaskan är korrekt inställd 

 Kontrollera att tryckregulatorns ventil är 
öppen 

 Kontrollera att argonslangen är korrekt 
ansluten till TP 

 Kontrollera om det finns degelfragment 
eller främmande föremål kring tätningen 
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Felmeddelande/fel Innebörd och rekommenderade åtgärder 

på den nedre kammaren. Det kan göra 
att lådan inte kan stängas ordentligt 

Kontrollera att packningen runt den nedre 
kammaren är ren och smutsfri. 

HÖLJETS TEMPERATUR FÖR HÖG, VÄNTA Anger att den invändiga temperaturen är för 
hög. 

 Använd inte enheten förrän TP har 
svalnat till en acceptabel temperatur 

Utför inte fler bränningar. Den maximala 
användningscykeln är två bränningar per 
timme. 

DET GICK INTE ATT ÖPPNA LÅDAN INOM 
DEN TILLÅTNA TIDEN 

Anger att det kan finnas ett problem med lådan. 

 Stäng av nätströmbrytaren och slå 
sedan på den igen 

Testa att stänga och öppna lådan igen. 

DET GICK INTE ATT STÄNGA LÅDAN 
INOM DEN TILLÅTNA TIDEN 

Anger att det kan finnas ett problem med lådan. 

 Stäng av nätströmbrytaren och slå 
sedan på den igen 

Testa att stänga och öppna lådan igen. 

AUTOMATSÄKRINGEN ELLER 
SÄKRINGEN HAR LÖST UT 

Om TP:s inbyggda automatsäkring eller säkring 
löser ut. 

 Utför en visuell inspektion av TP för att 
se om strömsladden eller dess 
stickkontakt är skadade eller om det 
finns några andra elektriska risker. Ta 
även bort eventuella främmande 
föremål från lådan och den nedre 
kammaren 

 Återställ den automatiska säkringen 
eller byt säkring, där detta är möjligt 

Kontakta din Cyclomedica-certifierade 
serviceleverantör om säkringen löser ut igen. 

***Kontakta din godkända serviceleverantör för att få hjälp, om det fortfarande är fel på 
enheten. 
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16.2 LCD-meddelanden 

LCD-MEDDELANDE Innebörd och åtgärder som krävs 

WAIT PURGING CHAMBER TP avluftar (rengör) kammaren innan den tillåter att lådan 
öppnas. 

OPEN DRAWER TO 
CHANGE CRUCIBLE 

Lådan är nu redo att öppnas för påfyllning av Pulmotec® 
(degeln). 

LOAD CRUCIBLE THEN 
CLOSE DRAWER 

Operatören bör installera en Pulmotec® (degel), fylla 
Pulmotec® (degeln) med 99mTc-natriumperteknetat och 
stänga lådan. 

CHANGE CONTACTS OR 
CLOSE DRAWER 

Lådan kan nu stängas tills det passar bra att byta 
kontakterna. Om Technegas®-kontakterna ska bytas ut 
stänger du AV ( OFF) strömmen med lådan öppen och läser 
15.3 BYTA TECHNEGAS®-KONTAKTERNA. 

PRESS [START] TO 
INITIATE SIMMER 

Anger att operatören måste trycka på START för att sätta 
igång kokningsprocessen. 

CHECKING FOR ARGON 
GAS 

Ingen åtgärd krävs. TP kontrollerar om gastillförseln är 
ansluten. 

CHECKING INLET & 
OUTLET VALVES 

Ingen åtgärd krävs. TP utför en självtest. 

CHECKING FOR GAS 
LEAKS 

Ingen åtgärd krävs. TP utför en självtest av kammarens 
tätning. 

WAIT SIMMERING AND 
PURGING 

Ingen åtgärd krävs. TP utför kokningsprocessen. 

PRESS [START] TO 
INITIATE BURN 

Anger att operatören behöver trycka på START för att sätta 
igång bränningscykeln. 

BURN VERIFIED Ingen åtgärd krävs. TP anger att en framgångsrik bränning 
har utförts. 

**WAIT** GENERATING 
GAS 

Ingen åtgärd krävs. TP håller på att generera Technegas®. 

GAS READY TO USE 
WITHIN --- 

Anger den tidsgräns (minuter : sekunder) inom vilken 
Technegas® måste administreras. 

DISCONNECT THE MAINS 
PLEASE 

Anger att operatören måste koppla bort strömförsörjningen 
och argongasen. 
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LCD-MEDDELANDE Innebörd och åtgärder som krävs 

[START] RELEASES THE 
GAS VALVE 

Anger att operatören behöver trycka på START för att låsa 
upp patientadministreringsventilen. 

PRESS DRAWER 
INTERLOCK KNOB 

Om du trycker på CLOSE utan att först ha tryckt på 
låsknappen för lådan (DRAWER INTERLOCK KNOB) visas 
detta meddelande samtidigt som en ljudsignal hörs. 

DRAWER MIDWAY OPEN 
OR CLOSE 

Anger lådans position. Tryck på OPEN eller CLOSE för att 
fortsätta.  

***NO CRUCIBLE*** OR 
BAD CONTACTS 

Anger att ingen Pulmotec® (degel) har installerats i TP eller 
att Technegas®-kontakterna kan behöva bytas ut. Om 
Pulmotec® (degeln) är på plats vrider du Pulmotec® 
(degeln) fram och tillbaka några gånger. Prova sedan med 
en ny Pulmotec® (degel) och byt sedan ut Technegas®-
kontakterna. 

SWITCH OFF AND 
CHANGE CONTACTS 

Anger att Technegas®-kontakterna är förbrukade och 
måste bytas ut. TP bör nu stängas AV ( OFF) och 
Technegas®-kontakterna bytas ut. 

OPEN DRAWER AND 
CHANGE CONTACTS 

Meddelandet visas när Technegas®-kontakterna har 
slutfört 50 bränningar. Operatören måste byta ut 
Technegas®-kontakterna. 

CONTACTS CHANGED?? 
OPEN=NO CLOSE=YES 

Meddelandet visas när strömmen har slagits PÅ (ON) igen 
efter att Technegas®-kontakterna har bytts ut. Det 
bekräftar att operatören har bytt ut Technegas®-
kontakterna och återställer Technegas®-kontakternas 
räknare. 

Genom att trycka på lämplig knapp (OPEN eller CLOSE) 
möjliggörs normal drift. 

THE CONTACT LIFE IS 
NOW 50 BURNS 

Anger den återstående livslängden för de nyinstallerade 
Technegas®-kontakterna. 

SORRY THE GAS IS TOO 
OLD TO USE 

Detta meddelande visas 10 minuter efter att Technegas® 
har producerats. TP kommer automatiskt att stängas AV 
(OFF). Ingen ytterligare åtgärd krävs. 

PRESS CANCEL TO EXIT 
OR TURN THE MAINS ON 

Meddelandet visas i slutet av administreringen. Operatören 
kan trycka på CANCEL eller slå på nätströmbrytaren (tryck 
på ON). TP kommer då att utföra en avluftning. 
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LCD-MEDDELANDE Innebörd och åtgärder som krävs 

THE DRAWER FAILED TO 
OPEN IN THE TIME 

ALLOWED 

Anger att det kan finnas ett problem med lådan. Försök att 
stänga och öppna lådan igen. Kontakta din godkända 
serviceleverantör för att få hjälp, om detta inte löser 
problemet. 

DET GICK INTE ATT 
STÄNGA LÅDAN INOM 
DEN TILLÅTNA TIDEN 

Anger att det kan finnas ett problem med lådan.  Försök att 
stänga och öppna lådan igen. Kontakta din godkända 
serviceleverantör för att få hjälp, om detta inte löser 
problemet. 

CHAMBER FAILED LEAK 
TEST 

Anger att TP har upptäckt en läcka i kammaren. Den 
troligaste orsaken är att något har fastnat mellan lådan och 
den nedre kammaren. Kontrollera detta och försök igen. 

Kontakta din godkända serviceleverantör för att få hjälp, 
om felet kvarstår. 

BAD OUTLET VALVE Ett fel har upptäckts i avluftningssystemet. Prova att stänga 
AV (OFF) och sedan sätta PÅ (ON) nätströmbrytaren. 

Kontakta din godkända serviceleverantör för att få hjälp, 
om felet kvarstår. 

ERROR IN READING 
PRESSURE 

Ett fel har upptäckts i avluftningssystemet. Prova att stänga 
AV (OFF) och sedan sätta PÅ (ON) nätströmbrytaren. 

Kontakta din godkända serviceleverantör för att få hjälp, 
om felet kvarstår. 

CRUCIBLE FAILED TO 
REACH FULL TEMP 

Meddelandet betyder att temperaturen var felaktig under 
bränningen, vilket kan ha medfört ett lågt utbyte av 
Technegas®. 

Kontakta din godkända serviceleverantör för att få hjälp, 
om det fortfarande blir lågt utbyte trots att du har 
kontrollerat/bytt ut Technegas®-kontakterna. 

CRUCIBLE EXCEEDED 
ALLOWABLE TEMP 

Meddelandet betyder att temperaturen var felaktig under 
bränningen, vilket kan ha medfört ett lågt utbyte av 
Technegas®. 

Kontakta din godkända serviceleverantör för att få hjälp, 
om det fortfarande blir ett lågt utbyte trots att du har 
kontrollerat/bytt ut Technegas®-kontakterna. 

TRIAC FAILURE Anger att ett fel har uppstått under temperaturstyrningen 
av Pulmotec® (degeln) Kontakta din godkända 
serviceleverantör för att få hjälp. 
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LCD-MEDDELANDE Innebörd och åtgärder som krävs 

TURN OFF AND TRY 
AGAIN 

Anger att TP har upptäckt ett fel och kräver att strömmen 
stängs AV (OFF) och sedan PÅ (ON) igen för att återställa 
TP. 

SWITCH OFF AND CALL 
MAINTENANCE 

TP har upptäckt ett fel som kräver service. Kontakta din 
godkända serviceleverantör för att få hjälp. 

PRESS CANCEL TO 
RESTART 

Anger att operatören behöver trycka på CANCEL. Tryck på 
CANCEL-knappen två gånger inom två sekunder för att 
avbryta driften och starta om TP. 

CHAMBER OPEN OR NO 
ARGON GAS 

Anger att det inte finns något tryck i TP:s kammare. Det kan 
innebära att argongasen antingen inte är ansluten eller att 
den inte har satts på. Det kan även bero på lågt tryck i 
argoncylindern eller att något har fastnat mellan lådan och 
den nedre kammaren. 

GAS FLOW IS TOO LOW Argongasens flödeshastighet in i TP är för låg.  

Anger att operatören bör kontrollera inställningarna på 
argongasens mätare för att säkerställa en korrekt 
flödeshastighet. Det fortsätter att visas tills operatören har 
justerat flödeshastigheten. 

Eller, så kan operatören trycka på CANCEL två gånger för 
att starta om sekvensen, så att operatören får tid att lösa 
problemet. Argonflaskan kan exempelvis behöva bytas ut. 

GAS FLOW IS TOO HIGH Anger att operatören bör kontrollera argongasmätarna och 
slangen till TP för att säkerställa en korrekt flödeshastighet. 
Det fortsätter att visas tills operatören har justerat 
flödeshastigheten. 

Eller, så kan operatören trycka på CANCEL två gånger för 
att starta om sekvensen, så att operatören får tid att lösa 
problemet. Argonflaskans regulator kan exempelvis behöva 
justeras. 

CASE TEMPERATURE TOO 
HIGH WAIT 

TP har upptäckt att den invändiga temperaturen är för hög. 
Vänta tills TP har svalnat till en acceptabel temperatur. 
Högst två bränningar per timme får utföras enligt 
specifikationerna. 
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16.3 Märkning och symboler 

CE-märkning är ett intyg från 
tillverkaren om att produkten uppfyller 

alla väsentliga hälso- och säkerhetskrav i 
tillämpliga avsnitt ur relevant lagstiftning (i detta 
fall förordningen om medicintekniska produkter 
(MDR)) och implementerar särskilda europeiska 
direktiv.  CE 2797 är identifieringsnumret för BSI 
Netherlands, ett anmält organ som utsetts av 
Europeiska unionen. 

Produktkod 

 

Se handbok/broschyr  Se bruksanvisning 

Tillverkare Auktoriserad representant inom 
Europeiska gemenskapen. 

Icke-steril 

 

Får inte återanvändas 

 

 Försiktighet 

 

 Biologiska risker 

 Radioaktiva risker  Elektriska risker 

 

 AV (strömförsörjningen är urkopplad 
från elnätet) 

 PÅ (strömförsörjning ansluten till 
elnätet) 

  Inkapslat laddningsbart 
blybatteri,  12 V, 1,4 Ah 

 

Patientadministreringsknapp 

 Vrid på slangen för att ansluta Använd endast argongas, ”A” 

 

Het yta 

 

Tillämpad del av typ B. 

 

Serienummer 

 

 

 



 

 
MNL-0029 Rev 01 EU-SE 23 Nov 2022 Användarhandbok för TechnegasPlus Technegas®-generatorn 45 av 51 

 

17 Specifikationer 
Mer information finns i servicehandboken för TechnegasPlus Technegas®-generatorn från 
Cyclomedica. 

17.1 Allmänt 

Inspänning 200–240 VAC +/- 5 %  
Transformatorns tappning ställs in vid installationen. 

Frekvens 50–60 Hz 
Nätström Reglerad < 0,2 A RMS 
Nätström Maximalt – 17 sek. 20 A RMS 
Automatsäkring 10 A, trög, återställningsbar, tvåpolig, envägs 
Säkringar 2 x 500 mA, trög, 250 V  
Säkring (batteri) (batteriladdning) F1: Finsäkring 

Typ: F (snabb) 
Märkström: 1 A. 

Produktens vikt 120 kg 
Fraktstorlek 1100 x 630 x 1190 mm (L x B x H) 
Golvyta 920 x 600 mm 

 

17.2 Skydd mot elektriska stötar 

TP måste anslutas till en strömförsörjning med separat jordanslutning.  

Enligt IEC 60601-1 utg. 3.1 (2012) är TP klassad som en produkt av klass 1 för skydd mot 
elektriska stötar. När den är monterad till PAS är PAS en tillämpad del av typ B. 

IEC 60601-1: 2015 – 8.11.1 – Isolering från elnätet: TP ansluts till elnätet via en 
strömsladd, strömsladdens kontakt fungerar därmed som isolering eller som en 
frånkopplingsenhet för elnätet. 

17.3 Drift-, transport- och förvaringsförhållanden 
Omgivningstemperatur 10–40 °C 

Förvaringstemperatur -25–60 °C  

Omgivande lufttryck  70–106 kPa (700–1060 mBar) 

Omgivningens 
luftfuktighet 

15–90 % relativ luftfuktighet, icke-
kondenserande 

Driftcykel Två förfaranden per timme 

Överensstämmelse 
med 
transportstandarder 

ASTM D4169-16 
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17.4 Förbrukningsvaror 

17.4.1 Argongas 
 Argongasen måste vara av minst hög renhetsgrad (≥99,997 %) (klass 4,7 eller 

högre). 

17.4.2 Technegas®PAS 
 Technegas®-PAS har specialtillverkats för TP och finns hos Cyclomedica-certifierade 

tjänsteleverantörer eller hos din lokala distributör. 
 PAS innehåller ett filter som fångar upp den Technegas® som andas ut, för att 

förhindra att kontaminering av rummet. 
 PAS är en engångsprodukt. 

17.4.3 Technegas®-kontakter 
 En uppsättning Technegas®-kontakter levereras med en låda innehållande 50 PAS 

och 50 Pulmotec® (deglar).  

Dessa måste bytas ut enligt instruktionerna i avsnitt 15.3 BYTA TECHNEGAS®-
KONTAKTERNA. 

17.4.4 Pulmotec® (degeln) 
 Pulmotec® (degeln) levereras tillsammans med PAS och Technegas®-kontakterna.  
 Pulmotec® (degeln) är en engångsprodukt. 

17.4.5 Avluftningsfiltrets livslängd 
TP har försetts med ett avluftningsfilter med lång livslängd som fångar upp återstående 
Technegas® under avluftningen. Livslängden är 3 000 användningscykler. Avluftningsfiltret 
byts ut regelbundet efter behov när TP genomgår service. Operatören kan inte komma åt 
avluftningsfiltret. Det får endast bytas ut av en Cyclomedica-certifierad serviceleverantör. 

17.5 Identifiering av tillverkningsdatumet 
TP:s serienummer finns på enhetens bakre panel.  

Serienumret är ”TP” följt av 6 siffror. TPYYWWID. YY anger tillverkningsår, WW anger 
tillverkningsvecka och ID anger produktens unika identifieringsnummer för satsen. 
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17.6 Elektromagnetisk kompatibilitet 

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk emission 
TP är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. 
Användaren av TP måste säkerställa att den används i en sådan miljö.  
Emissionstester Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö 

– riktlinjer 

RF-emissioner 
CISPR 11 Grupp 1 

TP använder endast RF-
energi för sina interna 
funktioner. Dess RF-
emissioner är mycket 
låga och det är inte 
sannolikt att dessa 
kommer att störa 
närliggande elektronisk 
utrustning.  

RF-emissioner 
CISPR 11 Klass A TP är lämplig för 

användning i alla 
anläggningar utom 
bostäder och sådana 
som är direkt anslutna 
till det allmänna 
lågspänningsnätet som 
förser bostäder med 
ström. 
Det kan potentiellt 
uppstå svårigheter med 
att säkerställa 
elektromagnetisk 
kompatibilitet i bostäder 
och anläggningar som är 
direkt anslutna till det 
allmänna 
lågspänningsnätet som 
förser bostäder med 
ström, på grund av 
ledningsburna 
störningar. 
 

Harmoniska emissioner 
IEC 61000-3-2 Ej tillämpligt 

Spänningsvariationer/flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3 Ej tillämpligt 
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet 
TP är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. 
Användaren av TP måste säkerställa att den används i en sådan miljö.  
Immunitetstest IEC 60601  

Testnivå 
Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – 

riktlinjer 
Elektrostatisk 
urladdning (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 6 kV kontakt 
 8 kV luft 

6 kV vid kontakt 
överensstämmer 
 
8 kV i luft 
överensstämmer 

Golvet ska bestå av ett 
inert material som kan 
rengöras, som 
exempelvis epoxi, vinyl, 
betong eller klinkers. 

Utstrålade RF-fält 
IEC 61000-4-3 

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

Överensstämmer Ett minimiavstånd på 
15 cm mellan källorna 
till kraftfrekvensens 
magnetfält och TP. 

Elektriska, snabba 
transienter/ 
pulsskurar 
IEC 61000-4-4 

 2 kV för 
elnätsledningar 
 1 kV för in-
/utledningar 

Uppfyller 2 kV för 
elnätsledningar 

Nätströmmens kvalitet 
ska vara typisk för 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Strömrusning 
IEC 61000-4-5 

 1 kV i 
differentialläge 
 2 kV i 
normalläge 

± 1 kV i differentialläge 
överensstämmer 
± 2 kV i normalläge 
överensstämmer 

Nätströmmens kvalitet 
ska vara typisk för 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Spänningsfall, 
korta avbrott och 
spänningsvariatio
ner i ström- 
försörjningen 
IEC61000-4-11 

< 5 % Ur  
(> 95 % 
sänkning i Ur) 
Under 0,5 cykel 
 
40 % Ur  
(60 % sänkning i 
Ur) 
Under 5 cykler 
 
70 % Ur  
(30 % sänkning i 
Ur) 
Under 25 cykler 
 
< 5 % Ur  
(> 95 % 
sänkning i Ur) 
I 5 sek. 

Överensstämmer 
 
 
 
Överensstämmer 
 
 
 
Överensstämmer 
 
 
 
Överensstämmer 

Nätströmmens kvalitet 
ska vara typisk för 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. Om 
användaren av TP 
behöver fortsätta med 
användningen vid 
strömavbrott, 
rekommenderas det att 
TP drivs med ström från 
en avbrottsfri 
strömförsörjning eller ett 
batteri.  

Magnetfält i 
kraftfrekvens 
(50/50Hz) 
IEC61000-4-8 

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

Högfrekventa magnetfält 
ska ligga på 
karakteristiska nivåer för 
en typisk plats i en 
typisk kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.  

Obs! Ur är växelspänningen i elnätet innan testnivån tillämpas.  
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Användning av TP intill annan utrustning bör undvikas, då det kan medföra 
felfunktion. Om sådan användning är nödvändig måste TP och den andra 

utrustningen observeras för att säkerställa att de fungerar som de ska.  
Obs! Detta är en obligatorisk varning för all elektrisk utrustning för 

medicinskt bruk i överensstämmelse med IEC60601-1-2 

 

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning och TP 

TP är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar 
kontrolleras. Användaren av TP kan göra det lättare att förhindra elektromagnetiska 
störningar genom att hålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning (sändare) och TP enligt nedanstående rekommendationer, 
baserat på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.  
Sändarens maximala 
nominella uteffekt 
W 

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens 
150 kHz till 80 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

80 MHz till 800 
MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

800 MHz till 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 
För sändare vars maximala uteffekt inte listas ovan, kan det rekommenderade 
separationsavståndet d i meter (m) beräknas med hjälp av den ekvation som är tillämplig 
för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens 
tillverkare.  
 
OBS 1 - Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre 
frekvensområdet.  
OBS 2 - Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk 
spridning påverkas av absorption och reflektioner från byggnader, föremål och personer.  
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18 Bortskaffning av förbrukad TP 
 TP har en rekommenderad användningstid på tio år från tillverkningsdatumet. 
 Du måste kontakta din Cyclomedica-certifierade serviceleverantör för att få hjälp 

med att bortskaffa TP. 
 Bortskaffningen av TP kan regleras av lokala bestämmelser för medicintekniska 

produkter. 
 TP innehåller bly (Pb) som används som strålskydd, vilket måste beaktas vid 

bortskaffningen. 
 Säkerställ en lämplig sönderfallningsperiod innan bortskaffningen. Cyclomedica 

föreslår minst 10 halveringstider för teknetium-99m innan den avfallshanteras. 
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Följande europeiska och kanadensiska kliniska riktlinjer rekommenderas som läsning. De 
här riktlinjerna rekommenderar Technegas® som bästa ventilationsprodukt för diagnos av 
lungemboli.  

Guidelines of the European Association of Nuclear Medicine (EANM) 

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

Guidelines of the Canadian Association of Nuclear Medicine (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 fullständig diskussion om tekniken Technegas® samt kliniska referenser och 
höjdpunkter finns på:  http://www.cyclomedica.com/clinical 


