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Ha a berendezést nem a használati utasításban 
előírtaknak megfelelően használják, előfordulhat, 
hogy az nem fog megfelelően működni. 

Ez a használati utasítás a Heliprobe® 
mérőműszerre és a Heliprobe® BreathCard™ 
légzési kártyára vonatkozik. 

A HeliCap™ kapszula használati utasítása az adott 
termékhez van mellékelve.

FIGYELEM
Ezen használati utasítás fordításai a 
termékhez mellékelt USB-eszközön és a 
www.kibion.com/product-range/heliprobe webhelyen 
érhetők el, illetve kérésre a Kibion vállalattól a 
support.kibion@mayoly.com címen

A berendezés biztonságos és megfelelő működése 
érdekében annak használata előtt figyelmesen olvassa 
el a használati utasítást.
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1. Jelmagyarázat
A Heliprobe mérőműszer és a Heliprobe BreathCard légzési kártya 
használati utasításában és termékfelirataiban használt jelölések a 
következők:  

Conformité Européenne (Európai megfelelőség)

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz

Olvassa el a használati utasítást

Gyártó

Gyártás dátuma

Figyelmeztetés

Sorozatszám

 Tételszám

Referenciaszám/Cikkszám

Lejárati idő

Hőmérsékleti határérték

Felső hőmérsékleti határérték

Közvetlen napfénytől védve tárolandó

Ne használja fel, ha a csomagolás sérült!

Egyszeri használatra

Elektromos és elektronikus hulladékként kezelendő
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2. A	termék	rendeltetésszerű	
használata	és	felhasználói

A Heliprobe® System a gasztrointesztinális rendszer (a gyomor és a 
nyombél) Helicobacter pylori-fertőzöttségének kimutatására szolgál a 
nem invazív, 14C-karbamidos kilégzési teszt segítségével.

A Heliprobe System egészségügyi intézményekben, elsősorban 
kórházi és laboratóriumi környezetben, képzett egészségügyi 
szakemberek általi használatra készült.

2.1. A	Heliprobe	mérőműszer	
A Heliprobe mérőműszer a beteg által elvégzett 14C-karbamidos 
kilégzési teszt során a Heliprobe BreathCard™ légzési kártyán 
megkötött 14C-izotóp mennyiségét méri. A mérőműszer a Heliprobe 
System részét képezi.

2.2. A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	
A Heliprobe BreathCard légzési kártya a CO2 mintavételezésére és 
megkötésére szolgál a beteg 14C-karbamidos kilégzési tesztje során.

A beteg a kilélegzett levegőt az egészségügyi személyzet felügyelete 
mellett a Heliprobe BreathCard légzési kártyába fújja.

3. Besorolás
A Heliprobe mérőműszer és a Heliprobe BreathCard légzési kártya 
a 98/79/EK irányelv értelmében általános in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköznek minősül, és CE-jelöléssel rendelkezik. 
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4. Fontos	tudnivalók	a	felhasználók	
számára

A Heliprobe System szakemberek általi használatra készült. A 
14C-karbamidos kilégzési teszt csak egészségügyi szakember 
felügyelete mellett végezhető. 

A Heliprobe System a következő, együttes használatra tervezett 
termékekből áll:

HeliCap™ – 14C-karbamidot tartalmazó kapszula 

Heliprobe® BreathCard™ – légzési kártya a kilégzési teszt során történő 
mintavételhez

Heliprobe® mérőműszer – a kilégzési tesztek eredményeinek 
mérésére és elemzésére szolgáló berendezés

A Heliprobe System az annak részét képező termékekkel való 
használatra lett validálva. Más, hasonló termékekkel nem használható.

5. A csomag tartama  
–	Heliprobe	mérőműszer

A Heliprobe mérőműszer 
Protection Card (védőkártya)  
Tápegység 
A Heliprobe System használati utasítása 
A használati utasítás fordításait tartalmazó USB-eszköz

MEGJEGYZÉS
A HeliCap kapszula használatára vonatkozó tudnivalókat és utasításokat a 
HeliCap kapszulához mellékelt betegtájékoztató tartalmazza. A Heliprobe 
BreathCard légzési kártya doboza szintén tartalmaz egy betegtájékoztatót. 

MEGJEGYZÉS
A Heliprobe BreathCard légzési kártya és a HeliCap kapszula nincs 
a Heliprobe mérőműszerhez mellékelve. Ezen termékek külön 
rendelhetők meg.
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6. Biztonsági	tudnivalók	 
és	óvintézkedések

Heliprobe	mérőműszer

Két	mérés	között	a	Protection	Card	védőkártyát	mindig	a	mérőműszerbe	helyezve	kell	tartani,	és	a	műszert	a	
tápellátáshoz	kell	csatlakoztatni.	

Csak	a	termékhez	mellékelt	tápegység	használható.

A	mérőműszert	ne	helyezze	erős	elektromágneses	sugárzás	vagy	radioaktív	forrás	közelébe,	mert	ezek	
megzavarhatják	a	mérőműszer	megfelelő	működését.

Tilos	a	mérőműszer	bármely	részét	szétszerelni	vagy	módosítani.

Az	eszköz	szervizelését	és	javítását	kizárólag	a	Kibion GmbH	végezheti.

A	mérőműszer	kártyanyílásába	ne	próbáljon	más	tárgyat	behelyezni	vagy	becsúsztatni.	

A	mérőműszer	szennyeződésének	gyanúja	esetén	forduljon	a	helyi	forgalmazóhoz.	Ne	kísérelje	meg	elvégezni	
a	mérőműszer	dekontaminálását.	

A	mérőműszer	kialakítása	és	tesztelése	a	CISPR	11	szerinti	A	osztály	előírásainak	megfelelően	történt.	Az	
eszköz	háztartási	környezetben	rádiófrekvenciás	interferenciát	okozhat.	Ilyen	esetben	tegye	meg	a	megfelelő	
lépéseket	az	interferencia	csökkentése	érdekében.

Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	

A	Heliprobe	System	részét	képező	14C-karbamidos	kilégzési	teszt	radioaktivitása	nagyon	alacsony.	A	14C-izotóp	
alacsony	energiájú	ß-sugárzást	bocsát	ki,	amelynek	hatótávolsága	levegőben	24	cm,	műanyagban	pedig	0,25 mm. 

1	HeliCap	kapszula	37 kBq (1	μCi)	aktivitású	14C-karbamidot	tartalmaz,	ami	2,5	μSv	sugárterhelésnek	felel	meg. 
A 14C-karbamid	nagy	része	a	vizelettel	távozik	a	szervezetből.	Csak	kis	része	távozik	kilélegzett	14CO2	formájában.

Fertőzött	beteg	esetén	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyán	lévő	minta	aktivitása	általában	0,2–1,6	kBq	(azaz	a	
beütésszám	200–2000),	ami	maximálisan	0,2	μSv	sugárterhelésnek	felel	meg.	

Az	eseti	sugárterhelésre	vonatkozó	dóziskorlát	értéke:	<	20	μSv/óra.	

A	folyamatos	sugárterhelésre	vonatkozó	dóziskorlát	értéke:	<	2	μSv/óra.	 

MEGJEGYZÉS 
A	HeliCap	kapszula,	a	kilégzési	minta,	valamint	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	biztonságos	kezeléséhez	nincs	
szükség	vagy	óvintézkedések	betartására.	

A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyában	található,	reagenst	tartalmazó	szűrő	lítium-hidroxidot	(LiOH)	tartalmaz,	ami	
a	légutakba	vagy	a	szembe	kerülve	irritációt	okozhat.

A	lítium-hidroxiddal	való	érintkezés	elkerülése	érdekében:
• Ne	bontsa	fel	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyát.
• Ne	lélegezzen	a	Heliprobe	BreathCard	kártyán	keresztül.	Belégzés	előtt	vegye	ki	a	Heliprobe	BreathCard	kártyát	a	

szájából.	
• Kilégzéskor	egyenletesen,	de	ne	túl	erősen	fújja	be	a	levegőt	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyába.	
• Győződjön	meg	róla,	hogy	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	kimeneti	nyílásain	keresztül	a	kilélegzett	levegő	

szabadon	távozhat.
• Ügyeljen	rá,	hogy	a	műanyag	(mylar)	szűrővédő	lap	ne	sérüljön	meg. 

MEGJEGYZÉS 
Lítium-hidroxiddal	való	érintkezés	vagy	annak	gyanúja	esetén	azonnal	öblítsük	le	vízzel	az	érintett	területet. 
További	információkért,	illetve	az	esetleges	mellékhatások	bejelentéséhez	forduljon	a	helyi	forgalmazóhoz.

A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	körültekintő	kezelést	igényel.
A	műanyag	(mylar)	szűrővédő	lap	nagyon	vékony,	és	könnyen	megsérülhet.
• A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	kezelése	során	ügyeljen	arra,	hogy	ne	érjen	a	műanyag	(mylar)	szűrővédő	laphoz.
• A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	a	csomagolásból	való	eltávolításakor	ügyeljen	arra,	hogy	a	műanyag	(mylar)	

szűrővédő	lap	ne	karcolódjon	meg.	

Ha	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	egyedi	csomagolása	sérült,	ne	használja	fel!

A	felhasználásig	tárolja	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyát	az	egyedi	csomagolásában.

Az	egyes	légzési	kártyák	nem	azonosíthatóak,	ezért	ne	keverje	össze	őket.	

Ügyeljen	rá,	hogy	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	ne	érintkezzen	folyadékkal	vagy	nedvességgel.

Ügyeljen	rá,	hogy	a	kilégzéskor	ne	kerüljön	nyál	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyába.

A	teszt	során	a	kilégzések	között	nem	szabad	enni	vagy	inni.	

A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyába	történő	kilégzést	addig	kell	folytatni,	amíg	az	indikátorlemez	színe	
narancssárgáról	sárgára	változik.

A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	egyszer	használatos	eszköz.	

A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyák	ártalmatlanítása	előtt	helyezze	vissza	őket	az	egyedi	csomagolásukba	vagy	
tasakjukba.

Az	ártalmatlanítást	a	helyi	szabályoknak	és	előírásoknak	megfelelően	végezze. 

MEGJEGYZÉS 
Fertőzött	beteg	esetén	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyán	lévő	minta	beütésszáma	általában	200–2000	közötti.	
Ez	azt	jelenti,	hogy	a	kártya	14C-tartalmának	aktivitása	várhatóan	körülbelül	0,2–1,6 kBq (0,005–0,05 μCi). 
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A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyák	ártalmatlanítása	előtt	helyezze	vissza	őket	az	egyedi	csomagolásukba	vagy	
tasakjukba.

Az	ártalmatlanítást	a	helyi	szabályoknak	és	előírásoknak	megfelelően	végezze. 

MEGJEGYZÉS 
Fertőzött	beteg	esetén	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyán	lévő	minta	beütésszáma	általában	200–2000	közötti.	
Ez	azt	jelenti,	hogy	a	kártya	14C-tartalmának	aktivitása	várhatóan	körülbelül	0,2–1,6 kBq (0,005–0,05 μCi). 



10

7. Termékleírás

7.1. A	Heliprobe	mérőműszer
A Heliprobe mérőműszer egy kisméretű asztali műszer, amely a 
tetején lévő kezelőpanel segítségével egyszerűen működtethető. 
A kijelzőn látható a műszer működési állapota és a mérési eredmény. 
A mérőműszerhez nyomtató csatlakoztatható. 

A Heliprobe mérőműszer egy felső és egy alsó Geiger-Müller-
számlálót tartalmaz. Ezek között található a Heliprobe BreathCard 
légzési kártya számára kialakított nyílás. A Heliprobe BreathCard 
légzési kártya helyes beillesztését optikai érzékelő ellenőrzi. Két mérés 
között a Protection Card védőkártyát a nyílásban kell tartani. 

Kijelző

Piros színű 
dióda Zöld/sárga 

színű dióda

Nyomtatás

Indítás/Leállítás Menü

Jóváhagyás

1

2 3

4

1 Nyílás a Heliprobe BreathCard 
légzési kártya számára

2 Felső kezelőpanel

3 Kijelző

4 Behelyezett Protection Card 
(védőkártya)

Dióda	fénye A	készülék	állapota

Folyamatos	zöld	fény	 Készenléti	üzemmód 
Az	aktiváláshoz	nyomjon	meg	egy	gombot,	vagy	helyezze	be	
a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyát.

Villogó	zöld	fény Készen	áll	a	mérésre

Villogó	sárga	fény Mérés	folyamatban

Folyamatos	piros	fény Hiba 
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7.2. A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya
A Heliprobe BreathCard légzési kártya a 14C-karbamidos kilégzési 
teszthez használt, egyszer használatos mintavételi eszköz. A kártya 
szopókája szolgál a levegő befúvására, a belsejében egy felső és egy 
alsó, reagenst tartalmazó szűrő található, amelyek feladata a CO2 
megkötése, valamint tartalmaz egy indikátorlemezt, amely jelzi a 
mintavétel befejeződését. A kilélegzett levegő két kimeneti nyíláson át 
távozik a kártyából. A Heliprobe BreathCard légzési kártyákat tasak 
formájú egyedi csomagolás védi a sérüléstől és a nedvességtől. 

8. Működési elv
A Helicobacter pylori ureáz enzimet termel, amely a 14C-karbamid 
14CO2-vé és NH3-má történő hidrolízisét katalizálja. A 14CO2 a kilélegzett 
levegővel, míg az NH3 és a fennmaradó 14C-karbamid a vizelettel 
távozik a szervezetből. Egészséges személyek szervezetében (ahol a 
Helicobacter pylori nincs jelen), a 14C-karbamid hidrolízisére nem kerül 
sor, ezért a kilélegzett levegőben nem található 14CO2. A 14CO2 tehát 
csak Helicobacter pylori-fertőzés fennállása esetén található meg a 
kilélegzett levegőben. 

8.1. Mintavétel	a	karbamidos	kilégzési	teszt	során
A beteg lenyel egy 14C-karbamidot (1 μCi) tartalmazó HeliCap 
kapszulát, majd 10 perc eltelte után a Heliprobe BreathCard légzési 

Szopóka

Indikátorlemez Reagenst tartalmazó szűrő

Levegőkimeneti 
nyílás

MEGJEGYZÉS
A nedvességgel szembeni védelem érdekében a Heliprobe BreathCard 
légzési kártyákat a felhasználásukig az egyedi csomagolásukban kell 
tárolni. 
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kártyába fújja a kilélegzett levegőt. A kártyában lévő, reagenst 
tartalmazó szűrők megkötik a CO2-t. Az indikátorlemez színének 
narancssárgáról sárgára változása jelzi a reagenst tartalmazó szűrők 
telítődését és ezzel a mintavétel befejeződését.

8.2. Elemzés
Az elemzés a Heliprobe BreathCard légzési kártyán megkötött 14CO2 

által kibocsátott β-sugárzás mérésén alapul. A sugárzás mértékét a 
műszer a beütésszámmal méri. A lehetséges eredmények: Heliprobe 
0=nem fertőzött, Heliprobe 1=határeset és Heliprobe 2=fertőzött.

A mérőműszer bekapcsolásakor a felső és az alsó Geiger-Müller-
számláló 40-szer 50 másodperces ciklusokban folyamatosan méri 
a háttérsugárzás mértékét. A háttérsugárzás megfelelő mérése 
érdekében a mérőműszernek folyamatosan bekapcsolva kell lennie, 
és a mérések között a Protection Card védőkártyát a műszerbe 
helyezve kell tartani.

A Heliprobe BreathCard légzési kártya a Heliprobe mérőműszerbe 
történő behelyezését egy optikai érzékelő észleli. A mérés csak 
megfelelően behelyezett légzési kártya esetén indítható el. Az 
indítógomb megnyomásakor elindul a 250 másodperc időtartamú 
mérési ciklus. Ennek során a két Geiger-Müller-számláló a felső és az 
alsó reagenst tartalmazó szűrőkben található 14C-izotóp által 
kibocsátott sugárzást méri. A β-sugárzás rövid hatótávolságának 
köszönhetően a felső szűrőből származó sugárzást csak a felső 
Geiger-Müller-számláló, az alsó szűrőből érkező sugárzást pedig csak 
az alsó számláló méri. A felső és az alsó minták mért értékeiből (d1, 
d2) le lesznek vonva a felső, illetve az alsó számlálóból származó 
átlagos háttérsugárzás-értékek (BGR 1, BGR 2). Az így kapott értékeket 
a műszer összeadja (d1+d2=d), és megjelenik az eredmény a kijelzőn. 
Ha az összeg 50 és 100 közötti, az eredmény megerősítéséhez a 
mérőműszer automatikusan újraméri a Heliprobe BreathCard légzési 
kártyán lévő mintát.

Határértékek

Heliprobe 0 Nem	fertőzött d	≤	25	beütés

Heliprobe 1 Határeset 25	beütés	<	d	<	50	beütés

Heliprobe 2 Fertőzött d	≥	50	beütés
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9. Üzembe	helyezés	és	beállítás
Csomagolja ki a Heliprobe mérőműszert, és helyezze stabil, vízszintes 
felületre. Győződjön meg arról, hogy nincs erős elektromágneses 
vagy radioaktív sugárzási forrás a közelben, mert az befolyásolhatja 
a műszer teljesítményét. A műszer előre megadott alapértelmezett 
beállításokkal van szállítva, kalibrálást nem igényel. Általában nincs 
szükség a beállítások módosítására.

Végezze el a mérőműszer beállítását a 9.1 vagy 9.2 fejezetben leírtak 
szerint. A dátum és az idő a 9.3 fejezetben leírtak szerint módosítható, 
ha szükséges.

Az üzembe helyezés befejezésekor jegyezze fel a háttérsugárzási 
értéket. Ez hasznos lehet a háttérsugárzás változásának nyomon 
követéséhez.

9.1. Gyors	üzembe	helyezés	
1.  Csatlakoztassa a Heliprobe mérőműszert (a hátoldali alsó panelen 

keresztül) a mellékelt tápegységhez, majd elektromos hálózati 
aljzathoz. 

2. Helyezze be a Protection Card védőkártyát. 

MEGJEGYZÉS
Ha a Heliprobe mérőműszert le kell választani a hálózati tápellátásról, 
vagy ha áramszünet lép fel, a megfelelő háttérsugárzási érték 
meghatározásához újra el kell végezni a 9.1 vagy 9.2 fejezetben leírt 
eljárást.

MEGJEGYZÉS
A Heliprobe System rendszerrel végzett 14C-karbamidos kilégzési 
teszt egy kvalitatív vizsgálat. A klinikailag meghatározott határértékek 
alapján háromféle eredménye lehet: fertőzött, határeset, vagy nem 
fertőzött. A mért beütésszám nem használható a fertőzés mértékének 
vagy a baktériumok mennyiségének meghatározásához.
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3. A háttérsugárzási érték meghatározásához várjon legalább 
34 percet. 

4. Amikor a dióda zöld fénnyel világít, a mérőműszer készen áll a 
mérésre. 

9.2. Alternatív	üzembe	helyezési	eljárás
1. Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt tápegységet az elektromos 

hálózati aljzathoz, de még NE csatlakoztassa a mérőműszerhez  
(ha már csatlakoztatva van, válassza le).

2. Tartsa lenyomva az Indítás/Leállítás gombot        , és közben 
csatlakoztassa a tápegységet a mérőműszer hátoldali alsó 
paneljéhez. Ezzel a mérőműszer a beállítások módosítására 
szolgáló üzemmódba kerül. 

3. A kijelzőn a Set-up menu felirat jelenik meg. Nyomja meg az            
/Jóváhagyás gombot.

4. A kijelzőn megjelenik a Choose menu, clear start? felirat. 

5. Nyomja meg az          /Jóváhagyás gombot vagy a Menü gombot 
 , és folytassa a beállítási folyamatot. További információkért 

lásd a folyamatábrát.

6.  Amikor a kijelzőn megjelenik a Set-up completed, exit? üzenet, 
helyezze be a Protection Card védőkártyát, és nyomja meg az          
/Jóváhagyás gombot.

7. A háttérsugárzás méréséhez várjunk legalább 17 percet 
(1000 másodpercet). Ez idő alatt a piros színű dióda világít.

8. A mérőműszer akkor áll készen a használatra, ha a háttérsugárzás 
mérése befejeződött, és a zöld színű dióda világítani kezd.

MEGJEGYZÉS
A készülék újraindításakor, illetve ha a szoftver memóriája nem 
tartalmaz aktuális háttérsugárzás-értéket, automatikusan elindul  
a háttérsugárzás mérése. Ilyenkor a piros színű dióda kigyulladása 
jelzi, hogy a háttérsugárzás mérése megkezdődött. A dióda a 
mérés befejeződéséig folyamatosan világít. Amikor a zöld színű 
dióda világítani kezd, a mérőműszer használatra kész.
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9.3. Dátum	és	idő	beállítása
A dátum és az idő beállításának menete a következő:

1.  Végezze el a fenti 1–4. lépéseket (9.2).

2. Amikor a Choose menu, clear start? felirat megjelenik a kijelzőn, 
nyomja meg a Menü gombot          , amíg meg nem jelenik a 
Choose menu: Set clock? felirat.

3.  Nyomja meg az          /Jóváhagyás gombot.

4. Az aktuális dátum és idő beállításához nyomja meg a Nyomtatás 
gombot         (az érték csökkentéséhez), vagy a Menü gombot          
(a kijelzőn látható érték növeléséhez). Az          /Jóváhagyás gomb 
megnyomásával léphet a következő számjegyre.

5.  A Menü gomb           ismételt megnyomásával lépkedjen a 
menüben addig, amíg a Set-up completed, exit? felirat meg nem 
jelenik.

6.  Nyomja meg az           /Jóváhagyás gombot.

7. Helyezze be a Protection Card védőkártyát, és a háttérsugárzás 
méréséhez várjon legalább 35 percet (2000 másodpercet).

10. Alapértelmezett	beállítások
Művelet Alapértelmezett	beállítás

Háttérsugárzás	első	mérése	üzembe	
helyezéskor

20-szor	50	másodperces	ciklus	
(1000	másodperc)

Folyamatos	háttérsugárzás-mérés
40-szer	50	másodperces	ciklus	
(2000	másodperc)

Háttérsugárzás-érték
40-szer	50	másodperces	ciklus	
középértéke

Háttérsugárzás	határértéke 250	beütés	/	250	másodperc

Heliprobe	BreathCard	légzési	kártya	mérése 250	másodperc

Értékek	automatikus	újramérése	25–100 
közötti	beütésszám	esetén

Legfeljebb	3 további 250	másodperces	
ciklus
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MEGJEGYZÉS
Az alapértelmezett értékek az optimális működésre és a 
megfelelő eredményekre lettek validálva. A Kibion NEM 
javasolja az alapértelmezett beállítások módosítását. Ha a 
környezeti háttérsugárzás meghaladja a határértéket 
(250 beütés), a határérték a beállítási menüben 
módosítható. A beállítások módosítása előtt mindig kérje 
ki a helyi forgalmazó tanácsát.  

10.1. Az	alapértelmezett	beállítások	módosítása
A beállítások módosításához tegye a következőket:

1.  Hajtsa végre a 9.2 szakasz 1–4. lépéseit. 

2.  A Menü gombbal           lépkedjen végig a menün, és az          /
Jóváhagyás gombbal válassza ki/erősítse meg a módosítani kívánt 
üzemmódot.

3. A beállítások/számjegyek módosításához használja a Nyomtatás         
vagy a Menü gombot         .

4. Lépkedjen a menüben addig, amíg a Set-up completed, exit? 
felirat meg nem jelenik.

5.  Nyomja meg az          /Jóváhagyás gombot.

6.  Helyezze be a Protection Card védőkártyát, és a háttérsugárzás 
méréséhez várjon legalább 35 percet (2000 másodpercet). 

7.  A mérőműszer akkor áll készen a használatra, ha a háttérsugárzás 
mérése befejeződött, és a zöld színű dióda világítani kezd.

A készülék újraindításakor, illetve ha a szoftver memóriája nem 
tartalmaz aktuális háttérsugárzás-értéket, automatikusan elindul a 
háttérsugárzás mérése. Ilyenkor a piros színű dióda kigyulladása 
jelzi, hogy a háttérsugárzás mérése megkezdődött. A dióda a mérés 
befejeződéséig folyamatosan világít. 
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11. Mérés és elemzés

11.1. A	Heliprobe	karbamidos	kilégzési	teszt	
elvégzése

1. Nyeljen le egy HeliCap kapszulát egy pohár vízzel, majd várjon 
10 percet.

2. Bontsa ki a Heliprobe BreathCard légzési kártya csomagolását, és 
vegye ki a kártyát. Leheljen bele a Heliprobe BreathCard légzési 
kártyába mindaddig, amíg az indikátorlemez színe narancssárgáról 
sárgára nem változik (1–4 perc). 

Győződjön meg róla, hogy a kilélegzett levegő a két kimeneti 
nyíláson keresztül szabadon tud távozni a kártyából.  

3. Óvatosan, a műanyag (mylar) szűrővédő lap megérintése nélkül 
préselje ki a felesleges levegőt a kártyából. 

MEGJEGYZÉS
Ne lélegezzen be a BreathCard légzési kártyán keresztül. Belégzés 
előtt vegye ki a Heliprobe BreathCard kártyát a szájából. Két 
kilégzés között ne igyon. 

Behelyezés 

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Csomagolás kibontása

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Indítás

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Kilégzés

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Várakozás

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Kapszula lenyelése

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3
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4.  Távolítsa el a Protection Card védőkártyát, és helyezze be a 
Heliprobe BreathCard légzési kártyát a nyílásba, úgy, hogy a 
szopóka kifelé, az indikátorlemez pedig felfelé nézzen. A kijelzőn 
ekkor a ready to measure, standard program felirat látható.

5. A mérés és az elemzés megkezdéséhez nyomja meg az  
Indítás/Leállítás gombot        . 

A kijelzőn megjelenik a measuring (mérés folyamatban) felirat és a 
hátralévő idő (másodpercben).

6.  A mérés és az elemzés befejeződését két sípolás jelzi. Az 
eredmény automatikusan megjelenik (20 másodpercre) a kijelzőn, 
a következő módon: Heliprobe 0, Heliprobe 1 vagy Heliprobe 2. 

Az eredmény újbóli megjelenítéséhez nyomja meg az          /
Jóváhagyás gombot a BreathCard légzési kártya eltávolítása nélkül. 

Jegyezze fel vagy nyomtassa ki * az eredményeket, majd távolítsa el a 
BreathCard légzési kártyát. A mérés és az elemzés ezzel befejeződött.

Eredmény Betegség	állapota Határérték	(beütésszám)

Heliprobe 0 NEM	fertőzött d	≤	25 

Heliprobe 1 Határeset 25	<	d	<	50

Heliprobe 2 Fertőzött d	≥	50 

* A nyomtatáshoz kompatibilis nyomtatót kell csatlakoztatni a készülékhez. Ezzel 
kapcsolatban további információért forduljon a helyi forgalmazóhoz. 
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Helyezze be a Protection Card védőkártyát, és tartsa a mérőműszert 
BEKAPCSOLVA.

11.2. Mért	értékek	megtekintése	
A mért értékek megtekintéséhez nyomja meg az   /Jóváhagyás 
gombot. 

A háttérsugárzási érték megtekintéséhez nyomja meg az          
/Jóváhagyás gombot. 

MEGJEGYZÉS
Ha a mért beütésszám 25 és 100 közötti, a műszer az eredmény 
biztonságos meghatározása érdekében automatikusan újraméri a 
Heliprobe BreathCard légzési kártya értékeit (legfeljebb három további 
mérési ciklussal). A mérés ebben az esetben tovább tarthat. A mérési 
eredmény a további mérések középértéke lesz. A határeset eredményt 
a műszer minden esetben újraméréssel erősíti meg.

felső, reagenst tartalmazó 
szűrő aktivitása 

alsó, reagenst tartalmazó 
szűrő aktivitása 

(d1+d2) teljes aktivitás 

mérés időtartama

d1 =

d2 =

d =
t =

Az 1. sz. Geiger-Müller-számláló által 
meghatározott legfrissebb átlagos 
háttérsugárzás-érték

A 2. sz. Geiger-Müller-számláló által 
meghatározott legfrissebb átlagos 
háttérsugárzás-érték

Long BGR 1 =

Long BGR 2 =
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12. Hibaüzenetek

13. Szervizelés	és	karbantartás
A Heliprobe mérőműszer nem igényel rendszeres karbantartást. 
Javasoljuk azonban a háttérsugárzás értékének ellenőrzését legalább 
évente egyszer, illetve szennyeződés gyanúja esetén.

A mérőműszer elmozdítása vagy újbóli üzembe helyezése esetén 
mindig ellenőrizni kell a háttérsugárzás értékét. 

Szükség esetén a Heliprobe mérőműszer külső borítása enyhe 
tisztítószeres nedves ruhával tisztítható. A mérőműszert tilos 
leöblíteni, illetve vízbe vagy más folyadékba mártani.

Ha a berendezés meghibásodik vagy javításra szorul, forduljon a helyi 
forgalmazóhoz. 

A berendezés szervizelését és javítását csak a Kibion végezheti. 

14. Ártalmatlanítás
A Heliprobe mérőműszert elektromos és elektronikus hulladékként 
kell ártalmatlanítani.

A	kijelzőn	megjelenő	üzenet Jelentése

Testing	GM-tube	(GM-cső	tesztelése)	
GM-cső	működésének	automatikus	
tesztelése

GM-tube	OK	(GM-cső	rendben) A	GM-cső	megfelelően	működik.

GM-tube	error	(GM-cső	hibája)

Diode	(left	side)	shows	a	red	light.	 
(A	(bal	oldali)	dióda	piros	színnel	világít.)

A	GM-cső	működése	nem	megfelelő. 
Nem	végezhető	el	a	mérés. 
Forduljon	a	helyi	értékesítési	
képviselőhöz.

Too	high	background	 
(A	háttérsugárzás	értéke	túl	magas)

Diode	(left	side)	shows	a	red	light	 
(A	(bal	oldali)	dióda	piros	színnel	világít)

A	háttérsugárzás	értéke	meghaladja	a	
határértéket (250	beütés). 
Nem	végezhető	el	a	mérés. 
Forduljon	a	helyi	értékesítési	
képviselőhöz.
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A Heliprobe BreathCard légzési kártyák a helyi előírások szerinti 
ártalmatlanítása előtt helyezze vissza őket az egyedi csomagolásukba. 

15. Műszaki	jellemzők

MEGJEGYZÉS
Fertőzött beteg esetén a Heliprobe BreathCard légzési kártyán 
lévő minta beütésszáma általában 200–2000 közötti. A fertőzött 
betegtől származó mintát tartalmazó Heliprobe BreathCard légzési 
kártya 14C-tartalmának aktivitása várhatóan körülbelül 0,2–1,6 kBq 
(0,005–0,05 μCi).

Heliprobe®	mérőműszer

Detektor

50	mm	átmérőjű,	egymással	szemben	elhelyezett	GM-csövek	és	ablakok.

Belső	magasfeszültség,	520 V

Élettartam alatti 10E8	impulzus:	körülbelül	30	éves	élettartam	
(nagyfokú	igénybevétel	és	magas	háttérsugárzás	mellett)

Kijelző LCD,	16	pozíció	x	2	sor,	háttérvilágítással

Hangjelzés Csipogó

Működési	feszültség 9	V	EGYENÁRAM	(STABILIZÁLT),	KÜLSŐ	ÁRAMFORRÁS

Energiafogyasztás 4 W

Mérési	érzékenység
25 Bq (14C)	aktivitás	a	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyán	való	
tárolással	azonos	körülmények	mellett	másodpercenként	1	impulzust	
eredményez.

Működési	hőmérséklet	és	
páratartalom tartománya

0–50	°C	/	max.	95 % relatív páratartalom

Tárolási	és	szállítási	
hőmérséklet	és	páratartalom	
tartománya

0–50	°C	/	max.	95 % relatív páratartalom

Méretek 150	x	130	x	140	(szélesség	x	magasság	x	mélység)

Súly 4,2 kg

Soros	kimenet

RS	232,	protokoll,	átviteli	sebesség:	9600,	nem	paritásos,	8	adatbit,	

1	stop	bit.

Pin2	TXD	/	Pin3	föld	GDN	/	Pin4	RXD

Kibocsátás Megfelel

Zavartűrés Megfelel

Tápellátás	
Bemenet:	230/130	V	váltóáram,	kimenet:	9	V	egyenáram,	teljesítmény:	
20 W
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16. Hibaelhárítás
Probléma Lehetséges	ok Javaslat

A	háttérsugárzás	
értéke	túl	magas

Lehet,	hogy	a	mérőműszer	
szennyeződött.

Küldje	vissza	a	mérőműszert	szervizelésre.	
Forduljon	a	helyi	értékesítési	képviselőhöz.

Soha	ne	próbálja	megtisztítani	a	
mérőműszer	vagy	a	kártyanyílás	belsejét.	
A	GM-csövek	nagyon	érzékenyek,	könnyen	
megsérülhetnek.	

A	háttérsugárzás	
értéke	túl	magas

Lehetséges,	hogy	magas	a	környezeti	
háttérsugárzás.	

Győződjön	meg	róla,	hogy	nincs	a	közelben	
más	berendezés	vagy	forrás,	amely	
sugárzást	bocsát	ki.	

Helyezze	át	a	mérőműszert.

Ha	a	természetes	környezet	háttérsugárzása	
magas,	módosítsa	a	háttérsugárzási	
határértéket.	A	beállítások	módosítása	előtt	
mindig	kérje	ki	a	helyi	forgalmazó	tanácsát.

A mért érték vagy a 
háttérsugárzási	érték	
szokatlan

A	Protection	Card	védőkártya	nincs	
megfelelően	behelyezve.

Két	mérés	között	a	Protection	Card	
védőkártyát	mindig	a	mérőműszerbe	
helyezve	kell	tartani,	és	a	műszernek	
BEKAPCSOLVA	kell	lennie.

A	GM-cső	nem	
működik.

Lehet,	hogy	a	GM-cső	megsérült	vagy	
eltört.

Forduljon	a	helyi	értékesítési	képviselőhöz.

A	kijelző	nem	
működik	megfelelően

Elektromos	hiba Forduljon	a	helyi	értékesítési	képviselőhöz.

A mért érték negatív
Akkor	fordulhat	elő,	ha	a	memóriában	
tárolt	háttérsugárzás-érték	magasabb,	
mint a mintából mért érték.

Az	eredmény	Heliprobe	0.

Ellenőrizze	a	háttérsugárzás	értékét.

A Heliprobe 
BreathCard	légzési	
kártya	újbóli	
mérésekor	változik	a	
mért érték

A	háttérsugárzás	értéke	változhat.

Az	alacsony	aktivitású	Heliprobe	BreathCard	
légzési	kártyákat	nagyobb	mértékben	
befolyásolja	a	háttérsugárzás	változása,	mint	
a	nagy	aktivitású	kártyákat.	A	háttérsugárzás	
ilyen	változása	normális,	és	az	eredményekre	
nincs	jelentős	hatással.

Ellenőrizze	a	háttérsugárzás	értékét.	

Hogyan	ellenőrizhető	
a 0-s	szint?

Végezzen	kilégzési	tesztet	HeliCap	
kapszula	bevétele	nélkül.

Az	eredménynek	0-nak kell lennie. 

Hogyan	ellenőrizhető	
a 2-es	szint?

A	Heliprobe	BreathCard	légzési	kártyák	
stabil	radioaktivitásának	köszönhetően	
egy	erősen	pozitív	(>250	beütésszámú)	
légzési	kártya	megőrizhető,	
és	felhasználható	a	2-es	szint	
ellenőrzéséhez.	Fontos	azonban,	hogy	a	
kártya	megfelelően	legyen	tárolva.

A 2-es	szint	ellenőrizhető,	bár	a	beütésszám	
mérésenként	változhat.	
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17. Ügyfélszolgálat	és	kapcsolattartási	
adatok

Támogatásért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy a Kibion GmbH 
vállalathoz.

Helyi forgalmazó kapcsolattartási adatai

(ha van)



Setup menu 
Press OK

Choose menu: 
Clear start?

Choose menu: 
Max background?

Set max BGR 
Pulses: 250

Set max BGR 
Pulses: 250

Set BGR length 
40 periods

Set BGR length 
40 periods

Choose menu: 
Set BGR length?

Choose menu: 
Limits setting?

Choose menu: 
Reflex test?

Test is out!

Set time! 

yymmdd hh:mm

Set time! 

yymmdd hh:mm

Set time! 

yymmdd hh:mm
Set time!

Etc

Set tube1 cal. 
1.00

Set tube2 cal. 
1.00

Choose menu: 
Set clock?

Choose menu: 
Set calibration?

Setup completed 
Exit? Press OK

Really clear? 
OK to confirm

Set limits for 
measure 1

Set lower limit 
Pulses: 25

Set upper limit 
Pulses: 50

Set upper limit 
Pulses: 50

Set upper limit 
Pulses: 50

Set lower limit 
Pulses: 25

Set lower limit 
Pulses: 25

Set limits for 
Remeasure 1

Set limits for 
Remeasure 2

Heliprobe 2223A 
Ver. 1.02 SI 99

Testing GM tube 
GM tube OK

Searching for realtime clock 
clock found 

090101 12:12

BGR length 
40 periods

First start 
making BGR meas

Time left: 981 
pulses: 32

Ready to measure 
standard program

Clearing 
(EEPROM)

Searching for 
realtime clock 
Clock found

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK OK OK OK

OK OK

OK

OK

If memory cleared

If memory not cleared

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Folyamatábra
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A következő vállalata:

Kibion	GmbH
Haferwende 31, 28357 Bremen, Germany
support.kibion@mayoly.com


