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börjar användas. Felaktig användning kan påverka 
systemets prestanda och säkerhet. 

Denna bruksanvisning omfattar Heliprobe® Analyzer 
och Heliprobe® BreathCard™. 

Information gällande HeliCap™ finns i den bipacksedel 
som medföljer produkten.

OBSERVERA
Översättningar av denna bruksanvisning finns på 
medföljande USB-sticka, på  
www.kibion.com/product-range/heliprobe och kan 
beställas via support.kibion@mayoly.com. 

För säker och tillförlitlig användning, läs denna 
bruksanvisning noggrant innan Heliprobe System 
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Produkter

Heliprobe® Analyzer 
Artikelnummer: HPU-011

Heliprobe® BreathCard™

Artikelnummer: HPC-001

HeliCap™ – 37 kBq kapslar, hårda (14C)

Tillverkare

Kibion GmbH

Haferwende 31  
28357 Bremen, Germany

www.kibion.com
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1.	 Symbolförklaring

De symboler som används i bruksanvisningarna och på märkningen av 
Heliprobe Analyzer och Heliprobe BreathCard finns förklarade i listan 
nedan. 

Conformité Européenne

Medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik 

Läs bruksanvisningen

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Varning

Serienummer

Lotnummer / Batchnummer

Referensnummer / Artikelnummer

Utgångsdatum

Temperaturgräns

Övre temperaturgräns

Skyddas från direkt solljus

Använd inte om förpackningen är trasig

Endast för engångsbruk

Sorteras och återvinns som elektriskt och elektroniskt 
avfall
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2.	 Avsedd	användning		
och	användare

Heliprobe® System är avsett för att användas för diagnostik av 
Helicobacter pylori-infektion i mag-tarmkanalen (ventrikel och 
duodenum) med hjälp av 14C-Urea Breath Test.

Heliprobe System är avsett att användas inom sjukvården, av 
professionell och utbildad personal, primärt på sjukhus och i 
laboratorier. 

2.1.	 Heliprobe	Analyzer
Heliprobe Analyzer är avsedd för att mäta och analysera 14C-strålning 
från Heliprobe BreathCard™ som använts vid provtagning för 14C-Urea 
Breath Test (UBT) i syfte att diagnostisera Helicobacter pylori-infektion. 
Instrumentet ingår i Heliprobe System. 

2.2.	Heliprobe	BreathCard	
Heliprobe BreathCard är avsett att användas för provtagning och 
adsorption av CO2 i utandningsluften från ett 14C-Urea Breath Test 
(UBT) i syfte att diagnostisera Helicobacter pylori-infektion. Vid 
provtagningen blåser patienten i Heliprobe BreathCard varvid CO2 i 
utandningsluften adsorberas i ett filter. Provtagningen utförs i närvaro 
av sjukvårdspersonal. 

3.	 Klassificering

Heliprobe Analyzer och Heliprobe BreathCard är klassificerade som 
generella medicintekniska produkter för in vitro diagnostik och CE-
märkta i enlighet med i IVD-direktivet 98/79/EC. Produkterna uppfyller 
också Lagen om medicintekniska produker (1993:584), Förordningen 
om medicintekniska produkter (1993:876) och Läkemedelsverkets 
föreskrift om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik 
(LVFS 2001:7).
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4.	 Viktig	information	till	
användaren

Heliprobe System är endast avsett för professionell användning. 
Provtagning för 14C-Urea Breath Test ska utföras i närvaro av 
sjukvårdspersonal. 

Heliprobe System är validerat för 14C-Urea Breath Test som inkluderar 
nedan listade produkter avsedda att användas tillsammans, andra 
liknande produkter ska inte användas.

Heliprobe® Analyzer

Heliprobe® BreathCard™ 

HeliCap™ 37 kBq kapslar, hårda (14C)

5.	 Innehåll	i	förpackningen

Heliprobe Analyzer 
Skyddskort ”Protection Card” 
Nätadapter 
Heliprobe System bruksanvisning 
USB-sticka med översättningar av denna bruksanvisning 

OBSERVERA
Information gällande HeliCap finns i bipacksedeln som medföljer 
i förpackningen. En enklare användarinstruktion finns även i 
förpackningen för Heliprobe BreathCard.

OBSERVERA 
Heliprobe BreathCard och HeliCap ingår inte i Heliprobe Analyzer utan 
måste beställas separat.
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6.	 Säkerhetsföreskrifter

Heliprobe Analyzer

Instrumentet.ska.alltid.vara.påslaget.och.med.skyddskortet.”Protection.Card”.insatt,.då.inga.mätningar.
görs.

Använd.endast.den.nätadapter.som.levereras.med.produkten..

Placera.inte.instrumentet.i.närheten.av.stark.elektromagnetisk.strålning.eller.radioaktiv.strålning.
eftersom.detta.kan.störa.instumentets.funktion.och.påverka.mätningen..

Instrumentet.får.inte.monteras.isär.eller.manipuleras.på.något.sätt..

Reparationer.får.endast.utföras.av.Kibion.GmbH.

Peta.inte.med.eller.stick.inte.in.något.föremål.instrumentets.kortöppning.då.GM-rören.lätt.kan.skadas.

Vid.misstanke.om.kontaminering.av.instrumentet,.kontakta.Kibion..Försök.inte.att.rengöra.instrumentet.
själv.då.det.kan.skada.instrumentet..

Instrumentet.är.konstruerat.och.testats.enligt.CISPR.11,.produktklass.A..Produkten.kan.orsaka.
radiostörningar.i.sin.bruksmiljö.och.eventuellt.kan.åtgärder.för.att.minska.dessa.behöva.vidtas..

Heliprobe BreathCard

Strålningen.från.Heliprobe.System.och.14C-Urea.Breath.Test.är.mycket.låg..14C.avger.lågenergetisk.
ß-strålning.med.en.räckvidd.på.24.cm.i.luft.and.0,25.mm.i.plast...
1.kapsel.HeliCap.innehåller.37.kBq.(1.μCi).14C.urea,.vilket.ger.en.dos.på.2,5.μSv...
Merparten.av.den.14C-märkta.urean.utsöndras.via.urinen.och.endast.en.mindre.andel.utsöndras.som.
14CO2.via.utandningsluften.(vid.H.pylori.infektion).

Ett.Heliprobe.BreathCard.med.prov.från.en.infekterad.patient.ger.vanligen.200–2000.counts.(vilket.
motsvarar.ca..0,2–1,6.kBq).och.ger.en.maximal.dos.på.0,2.μSv...
Övre.gräns.för.tillfällig.exponering.är.<.20.μSv/timme..
Övre.gräns.för.varaktig.exponering.är.<.2.μSv/timme..

OBSERVERA 

Då.strålningen.är.försumbar.behövs.inga.speciella.skyddsåtgärder.vid.provtagning.eller.vid.hantering.av.
Heliprobe.BreathCard..Avfall.hanteras.enligt.lokala.regler.

Reaktivitetsfiltret.i.Heliprobe.BreathCard.innehåller.en.liten.mängd.litiumhydroxid.(LiOH).som.vid.
kontakt.med.luftvägarna.och/eller.ögonen.kan.skapa.irritation.

För.att.undvika.eller.minska.risken.för.kontakt.med.LiOH;
•. Ta.inte.isär.Heliprobe.BreathCard
•. Andas.inte.in.genom.Heliprobe.BreathCard..Om.ett.nytt.andetag.behöver.tas.vid.provtagningen,.ta.

bort.Heliprobe.BreathCard.bort.från.munnen,.ta.ett.nytt.andetag.och.fortsätt.sedan.blåsa..
•. Försök.hålla.ett.så.jämnt.tryck.som.möjligt.vid.provtagning..Undvik.att.blåsa.för.hårt.eller.stötvis.då.

det.finns.risk.för.att.skyddsplasten.(mylaret).går.sönder..
•. Se.till.att.hålen.för.luftpassage.inte.är.tilltäppta.vid.provtagning..Luften.måste.kunna.passera.igenom.

annars.finns.risk.att.den.tunna.plastfilmen.spricker.
•. Vidrör.inte.den.tunna.skyddande.plastfilmen.(mylar).då.den.lätt.kan.skadas.och.gå.sönder..

OBSERVERA.
Vid.kontakt.eller.misstänkt.kontakt.med.LiOH,.skölj.omedelbart.med.vatten...
Kontakta.Kibion.för.ytterligare.information.och.för.att.rapportera.eventuell.skada..

För.att.Heliprobe.BreathCard.inte.ska.skadas.eller.på.annat.sätt.påverkas.negativt.är.det.viktigt.att.
hantera.det.varsamt.och.korrekt..
Skyddsplasten.som.omger.reaktivitetsfiltret.(s.k..mylar).är.mycket.tunt.och.känsligt.
•. Undvik.därför.att.vidröra.skyddsplasten.(mylaret)..
•. Undvik.att.filtrets.skyddsplast.(mylaret).repas.när.det.tas.ut.ur.förpackningen..

Använd.inte.Heliprobe.BreathCard.om.enkelförpackningen.är.skadad..

Öppna.inte.förpackningen.eller.ta.inte.ut.Heliprobe.BreathCard.ur.förpackningen.i.förväg.då.det.är.
känsligt.för.luftfuktighet.och.solljus.

Heliprobe.BreathCard.bör.märkas.med.patientnamn,.personnummer.eller.liknande..
Var.noga.med.att.inte.blanda.ihop.olika.provtagningar.och/eller.patienter..Det.går.inte.att.i.efterhand.
spåra.ett.resultat.till.ett.specifikt.test..

Utsätt.inte.Heliprobe.BreathCard.för.fukt.eller.vätska.

Undvik.att.det.kommer.in.saliv.i.Heliprobe.BreathCard.vid.provtagning..

Undvik.att.dricka.något.under.pågående.provtagning.t.ex..om.man.behöver.blåsa.länge.och.behöver.ta.
ett.nytt.andetag..

Provtagningen.är.klar.och.avslutas.då.indikatorn.ändrat.färg.från.orange.till.gul..

Heliprobe.BreathCard.är.endast.avsedd.för.engångsbruk.

När.testet.är.klart.läggs.Heliprobe.BreathCard.tillbaka.i.enkelförpackningen.och.kastas..
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7.	 Produktbeskrivning	

7.1.	 Heliprobe	Analyzer
Heliprobe Analyzer är ett instrument som lämpar sig för placering på 
sjukvårdsmottagning eller i laboratoriemiljö. Det manövreras enkelt via 
instrumentets frontpanel och på displayen kan man följa testflödet. 
När mätningen är klar visas resultatet direkt på displayen. Ingen annan 
utrustning eller uppkoppling krävs men en enkel skrivare kan anslutas 
om så önskas. 

Instrumentet innehåller två GM-rör, ett övre och ett undre, monterade 
mot varandra med en öppning emellan där Heliprobe BreathCard förs 
in. En optisk sensor känner av att Heliprobe BreathCard har satts i 
korrekt. Instrumentet ska alltid stå på och skyddskortet sitta i då inga 
mätningar görs. Detta är viktigt för att ett representativt bakgrunds-
värde ska erhållas. 

Display

Röd diod Grön/Gul 
diod

Utskrift
Start/Stopp Meny

Bekräfta

1

2
3

4

1 Öppning för Heliprobe BreathCard

2 Frontpanel 

3 Display

4 Skyddskort på plats

Diodindikering Statusindikering

Grönt.ljus Stand-by-läge.
Tryck.på.valfri.knapp.eller.sätt.in.Heliprobe.BreathCard.
för.att.starta

Blinkande.grönt.ljus Klar.för.att.starta.mätning

Blinkande.gult.ljus Mätning.pågår

Rött.ljus Fel.
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7.2.	 Heliprobe	BreathCard
Heliprobe BreathCard används för provtagning av 14C-Urea Breath 
Test. Det har en förstärkt öppning (munstycke) som man öppnar och 
blåser in i kortet. Två hål i kortets bakre del låter luften passera genom 
kortet och en indikator ändrar färg från orange till gul då 
provtagningen är färdig. Inuti kortet sitter två reaktivitetsfilter (ett övre 
och ett undre) som adsorberar koldioxiden från utandningsluften som 
passerar genom kortet. Heliprobe BreathCard är avsett för 
engångsbruk och varje kort är inneslutet i en enkelförpackning som 
skyddar mot fukt och skada. 

8.	 	14C-Urea	Breath	Test	(UBT)		
	–	så	fungerar	det

Helicobacter pylori producerar ureas, ett enzym som katalyserar 
hydrolysen av 14C-urea till 14CO2 och NH3. En del av den 14CO2 
som bildas utsöndras via utandningsluften. Om det inte finns en 
Helicobacter pylori-infektion bildas inget ureas och det kommer därför 
inte förekomma någon 14CO2 i utandningsluften. Eftersom 14CO2 
inte förekommer normalt i utandningsluft kan således 14CO2 endast 
förekomma om det finns Helicobacter pylori.  

8.1.	 Provtagning	
Patienten sväljer en HeliCap tillsammans med ett glas vatten, väntar i 
10 minuter och blåser sedan i ett Heliprobe BreathCard tills indikatorn 
ändrar färg från orange till gul. Koldioxiden i utandningsluften 
adsorberas i reaktivitetsfiltren. 

Munstycke

Indikator
Reaktivitetsfilter

Hål för 
luftpassage
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8.2.	Analys	
Heliprobe BreathCard sätts in i Heliprobe Analyzer som mäter 
ß-strålningen (14C) från kortet. Strålningen mäts i counts och 
testresultatet visas på displayen som Heliprobe 0 , Heliprobe 1 eller 
Heliprobe 2. Se tabell för cut-off värden.

Cut-off-värden 

Heliprobe.0 Inte.infekterad. d.≤.25.counts

Heliprobe.1 Gränsfall. 25.counts.<.d.<.50.counts

Heliprobe.2 Infekterad. d.≥.50.counts

Bakgrundsstrålningen mäts kontinuerligt då instrumentet är påslaget 
(i 40 cykler om 50 sekunder vardera). Instrumentet ska därför alltid 
vara påslaget och med skyddskortet insatt (mellan mätningarna) för 
att ett representativt bakgrundsvärde ska erhållas. 

En optisk sensor känner av om Heliprobe BreathCard sitter i 
korrekt. Om kortet inte sitter i korrekt startar inte mätningen och 
ett felmeddelande kommer upp. Mätningen startar då man trycker 
på start-knappen och pågår i 250 sekunder. GM-rören mäter 
14C-strålningen från både det övre och det nedre reaktionsfiltret. 
Strålning från det övre filtret detekteras endast av det övre GM-röret 
och strålning från det nedre filtret detekteras endast av det nedre 
GM-röret. Medelvärdet av bakgrunden som uppmätts av det övre 
respektive det nedre GM-röret (BGR 1 respektive BGR 2) dras bort 
ifrån provets uppmätta övre respektive nedre mätvärde (d1 och d2). 
De justerade värdena slås ihop till ett totalt värde (d1+d2 = d) och 
resultatet visas på displayen. Om mätvärdet ligger mellan 50 och 100 
counts, mäter instrumentet automatiskt om upp till tre gånger för att 
säkerställa resultatet. 

OBSERVERA 
Heliprobe System 14C-Urea Breath Test är ett kvalitativt test och 
count-värdet ska inte användas för att bedöma graden av infektion. 
Testresultatet presenteras som 0 (Inte infekterad), 1 (Gränsfall) eller 
2 (Infekterad) och är basert på kliniskt bevisade cut-off-värden. 
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9.	 Installation	och	inställningar

Packa upp och placera Heliprobe Analyzer på en stabil och plan 
bordsyta. Kontrollera att det inte finns någon stark elektromagnetisk 
eller radioaktiv strålning i närheten av instrumentet eftersom det kan 
påverka instrumentets funktion. Inställningarna för optimal mätning 
och analys av Heliprobe 14C-UBT är inställda av tillverkaren (default-
inställningar) och i normala fall behövs ingen justering. Instrumentet 
behöver inte kalibreras. 

Datum och tid kan ställas in om så önskas. Gå till avsnitt 9.3 och följ 
instruktionen för inställning av tid och datum. Annars fortsätt enligt 
avsnitt 9.1 och 9.2. 

När installationen är genomförd rekommederas att bakgrundsvärdet 
noteras då det kan vara bra vid eventuell felsökning eller om om det 
finns stora variationer i den omgivande bakgrundsstrålningen. 

9.1.	 Snabbstart	
1.  Anslut den medföljande strömadaptern till uttaget på Heliprobe 

Analyzer (nedre, bakre delen) och sätt i kontaket i strömuttaget. 

2.  Sätt in skyddskortet.

3. Låt instrumentet stå på i minst 34 minuter (2000 sekunder) så att 
bakgrundsstrålningen mäts och ett aktuellt värde erhålls. 

4.  När dioden lyser grönt är instrumentet klart för att mäta prov.

9.2.	Alternativ	start	
1. Sätt i kontakten, på den medföljande nätadaptern i strömuttaget 

men anslut INTE till instrumentet. Om instrumentet redan är 
inkopplat så dra ur sladden ur instrumentet.

OBSERVERA
Om Heliprobe Analyzer stängts av, eller vid strömavbrott, måste man 
återigen genomföra förfarandet enligt 9.1 eller 9.2. Detta för att ett 
representativt bakgrundsvärde ska erhållas.
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2.  Tryck på Start/Stopp-knappen        och håll den intryckt samtidigt 
som nätadaptern ansluts till instrumentet (nedre bake delen). 
Instrumentet är nu i ett läge där inställningarna kan ändras.  

3. Set-up menu menu visas nu i displayen. Tryck på         för att 
bekräfta.

4. Choose menu, clear start? visas nu i displayen. 

5.  Tryck på          eller menyknappen          för att gå mellan de olika 
inställningarna. Se flödesschemat längst bak i bruksanvisningen.

OBSERVERA 
Om man valt att göra clear start eller om det inte finns ett aktuellt 
bakgrundsvärde, startar bakgrundsmätningen automatiskt. Den 
röda dioden lyser och indikerar att bakgrundsmätning pågår. När 
den gröna dioden lyser är instrumentet klart för att användas. 

6.  När texten Set-up completed, exit? visas i displayen, sätt i 
skyddskortet och tryck på        .

7.  Vänta minst 17 minuter (1000 sekunder) för bakgrundsmätning. 
Dioden lyser rött under pågående mätning. 

8. När den gröna dioden lyser är instrumentet klart att användas.

9.3.	 Inställning	av	datum	och	tid	
För att ställa in datum och tid görs följande:

1. Följ steg 1–4 ovan (9.2).

2. När texten Choose menu, clear start? visas på displayen, tryck på 
meny-knappen          tills texten Choose menu: Set clock? visas. 

3. Tryck        .

4.  Ställ in önskat datum och tid genom att trycka på Print-knappen       
för att stega nedåt, Meny-knappen          för att stega uppåt och              

för att stega framåt.

5.  Fortsätt stega genom menyn med hjälp av Meny-knappen         tills 
texten Set-up completed, exit? visas i displayen.

6. Tryck på        .

7.  Sätt in skyddskortet och vänta minst 34 minuter (2 000 sekunder) 
för bakgrundsmätning.
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10.	Default-inställningar	

10.1.		Ändra	inställningar	
Om inställningarna behöver ändras görs det enligt följande:

1.  Följ steg 1–4 enligt kapitel 9.2. 

2.  Stega genom menyn genom att trycka på Meny-knappen          
Välj och/eller bekräfta med         -knappen. 

3.  Använd Print-knappen        eller Meny-knappen          för att ändra 
inställningarna.

4.  Fortsätt genom menyn tills texten Set-up completed, exit? syns 
på displayen.

5.  Bekräfta med         -knappen.

6.  Sätt in skyddskortet och vänta minst 34 minuter (2 000 sekunder) 
för bakgrundsmätning. 

7.  När den gröna dioden lyser är instrumentet klart för att användas.

Funktion Default-inställning 

Bakgrundsmätning.vid.”set-up”.
20.cykler.om.50.sekunder.(1.000.
sekunder)

Kontinuerlig.bakgrundsmätning 40.cykler.om.50.sekunder.

Bakgrundsvärde
Medelvärde.från.40.cykler.om.50.
sekunder

Cut-off.värde.för.bakgrund 250.counts.

Provmätning 250.sekunder

Automatisk.ommätning.vid.värden.
mellan.25.och.100.counts

Upp.till.tre.extra.cykler.om.250.
sekunder

OBSERVERA
Default-inställningarna är validerade för optimal funktion och 
korrekta resultat. Kibion rekommenderar därför att INTE ändra 
dessa inställningar. Om den naturliga bakgrundsstrålningen 
är högre än cut-off-värdet (250 counts) kan inställningen för 
detta höjas i menyn. Kontakta Kibion för vägledning om någon 
inställning önskas ändras. 
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Om man valt att göra Clear start eller om det inte finns ett aktuellt 
bakgrundsvärde, startar bakgrundsmätningen automatiskt. Den röda 
dioden lyser och indikerar att bakgrundsmätning pågår. När den gröna 
dioden lyser är instrumentet klart för att användas.

11.	 Mätning	och	analys

Sätt in 

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Öppna förpackningen 

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Starta 

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Andas ut 

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Vänta 

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Svälj 

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3
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11.1.	Hur	man	gör	provtagning	med		
Heliprobe	UBT

1. Svälj en kapsel HeliCap med ett glas vatten och vänta i 10 minuter. 

2. Öppna förpackningen och tag ut Heliprobe BreathCard. Öppna 
upp munstycket och blås i Heliprobe BreathCard tills indikatorn 
ändrar färg från orange till gul (ca.1–4 minuter). Se till att de båda 
lufthålen inte blockeras, så att utandningsluften kan passera fritt 
igenom.  

3.  Pressa ut luften som finns kvar i kortet genom att försiktigt trycka 
luften utåt genom de bakre lufthålen. Undvik att ta på den tunna 
skyddsplasten (mylaret) som sitter över filtret. 

4. Tag bort skyddskortet och sätt in Heliprobe BreathCard i 
öppningen, med munstycket pekande utåt och indikatorn uppåt. 
Displayen visar: ready to measure, standard program.

5. Tryck på Start/Stopp         för att starta mätningen.  

Displayen visar measuring och anger återstående tid (sekunder). 
När mätningen och analysen är klar hörs två pip och resultatet 
visas automatiskt på displayen under 20 sekunder.

6. Resultatet kan tas fram igen genom att trycka på         -knappen 
utan att ta bort Heliprobe BreathCard. 

OBSERVERA
Andas inte in genom Heliprobe BreathCard. Tag bort Heliprobe 
BreathCard från munnen om du behöver ta ett nytt andetag. Drick 
inte något under provtagningen då det finns risk för att fukt eller 
vätska kommer in i kortet. 

Resultat Sjukdomsstatus Cut-off värden (counts)

Heliprobe.0 Inte.infekterad d ≤.25.

Heliprobe.1 Gränsfall 25.< d.<.50

Heliprobe.2 Infekterad d ≥.50.
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Notera eller skriv ut* resultatet. Mätningen och analysen är nu klar.

Ta ut Heliprobe BreathCard och sätt in skyddskortet. Låt instrumentet 
vara påslaget.

11.2.		Visa	mätvärden	
Tryck på        -knappen för att visa de uppmätta mätvärdena.

* För att kunna skriva ut behöver du ansluta en lämplig skrivare. Kontakta Kibion för 

information.

OBSERVERA
När det uppmätta värdet är mellan 25 och 100 counts kommer 
instrumentet automatiskt att mäta om Heliprobe BreathCard (upp till 
tre extra mätcykler) för att säkerställa resultatet. Mätningen kan därför 
ta längre tid. Det visade värdet är medelvärdet av extramätningarna. 
Gränsvärden är därmed alltid fastställda genom upprepade mätningar. 

strålningen från det övre 
reaktivitetsfiltret 

strålningen från det undre 
reaktivitetsfiltret

(d1+d2) totala strålningen

mättiden

d1 =

d2 =

d =

t =
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Tryck på        -knappen för att visa bakgrundsvärdet. 

12.	Felmeddelanden

13.	Service	och	underhåll	

Heliprobe Analyzer behöver inget regelbundet underhåll. Däremot 
rekommenderas en kontroll av bakgrundsvärdet minst en gång per år, 
eller vid misstanke om kontaminering. 

Kontrolllera alltid bakgrundsvärdet om instrumentet har flyttats eller 
installerats om. 

Vid behov kan ytterhöljet på Heliprobe Analyzer rengöras med en 
fuktad trasa och milt diskmedel. Skölj inte av eller utsätt inte på annat 
sätt instrumentet för vatten eller annan vätska. 

Kontakta Kibion om instrumentet inte fungerar såsom avsett. All 
service och reparation måste utföras av Kibion. 

Senaste bakgrundsmedelvärdet för 
Geiger-Müller rör 1

Senaste bakgrundsmedelvärdet för 
Geiger-Müller rör 2

Long BGR 1 =

Long BGR 2 =

Meddelande på displayen Funktion

Testing.GM-tube. Automatisk.kontroll.av.GM-rören.

GM-tube.OK GM-rören.fungerar.som.avsett

GM-tube.error.
Dioden.(vänster).lyser.rött

GM-rören.fungerar.inte.som.avsett..
Mätning.kan.inte.genomföras.

Too.high.background.
Dioden.(vänster).lyser.rött

Bakgrunden.är.högre.än.cut-off-värdet.
(250.counts).
Mätning.kan.inte.genomföras.
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14.	Avfallshantering	

Heliprobe Analyzer ska sorteras och återvinnas som elektroniskt och 
elektriskt avfall. 

Lägg tillbaka Heliprobe BreathCard i sin enkelförpackning innan det 
kastas. Avfallet hanteras enligt lokala regler.

15.	Teknisk	specifikation	

OBSERVERA
Ett Heliprobe BreathCard med prov från en infekterad patient ger  
typiskt ca 200–2 000 counts. Radioaktiviteten förväntas då motsvara 
0,2–1,6 kBq 14C (0,005–0,05 μCi).

Heliprobe® Analyzer

Detektor

GM-rör.med.fönster.50.mm.i.diameter,.monterade.mot.varandra

Intern.högspänning,.520.V

Livstid.10E8.pulser:.ger.uppskattningsvis.motsvarande.30.års.
användning.(hög.användningsfrekvens.och.hög.bakgrund)

Display LCD,.16.positioner.x.2.rader,.bakgrundsbelysning

Ljudindikator Pip-ljud

Driftspänning 9.V.DC.(stabiliserad),.extern.nättillförsel

Energiförbrukning 4.W

Mätkänslighet
En.aktivitet.på.25.Bq.(14C).innesluten.under.samma.förhållanden.som.
Heliprobe.BreathCard.ger.en.puls.per.sekund

Temperatur.och.luftfuktighet 0°–50°C./.Max.95.%.RH

Temperatur.och.luftfuktighet.
för.lagring.och.transport

0°–50°C./.Max.95.%.RH

Dimension 150.x.130.x.140.(bredd.x.höjd.x.djup)

Vikt 4,2.kg

Seriell.utgång

RS.232,.Protokoll,.Baud.rate.9.600,.Ingen.paritet.8.data.bits,.

1.stopp.bit.

Pin2.TXD./.Pin3.earth.GDN./.Pin4.RXD

Utsläpp Uppfylls

Immunitet Uppfylls

Nätaggregat Ineffekt.230/130.V.AC,.Uteffekt.9.V.DC,.Effekt.20.W
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16.	Felsökning	

Problem Möjlig orsak Rekommendation

För.hög.bakgrund Instrumentet.kan.vara.kontaminerat..

Kontakta.Kibion.

Försök.aldrig.rengöra.inuti.
instrumentet.eller.i.kort-öppningen..
GM-rören.är.mycket.känsliga.och.
kan.lätt.skadas..

För.hög.bakgrund Bakgrundsstrålning.kan.vara.för.hög..

Säkerställ.att.det.inte.finns.strålning.
från.annan.utrustning.eller.källor.i.
omgivningen..Flytta.instrumentet.till.
annan.plats..Justera.bakgrundens.cut-
off-värde.om.omgivningens.naturliga.
strålning.är.hög..Kontakta.Kibion.för.
rådgivning.innan.du.utför.detta..

Mätvärdet.eller.
bakgrundsvärdet.är.
konstigt.

Skyddskortet.har.inte.suttit.i.mellan.
mätningar.

Starta.om.instrumentet.enligt.
instruktion..Låt.instrumentet.vara.
påslaget.och.med.skyddskortet.i.
mellan.mätningarna..

GM-röret.fungerar.inte
GM-röret.kan.vara.skadat.eller.
trasigt.

Kontakta.Kibion..

Displayen.fungerar.inte.
korrekt

Elektriskt.fel. Kontakta.Kibion..

Mätvärdet.är.negativt
Det.sparade.bakgrundsvärdet.är.
högre.än.provets.mätvärde..

Kontrollera.bakgrundsvärdet..

Olika.mätvärde.då.
samma.Heliprobe.
BreathCard.mäts.om

Bakgrundsstrålningen.kan.variera.vi.
de.olika.tillfällena..

Heliprobe.BreathCard.med.låg.
aktivitet.påverkas.relativt.sett.mer.
av.varierande.bakgrund.än.kort.
med.hög.aktivitet..Denna.normala.
variation.i.bakgrundsstrålning.
påverkar.inte.resultaten.signifikant..
Kontrollera.bakgrundsvärdet..

Hur.kan.jag.verifiera.
0-nivån?

Utför.ett.andningsprov.utan.att.ta.
Helicap..Resultatet.ska.visa.0..

Hur.kan.jag.verifiera.
2-nivån?

Eftersom.dess.strålning.är.stabil.så.
kan.ett.Heliprobe.BreathCard.med.
mycket.höga.värden.(>250.counts).
sparas.och.användas.igen.för.att.
verifiera.nivå.2..Kortet.måste.dock.
förvaras.korrekt.

Nivå.”2”.kan.verifieras.även.om.själva.
mätvärdet.kan.variera.mellan.olika.
mätningar..
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17.	 Kontaktinformation	

Vänligen kontakta din lokala distributör eller Kibion GmbH för hjälp.

Kontaktuppgifter till lokal distributor

(om tillämpbart)



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

Flödesschema
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a company of

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


