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HELIPROBE® SYSTEM 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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Qualquer utilização do equipamento diferente da 
descrita nestas instruções poderá afetar a proteção 
proporcionada pelo mesmo. 

Estas Instruções de Utilização aplicam-se ao 
Analisador Heliprobe® e ao BreathCard™ Heliprobe®.  

As Instruções de Utilização da HeliCap™ são fornecidas 
com o produto.

NOTA
As traduções das presentes Instruções de Utilização 
encontram-se disponíveis na pen USB fornecida com o 
produto, em www.kibion.com/product-range/heliprobe 
ou mediante pedido à Kibion, através de support.
kibion@mayoly.com

De forma a proteger o equipamento e preservar as 
respetivas funcionalidades, leia cuidadosamente estas 
instruções antes de manusear o equipamento.
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1.	 Símbolos

Os símbolos listados em seguida são utilizados nas Instruções 
de Utilização e rótulos do Analisador Heliprobe e do BreathCard 
Heliprobe. 

Conformidade com a Legislação Europeia

Dispositivo Médico de Diagnóstico In Vitro

Leia as Instruções de Utilização

Fabricante

Data de fabrico

Advertência

Número de série

Número de lote

Número de referência / Número do artigo

Prazo de validade

Limite de temperatura

Limite superior de temperatura

Evitar a incidência direta de luz solar

Não utilizar caso a embalagem se encontre danificada

Para utilização única

Eliminar como resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
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2.	 Utilização	e	utilizadores

O Heliprobe System® destina-se ao diagnóstico da infeção do trato 
gastrointestinal (estômago e duodeno) pela Helicobacter pylori através 
de um Teste Respiratório não invasivo com Ureia marcada com 14C.

O Heliprobe System destina-se à utilização por profissionais de saúde 
qualificados, em instalações clínicas, principalmente hospitais e 
laboratórios de análises.

2.1.	 Analisador	Heliprobe
O Analisador Heliprobe é utilizado para a deteção de 14C no 
BreathCard™ Heliprobe, no âmbito do Teste Respiratório com Ureia 14C 
(TRU) de um doente. O analisador faz parte do Heliprobe System.

2.2.	BreathCard	Heliprobe
O BreathCard Heliprobe destina-se à colheita da amostra e adsorção 
de CO2 no Teste Respiratório com Ureia 14C (TRU) de um doente.

O doente deverá expirar para o BreathCard Heliprobe, sob a 
supervisão de um profissional de saúde.

3.	 Classificação

O Analisador Heliprobe e o BreathCard Heliprobe são classificados 
como Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro e possuem a 
marcação CE, de acordo com a Diretiva IVD 98/79/CE.  
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4.	 Informação	importante	para	o	
utilizador

O Heliprobe System destina-se à utilização profissional. O Teste 
Respiratório com Ureia 14C deverá ser realizado sob a supervisão de 
profissionais de saúde. 

O Heliprobe System inclui os seguintes produtos, a ser utilizados em 
conjunto:

HeliCap™ – cápsula de Ureia 14C 

BreathCard™ Heliprobe® – para colheita da amostra do teste 
respiratório

Analisador Heliprobe® – equipamento de medição e análise de testes 
respiratórios 

O Heliprobe System foi validado para utilização com os produtos 
incluídos. Não deverão ser utilizados quaisquer outros produtos 
semelhantes.

5.	 Conteúdo	da	embalagem		
–	Analisador	Heliprobe

Analisador Heliprobe 
Protection Card 
Adaptador de alimentação 
Instruções do Utilizador do Heliprobe System 
Pen USB contendo traduções das Instruções do Utilizador

NOTA
A informação e instruções para o utilizador da HeliCap encontram-se 
disponíveis no folheto fornecido com a HeliCap. É fornecido um guia 
do utilizador com o BreathCard Heliprobe. 

NOTA
O BreathCard Heliprobe e a HeliCap não são fornecidos 
conjuntamente com o Analisador Heliprobe. Estes produtos deverão 
ser encomendados e fornecidos separadamente. 
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6.	 Segurança	e	Precauções

Analisador Heliprobe

Mantenha sempre o dispositivo ligado à corrente elétrica, com um Protection Card inserido entre cada 
duas medições. 

Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com o produto.

Não coloque o analisador nas proximidades de qualquer fonte de radiação eletromagnética forte ou de 
radioatividade, uma vez que estas poderão interferir com a operação normal do equipamento.

Não desmonte ou modifique qualquer dos componentes do analisador.

As atividades de manutenção e reparação deverão apenas ser realizadas pela Kibion GmbH.

Não insira qualquer objeto no interior da ranhura destinada ao cartão do analisador. 

Em caso de suspeita de contaminação do analisador, contacte o seu distribuidor local. Não tente 
descontaminar o analisador. 

O analisador foi concebido e testado em conformidade com a Classe A da classificação CISPR 11. Num 
ambiente doméstico, este dispositivo poderá causar interferências de rádio. Nestas circunstâncias, 
adote medidas adequadas, de forma a mitigar quaisquer interferências.

BreathCard Heliprobe

O nível de radioatividade envolvido no Teste Respiratório com Ureia 14C através do Heliprobe System é 
muito reduzido. O 14C emite radiação ß de baixa energia, com alcance de 24 cm no ar e de 0,25 mm em 
plástico.  
1 cápsula HeliCap contém 37 kBq (1 μCi) de ureia 14C, o que equivale a uma dose de 2,5 μSv. 
A maior parte da ureia 14C é excretada na urina. Apenas uma pequena percentagem é expirada na forma 
de 14CO2.

Um BreathCard Heliprobe de um doente infetado contém habitualmente 0,2–1,6 kBq (contagem de 
200–2000), o que equivale a uma dose máxima de 0,2 μSv.  
O limite superior de exposição ocasional é < 20 μSv/hora.  
O limite superior de exposição contínua é < 2 μSv/hora.   

NOTA 

Não são necessários quaisquer dispositivos de proteção ou precauções especiais para o manuseamento 
da HeliCap, colheita da amostra ou manuseamento do BreathCard Heliprobe. 

Os filtros de reatividade presentes no interior do BreathCard Heliprobe contêm monóxido de lítio (LiOH). 
Esta substância poderá causar irritação do trato respiratório e dos olhos, em caso de contacto.

Medidas de precaução para evitar o contacto com LiOH:
• Não desmonte o BreathCard Heliprobe.
• Nunca inspire através do BreathCard Heliprobe. Retire o BreathCard Heliprobe da boca caso 

necessite de inspirar. 
• Expire para o BreathCard Heliprobe com uma pressão uniforme. Evite expirar com força excessiva. 
• Certifique-se de que as duas saídas de ar do BreathCard Heliprobe se encontram desobstruídas, de 

forma a permitir a passagem do ar.
• Evite danificar a proteção em plástico (Mylar) dos filtros. 

NOTA 
Em caso de contacto ou suspeita de contacto com LiOH, lave imediatamente a área afetada com água.
Contacte o seu representante local para informação adicional e/ou reporte de efeitos adversos.

Manuseie o BreathCard Heliprobe cuidadosamente.
A proteção em plástico (Mylar) dos filtros é muito fina e sensível.
• Evite tocar a proteção em plástico (Mylar) dos filtros ao manusear o BreathCard Heliprobe.
• Evite riscar a proteção em plástico (Mylar) dos filtros ao retirar o BreathCard Heliprobe da embalagem. 

Não utilize o BreathCard Heliprobe caso a embalagem se encontre danificada.

Mantenha o BreathCard Heliprobe na embalagem até à utilização.

Não é possível identificar os cartões individuais. Evite misturar os cartões de teste.  

Evite expor o BreathCard Heliprobe à humidade ou fluidos.

Evite expelir saliva para o BreathCard Heliprobe durante a expiração.

Evite ingerir alimentos ou bebidas entre expirações durante o teste. 

Expire para o BreathCard Heliprobe até que o indicador mude da cor laranja para a cor amarela.

O BreathCard Heliprobe destina-se a uma única utilização. 

Volte a colocar o BreathCard Heliprobe na respetiva embalagem/envelope anteriormente à eliminação.

Elimine de acordo com as diretrizes ou regulamentos locais.

NOTA 
Um BreathCard Heliprobe correspondente à amostra de um doente infetado resulta habitualmente em 
cerca de 200–2000 contagens. Este intervalo corresponde a 0,2–1,6 kBq de 14C (0,005–0,05 μCi). 
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7.	 Descrição	do	produto		

7.1.	 Analisador	Heliprobe
O Analisador Heliprobe é um pequeno instrumento de bancada, fácil 
de operar através de um painel frontal superior. O estado de operação 
e os resultados dos testes são apresentados no ecrã. É possível ligar 
uma impressora ao analisador. 

O Analisador Heliprobe inclui dois contadores Geiger-Müller (superior 
e inferior), montados de forma a criar uma ranhura para inserção do 
BreathCard Heliprobe. A inserção correta do BreathCard Heliprobe é 
detetada por um sensor ótico. O Protection Card deverá permanecer 
inserido na ranhura entra cada duas medições. 

Ecrã

Díodo
Díodo  

verde/amarelo

Imprimir
Iniciar/Parar Menu

1

2
3

4

1 Ranhura para inserção  
do BreathCard Heliprobe

2 Painel frontal superior para 
operação

3 Ecrã de operação

4 Protection Card inserido

Luz do díodo Indicação de estado

Luz verde permanente Modo de espera  
Prima qualquer botão ou insira um BreathCard 
Heliprobe para ativar o dispositivo

Luz verde intermitente Pronto para medição

Luz amarela intermitente Medição em progresso

Luz vermelha permanente Erro 
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7.2.	 BreathCard	Heliprobe
O BreathCard Heliprobe é um consumível de utilização única para a 
realização de um Teste Respiratório com Ureia 14C. Este acessório inclui 
um bocal para expiração, dois filtros de reatividade (superior e inferior) 
para adsorção de CO2 e um indicador de final do teste. Duas saídas de 
ar permitem a passagem do ar expirado. Cada BreathCard Heliprobe é 
embalado num envelope individual para proteção contra possíveis 
danos e humidade. 

8.	 Princípio	de	Operação

A Helicobacter pylori produz urease, uma enzima que catalisa a 
hidrólise de ureia 14C em 14CO2 e NH3. O 14CO2 é expelido no ar 
expirado, ao passo que o NH3 e o excesso de ureia 14C são excretados 
na urina. Em indivíduos saudáveis (ausência de Helicobacter pylori), 
a ureia 14C não é hidrolisada, pelo que não é detetada a presença de 
14CO2 no ar expirado. Assim, apenas é detetado 14CO2 no ar expirado 
por indivíduos infetados por Helicobacter pylori.  

8.1.	 Teste	Respiratório	com	Ureia	(TRU)
O doente ingere uma cápsula HeliCap contendo ureia 14C (1 μCi), 
após o que deverá esperar 10 minutos antes de expirar para o 
BreathCard Heliprobe, onde o CO2 é adsorvido pelos filtros de 
reatividade. O indicador irá mudar da cor laranja para a cor amarela 
assim que os filtros se encontrem saturados e o teste concluído.

Bocal

Indicador
Filtro de reatividade

Saída de ar

NOTA
De forma a evitar a exposição à humidade, mantenha o BreathCard 
Heliprobe no respetivo envelope anteriormente à utilização. 
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8.2.	Análise
A análise baseia-se na medição de radiação ß emitida pelo 14CO2 
presente no BreathCard Heliprobe. A radiação é medida (na forma 
de contagem) e os resultados expressos como Heliprobe 0=ausência 
de infeção, Heliprobe 1=limiar de infeção, e Heliprobe 2=presença de 
infeção. 

Quando o analisador é ligado, a radiação de fundo é medida 
continuamente pelos contadores Geiger-Müller superior e inferior 
durante 40 ciclos de 50 segundos. De forma a assegurar um valor 
correto da radiação de fundo, o Protection Card deverá ser sempre 
inserido no analisador entre cada duas medições.

A inserção de um BreathCard Heliprobe no Analisador Heliprobe é 
detetada por um sensor ótico. A medição irá iniciar-se apenas se o 
BreathCard Heliprobe se encontrar corretamente inserido. O botão de 
início irá iniciar um ciclo de medição de 250 segundos. Os dois 
contadores Geiger-Müller detetam radiação emitida pelo 14C presente 
nos filtros de reatividade superior e inferior. Devido ao pequeno 
alcance da radiação ß, a radiação emitida pelo filtro superior apenas é 
detetada pelo contador Geiger-Müller superior, sendo a radiação 
emitida pelo filtro inferior detetada pelo contador inferior. Os valores 
médios de radiação de fundo dos contadores superior e inferior (RF 1 
e RF 2) são subtraídos aos valores medidos pelos contadores (d1 e d2). 
Os valores ajustados são somados (d1+d2=d) e o total apresentado no 
ecrã. Caso seja obtido um valor total de 50–100 contagens, o 
analisador irá repetir automaticamente a medição do BreathCard 
Heliprobe, de forma a confirmar o resultado.

NOTA
O Teste Respiratório com Ureia 14C realizado através do Heliprobe System 
é um teste qualitativo. O resultado é apresentado como presença, 
limiar ou ausência de infeção, com base em valores limite clinicamente 
estabelecidos. O resultado da contagem não poderá ser utilizado para 
determinar o grau de infeção ou a carga bacteriana. 

Valores limite

Heliprobe 0 Ausência de Infeção d ≤ 25 contagens

Heliprobe 1 Limiar de Infeção 25 contagens < d < 50 contagens

Heliprobe 2 Presença de Infeção d ≥ 50 contagens
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9.	 Instalação	e	configuração

Retire o Analisador Heliprobe da embalagem e coloque-o numa 
superfície estável e horizontal. Certifique-se da ausência de 
perturbações provocadas por fontes de radiação eletromagnética 
forte ou de radioatividade, uma vez que estas últimas poderão 
afetar o desempenho do dispositivo. O instrumento é fornecido com 
parâmetros pré-definidos, não sendo necessário proceder à respetiva 
calibração. Em geral, não é necessário proceder a quaisquer ajustes.

Configure o dispositivo conforme descrito na secção 9.1 ou 9.2. 
Poderá proceder ao ajuste da data e hora conforme descrito na secção 
9.3, se necessário.

Após a configuração do dispositivo, verifique e registe o nível de 
radiação de fundo. Este registo poderá ser útil para a monitorização 
de eventuais variações.

9.1.	 Início	rápido
1. Ligue o adaptador de alimentação fornecido com o equipamento 

ao Analisador Heliprobe (através do painel traseiro inferior) e à 
corrente elétrica.   

2. Insira o Protection Card.  

3. Espere pelo menos 34 minutos para obter o valor correto da 
radiação de fundo.  

4. O analisador estará pronto a efetuar medições assim que a luz 
verde acenda. 

NOTA
Caso seja necessário desligar o Analisador Heliprobe ou ocorra um 
corte de energia, será necessário proceder à reconfiguração do 
dispositivo, de acordo com o procedimento descrito na secção 9.1 ou 
9.2, de forma a assegurar o valor correto da radiação de fundo.
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9.2.	Configuração	alternativa
1. Ligue o adaptador de alimentação fornecido com o equipamento 

à corrente elétrica, mas NÃO o ligue ao analisador (desligue o 
adaptador caso este se encontre ligado).

2. Prima continuamente o botão Iniciar/Parar        e ligue o adaptador 
de alimentação ao painel traseiro inferior do analisador. O 
analisador encontra-se agora no modo de ajuste da configuração.  

3. Set-up menu será apresentado no ecrã. Prima o botão        .

4. Choose menu, clear start? será apresentado no ecrã.

5. Prima o botão          ou o botão          para proceder à seleção dos 
parâmetros pretendidos. Ver fluxograma para informação mais 
detalhada.

6. Quando a mensagem Set-up completed, exit? for apresentada 
no ecrã, insira o Protection Card e prima o botão para        .

7. Espere pelo menos 17 minutos (1000 segundos) para que seja 
realizada a medição da radiação de fundo. A luz vermelha 
permanecerá acesa durante esta medição.

8.  O analisador estará pronto a ser utilizado assim que esta medição 
se encontre concluída e a luz verde acenda.

9.3.	 Ajuste	da	data	e	hora
Proceda da seguinte forma para ajustar a data e a hora:

1.  Siga os passos 1–4, acima (9.2).

2.  Quando a mensagem Choose menu, clear start? for apresentada 
no ecrã, prima o botão Menu         até que a mensagem 
Choose menu: Set clock? seja apresentada no ecrã. 

3.  Prima o botão        .

NOTA
Caso seja apagada a clear start ou não se encontre armazenado 
qualquer valor de radiação de fundo na memória do software, será 
iniciada automaticamente a medição deste valor. A luz vermelha 
irá acender, de forma a indicar que a medição do valor de radiação 
de fundo foi iniciada, permanecendo acesa durante a medição. 
O analisador estará pronto a ser utilizado assim que a luz verde 
acenda.
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4. Configure a data e hora através do botão Imprimir        (para 
diminuir) ou do botão Menu          (para aumentar) os dígitos no 
ecrã. Prima o botão         para prosseguir para o próximo dígito.

5.  Prossiga ao longo do menu ao premir o botão Menu         até que 
a mensagem Set-up completed, exit? seja apresentada no ecrã.

6. Prima o botão        .

7. Insira o Protection Card e espere pelo menos 35 minutos (2000 
segundos) para que seja realizada a medição da radiação de fundo. 

10.	Parâmetros	pré-definidos	

10.1.		Alteração	dos	parâmetros	pré-definidos
Proceda da seguinte forma para alterar os parâmetros pré-definidos:

1. Siga os passos 1–4 descritos na secção 9.2. 

2.  Prossiga ao longo do menu ao premir o botão Menu          e utilize 
o botão          para selecionar/confirmar o modo a alterar. 

Operação Parâmetro pré-definido

Medição inicial da radiação de fundo 
durante a configuração

20 ciclos de 50 segundos (1000 
segundos)

Medição contínua da radiação de fundo
40 ciclos de 50 segundos (2000 
segundos)

Valor de radiação de fundo Valor médio de 40 ciclos de 50 segundos

Valor limite da radiação de fundo 250 contagens por 250 segundos

Medição do BreathCard Heliprobe 250 segundos

Repetição automática da medição para 
25–100 contagens

Até 3 ciclos adicionais de 250 segundos

NOTA
Os parâmetros pré-definidos foram validados para um 
funcionamento ótimo e resultados corretos. A Kibion 
recomenda que NÃO seja alterado qualquer dos parâmetros 
pré-definidos. Caso o valor de radiação de fundo seja superior 
ao valor limite (250 contagens), este último poderá ser 
aumentado através do menu de configuração. Contacte o seu 
representante local antes de alterar qualquer parâmetro. 
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3.  Utilize o botão Imprimir        ou o botão Menu          para ajustar os 
parâmetros/dígitos.

4. Prossiga ao longo do menu até que a mensagem 
Set-up completed, exit? seja apresentada no ecrã.

5.  Prima o botão        .

6. Insira o Protection Card e espere pelo menos 35 minutos (2000 
segundos) para que seja realizada a medição da radiação de fundo. 

7.  O analisador estará pronto a ser utilizado assim que esta medição 
se encontre concluída e a luz verde acenda.

Caso seja apagada a configuração de início ou não se encontre 
armazenado qualquer valor de radiação de fundo na memória do 
software, será iniciada automaticamente a medição deste valor. A 
luz vermelha irá acender, de forma a indicar que a medição do valor 
de radiação de fundo foi iniciada, permanecendo acesa durante a 
medição.

11.	 Medição	e	análise

Inserir

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Abrir embalagem

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Iniciar

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Expirar

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Esperar

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Ingerir

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3



17

11.1.	Realização	de	um	TRU	com	o	Heliprobe	
System

1.  Ingira uma cápsula HeliCap com um copo de água e espere 
10 minutos.

2.  Abra a embalagem e retire o BreathCard Heliprobe. Expire para o 
BreathCard Heliprobe até que o indicador mude da cor laranja 
para a cor amarela (1–4 minutos). 

Certifique-se de que as duas saídas de ar se encontram 
desobstruídas, de forma a permitir a passagem do ar expirado.

3. Remova suavemente qualquer excesso de ar sem tocar a proteção 
em plástico (Mylar) dos filtros.

4.  Retire o Protection Card e insira o BreathCard Heliprobe na 
ranhura, com o bocal voltado para fora e o lado do indicador 
voltado para cima. A mensagem: “ready to measure, standard 
program” será apresentada no ecrã.

5. Prima o botão Iniciar/Parar         para iniciar a medição e análise.  

A mensagem “measuring” e o tempo restante (segundos) serão 
apresentados no ecrã.

6. Assim que a medição e análise se encontrem concluídos, o 
instrumento irá emitir dois sinais sonoros e o resultado será 
automaticamente apresentado (durante 20 segundos) no ecrã: 
Heliprobe 0, Heliprobe 1 ou Heliprobe 2. 

Para voltar a visualizar o resultado, prima o botão         , sem retirar 
o BreathCard. 

NOTA
Não inspire através do BreathCard. Retire o BreathCard Heliprobe 
da boca caso necessite de inspirar. Evite ingerir quaisquer líquidos 
durante o teste. 

Classificação Estado da doença Valores limite 
(contagens)

Heliprobe 0 AUSÊNCIA de infeção d ≤ 25 

Heliprobe 1 Limiar de Infeção 25 < d < 50

Heliprobe 2 Presença de Infeção d ≥ 50 
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Registe ou imprima* os resultados e retire o BreathCard. A medição e 
análise encontram-se concluídas.

Insira o Protection Card e mantenha o analisador ligado (ON).

11.2.		Visualização	dos	resultados	das	medições	
Para visualizar o resultado da contagem, prima o botão          

NOTA
Caso o valor medido seja de 25–100 contagens, o instrumento irá repetir 
automaticamente a medição do BreathCard Heliprobe (até três ciclos 
adicionais de medição), de forma a confirmar o resultado. Este processo 
poderá fazer com que o processo de medição seja mais demorado. O 
resultado obtido irá corresponder à média dos resultados das medições 
adicionais. Assim, os resultados correspondentes ao limiar de infeção 
serão sempre confirmados pela repetição da medição. 

atividade do filtro de 
reatividade superior 

atividade do filtro de 
reatividade inferior 

(d1+d2) atividade total 

tempo de medição

d1 =

d2 =

d =

t =
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Para visualizar o valor de radiação de fundo, prima o botão          

12.	Mensagens	de	erro

13.	Assistência	Técnica	e	Manutenção

O Analisador Heliprobe não requer assistência técnica regular. 
Contudo, é recomendada a verificação do valor de radiação de 
fundo pelo menos uma vez por ano ou em caso de suspeita de 
contaminação.

Verifique o valor de radiação de fundo sempre que o analisador seja 
movido ou reinstalado. 

Se necessário, limpe a parte externa do Analisador Heliprobe com 
um pano húmido e um detergente suave. Não enxague ou proceda à 
imersão do analisador em água ou qualquer outro líquido.

Em caso de avaria ou necessidade de reparação do instrumento, 
contacte o seu distribuidor local. 

As atividades de assistência técnica e reparação deverão ser realizadas 
pela Kibion. 

Valor médio de radiação de fundo mais 
recentemente medido pelo contador 
Geiger-Müller 1

Valor médio de radiação de fundo mais 
recentemente medido pelo contador 
Geiger-Müller 2

RF longa 1 =

RF longa 2 =

Mensagem apresentada no ecrã Função

Teste do tubo GM em curso 
Verificação automática das funções do 
tubo GM

Tubo GM OK Funcionamento normal do tubo GM

Erro do tubo GM 
Luz vermelha acesa (lado esquerdo)

Avaria do tubo GM 
Não é possível realizar a medição 
Contacte o seu representante local

Nível de radiação de fundo demasiado 
elevado 
Luz vermelha acesa (lado esquerdo)

A radiação de fundo é superior ao valor 
limite (250 contagens) 
Não é possível realizar a medição 
Contacte o seu representante local
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14.	Eliminação

O Analisador Heliprobe deverá ser eliminado como resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.

Volte a colocar o BreathCard Heliprobe na embalagem anteriormente à 
respetiva eliminação de acordo com as diretrizes ou regulamentos locais.

15.	Especificações	técnicas

NOTA
Um BreathCard Heliprobe correspondente à amostra de um doente 
infetado resulta habitualmente em cerca de 200–2000 contagens. O nível 
de radioatividade expectável num BreathCard Heliprobe de um doente 
infetado é de aproximadamente 0,2–1,6 kBq de 14C (0,005–0,05 μCi).

Analisador Heliprobe®

Detetor

Tubos GM e janela com diâmetro de 50 mm, instalados frente-a-frente. 
Tensão interna alta, 520 V 
Pulsos 10E8 durante a vida útil: longevidade de aproximadamente 30 
anos (utilização intensa e nível elevado de radiação de fundo)

Ecrã LCD, 16 posições x 2 linhas, retroiluminado

Indicação acústica Avisos sonoros

Tensão de operação 9 V DC (estabilizada), alimentação externa

Consumo de energia 4 W

Sensibilidade de medição
Atividade de 25 Bq (14C) nas condições em que o BreathCard Heliprobe 
emite 1 pulso por segundo.

Operação 
Intervalo de temp./humidade

0–50°C / HR máx. 95%

Armazenamento e transporte 
Intervalo de temp./humidade

0–50°C / HR máx. 95%

Dimensões 150 x 130 x 140 (comprimento x altura x largura)

Peso 4,2 kg

Saída em série

RS 232, Protocolo, Taxa de transmissão 9.600, 8 bits de dados sem 
paridade,  
1 bit de paragem. 
Pin2 TXD / Pin3 de terra GDN / Pin4 RXD

Emissão Conforme

Imunidade Conforme

Alimentação  Entrada 230/130 V CA, Saída 9 V CC, Potência 20 W



21

16.	Resolução	de	problemas

Problema Possível causa Recomendação

Radiação de fundo 
demasiado elevada

O analisador poderá encontrar-se 
contaminado.

Devolva o analisador para 
assistência técnica. Contacte o seu 
representante local

Nunca tente limpar o interior do 
analisador ou a ranhura para o cartão. 
Os tubos GM são extremamente 
sensíveis e poderão ser danificados. 

Radiação de fundo 
demasiado elevada

A radiação de fundo do ambiente 
poderá ser elevada. 

Certifique-se da ausência de radiação 
emitida por outro equipamento ou 
fontes localizadas nas proximidades. 

Mova o analisador para um outro local.

Caso o nível de radiação natural seja 
elevado, ajuste o valor limite do nível 
de radiação de fundo. Contacte o 
seu representante local sempre que 
realizar este procedimento.

Valor de radiação de 
fundo ou resultado de 
medição inesperado

O Protection Card não se encontra 
corretamente inserido.

O Protection Card deverá ser inserido 
entre cada duas medições, devendo o 
analisador permanecer ligado (ON).

O tubo GM não funciona
O tubo GM poderá encontrar-se 
danificado ou avariado.

Contacte o seu representante local

Avaria do ecrã Avaria elétrica. Contacte o seu representante local

O valor da medição é 
negativo

Isto poderá ocorrer caso o nível de 
radiação de fundo seja superior ao 
da amostra.

O resultado será Heliprobe 0.

Verifique o valor de radiação de 
fundo.

O resultado varia quando 
a medição do BreathCard 
Heliprobe é repetida

O valor de radiação de fundo poderá 
variar.

Os BreathCards Heliprobe de baixa 
atividade serão mais afetados 
por estas variações do que os 
BreathCards Heliprobe de atividade 
elevada. Esta variação normal do 
valor de radiação de fundo não afeta 
significativamente os resultados.

Verifique o valor de radiação de fundo. 

Como verificar o nível “0”
Realize um teste respiratório sem 
ingerir uma HeliCap.

O resultado deverá ser 0. 

Como verificar o nível “2”

Uma vez que o nível de radiação 
se mantém estável, é possível 
utilizar um BreathCard Heliprobe de 
atividade elevada (>250 contagens) 
para a verificação do nível “2”. 
Contudo, o cartão deverá ser 
corretamente armazenado.

É possível proceder à verificação 
do nível “2”, embora o resultado 
da contagem possa diferir entre as 
medições. 
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17.	 Apoio	ao	cliente	e	informação	de	
contacto

Contacte o seu distribuidor local ou a Kibion GmbH para assistência.

Informação de Contacto do Distribuidor Local

(se aplicável)



Setup menu 
Press OK

Choose menu: 
Clear start?

Choose menu: 
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Limits setting?
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Heliprobe 2223A 
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GM tube OK
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uma empresa da

Kibion GmbH
Haferwende 31, 28357 Bremen, Germany
E-mail: support.kibion@mayoly.com


