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Als het instrument wordt gebruikt op een andere wijze 
dan beschreven in deze instructies, kan de bescherming 
die het instrument biedt, worden aangetast. 

Deze Instructies voor gebruik zijn van toepassing op 
Heliprobe® Analyzer en Heliprobe® BreathCard™. 

Instructies voor HeliCap™ worden geleverd bij het 
product.

LET OP
Vertalingen van deze Instructies voor gebruik 
zijn beschikbaar op de meegeleverde USB-stick, 
op www.kibion.com/product-range/heliprobe of op 
aanvraag bij Kibion via support.kibion@mayoly.com

Het wordt aangeraden om deze instructies te lezen 
voor gebruik zodat u verzekerd bent van de optimale 
bescherming en functionaliteit van het instrument.
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Producten 

Heliprobe® Analyzer 
Artikelnummer: HPU-011

Heliprobe® BreathCard™

Artikelnummer: HPC-001

HeliCap™ – 37 kBq (14C) Urea capsule

Fabrikant

Kibion GmbH

Haferwende 31 
28357 Bremen, Germany

www.kibion.com
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1. Pictogrammen

De hieronder aangegeven pictogrammen worden gebruikt in de 
Instructies voor gebruik en productetiketten voor Heliprobe Analyzer 
en Heliprobe BreathCard.

Conformité Européenne

In-vitro diagnostisch medisch hulpmiddel

Lees de instructies voor gebruik

Fabrikant

Datum van productie

Waarschuwing

Serienummer

Lotnummer / batchnummer

Referentienummer / artikelnummer

Uiterste gebruiksdatum

Temperatuurlimiet

Maximaal toegestane temperatuur

Verwijderd houden van direct zonlicht

Niet gebruiken als de verpakking niet intact is

Voor eenmalig gebruik

Afvoeren als elektrisch en elektronisch afval 
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2. Beoogd gebruik en beoogde 
gebruikers

Heliprobe® System is bestemd om vast te stellen of er sprake is van 
een infectie met de Helicobacter pyloribacterie in het gastro-intestinale 
kanaal (maag en twaalfvingerige darm) met de non-invasieve 
14C-ureum ademtest.

Heliprobe System is bestemd voor professioneel gebruik in medische 
zorginstellingen door geschoold medisch personeel, voornamelijk in 
ziekenhuis- of laboratoriumomgevingen.

2.1. Heliprobe Analyzer
Met de Heliprobe Analyzer wordt 14C gedetecteerd in de Heliprobe 
BreathCard™ die is gebruikt om een 14C-ureum ademtest te nemen bij 
een patiënt. De analyzer maakt deel uit van het Heliprobe System.

2.2. Heliprobe BreathCard 
Heliprobe BreathCard is bestemd voor het monsteren en absorberen 
van CO2 uit de 14C-ureum ademtest van een patiënt.

De patiënt ademt onder toezicht van een arts of verpleegkundige uit 
in de Heliprobe BreathCard.

3. Classificatie

Heliprobe Analyzer en Heliprobe BreathCard zijn geclassificeerd als 
in-vitro diagnostische medische hulpmiddelen en CE-gemarkeerd 
overeenkomstig IVD richtlijn 98/79/EC. 
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4. Belangrijke informatie voor de 
gebruiker

Heliprobe System is bestemd voor professioneel gebruik. De 
14C-ureum ademtest moet worden uitgevoerd onder toezicht van een 
arts of verpleegkundige. 

Het Heliprobe System bestaat uit de volgende producten die zijn 
bestemd om samen te worden gebruikt:

HeliCap™ – 14C-ureum capsule 

Heliprobe® BreathCard™ – voor monstername van ademtest

Heliprobe® Analyzer – instrument voor het meten en analyseren van 
de ademtest

Heliprobe System is gevalideerd voor gebruik met de meegeleverde 
producten. Gebruik geen andere vergelijkbare producten.

5. Inhoud van verpakking  
– Heliprobe Analyzer

Heliprobe Analyzer 
Protection Card 
Voedingsadapter 
Instructies voor gebruik van Heliprobe System 
USB-stick met vertalingen van instructies voor gebruik

OPMERKING
Informatie voor de gebruiker en instructies voor HeliCap vindt u in de 
bijsluiter in de verpakking van HeliCap. Heliprobe BreathCards worden 
geleverd met een gebruiksaanwijzing. 

OPMERKING
Heliprobe BreathCard en HeliCap worden niet geleverd bij de Heliprobe 
Analyzer. Deze producten worden apart besteld en geleverd. 
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6. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Heliprobe Analyzer

Tussen metingen moet het instrument altijd aangesloten blijven op het stroomnetwerk en moet de 
Protection Card zijn geplaatst. 

Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product is geleverd.

Plaats de analyzer niet nabij bronnen van sterke elektromagnetische straling of radioactiviteit daar deze 
de werking kunnen verstoren.

Haal de analyzer niet uiteen en breng geen veranderingen aan in de onderdelen.

Service en reparatie mogen alleen worden uitgevoerd door Kibion GmbH.

Schuif of steek geen voorwerpen in de opening van de analyzer. 

Neem bij een vermoeden van contaminatie van de analyzer contact op met uw plaatselijke distributeur. 
Probeer niet zelf de analyzer te ontsmetten. 

De analyzer is ontworpen en getest conform CISPR 11 klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan het 
instrument radio-interferentie veroorzaken. Neem bij interferentie maatregelen ter voorkoming.

Heliprobe BreathCard

De radioactiviteit van de 14C-ureum ademtest van het Heliprobe System is zeer laag. 14C zendt ß-straling 
met lage energie uit met een bereik van 24 cm in de lucht en 0,25 mm in plastic.  
1 capsule HeliCap bevat 37 kBq (1 μCi) 14C-ureum dat een dosis afgeeft van 2,5 μSv. 
Het grootste deel van het 14C ureum wordt uitgescheiden in de urine. Slechts een klein gedeelte wordt 
uitgeademd als 14CO2.

Een Heliprobe BreathCard met een monster van een geïnfecteerde patiënt bevat in het algemeen 
0,2–1,6 kBq (wat overeenkomt met 200–2000 counts) en geeft een maximale dosis van 0,2 μSv.  
De bovenste limiet voor incidentele blootstelling is < 20 μSv/uur.  
De bovenste limiet voor constante blootstelling is < 2 μSv/uur.  

OPMERKING 

Er zijn geen beschermende of voorzorgsmaatregelen vereist voor het veilig hanteren van HeliCap en de 
Heliprobe BreathCard of het nemen van ademhalingsmonsters. 

Het reactiviteitsfilter in de Heliprobe BreathCard bevat lithium-mono-waterstofoxide (LiOH) dat bij 
contact met de luchtwegen en ogen irritatie kan veroorzaken. 

Contact met LiOH voorkomen.
• Haal de Heliprobe BreathCard niet uit elkaar.
• Adem nooit in door de Heliprobe BreathCard. Neem de Heliprobe BreathCard weg van de mond als u 

adem moet halen. 
• Adem met een gelijkmatige druk uit in de Breathcard. Blaas niet te hard. 
• Zorg dat de twee luchtuitlaten op de Heliprobe BreathCard niet geblokkeerd worden zodat de 

uitgeademde lucht er ongehinderd doorheen kan stromen.
• Beschadig de plastic beschermfilm (mylar) niet. 

OPMERKING 
Spoel bij contact of een vermoeden van contact met LiOH het betroffen gebied onmiddellijk met water.
Neem contact op met uw plaatselijke distributeur voor meer informatie en om bijwerkingen te melden.

Ga behoedzaam om met de Heliprobe BreathCard. 
De plastic beschermfilm (mylar) is zeer dun en kan snel beschadigen.

• Raak de plastic beschermfilm (mylar) niet aan bij het hanteren van de Heliprobe BreathCard.
• Maak geen krassen op de plastic beschermfilm (mylar) als u de Heliprobe BreathCard uit de verpakking 

haalt. 

Gebruik de Heliprobe BreathCard niet als de individuele verpakking beschadigd is.

Bewaar de Heliprobe BreathCard tot gebruik in de individuele verpakking.

Individuele BreathCards kunnen niet worden geïdentificeerd. Houd de BreathCards gescheiden. 

Stel de Heliprobe BreathCard niet bloot aan vochtigheid of vloeistoffen.

Voorkom dat er speeksel in de Heliprobe BreathCard komt bij het uitademen.

Drink of eet niet tussen het uitademen tijdens de test. 

Adem uit in de Heliprobe BreathCard tot de kleur van de indicator verandert van oranje in geel.

De Heliprobe BreathCard is voor eenmalig gebruik. 

Plaats de Heliprobe BreathCard weer in de oorspronkelijke verpakking/envelop voor afvoer.

Voer af volgens de plaatselijke regelgeving of richtlijnen.

OPMERKING 
Een Heliprobe BreathCard met een monster van een geïnfecteerde patiënt heeft in het algemeen een 
waarde van circa 200–2000 counts. De BreathCard bevat volgens verwachting tussen 0,2–1,6 kBq 14C 
(0,005–0,05 μCi). 
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7. Beschrijving van het product 

7.1. Heliprobe Analyzer
De Heliprobe Analyzer is een klein instrument dat op een bureau past 
en eenvoudig kan worden bediend met het bedieningspaneel op de 
bovenzijde. De operationele status en testresultaten worden weerge-
geven op het display. U kunt een printer aansluiten op de analyzer. 

De Heliprobe Analyzer bevat twee Geiger-Müller-tellers, een bovenste 
en een onderste, die tegenover elkaar zijn gemonteerd. Via de 
opening kan de Heliprobe BreathCard tussen de twee tellers worden 
geschoven. Een optische sensor controleert of de Heliprobe 
BreathCard goed tussen de tellers is geschoven. Tussen de metingen 
door moet de Protection Card altijd in de opening zijn geschoven. 

Display

Rode 
ledlamp

Groene/gele 
ledlamp

Afdrukken
Start/stop Menu

Bevestigen

1

2
3

4

1 Opening voor Heliprobe BreathCard

2 Bedieningspaneel

3 Display met operationele status

4 Ingeschoven Protection Card

Led Status

Constant groen Stand-by 
Druk op een willekeurige toets of plaats de 
Heliprobe BreathCard om de analyzer te 
activeren

Knipperend groen Gereed voor meting 

Knipperend geel Meting wordt uitgevoerd

Constant rood Fout 
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7.2. Heliprobe BreathCard
De Heliprobe BreathCard is een verbruiksartikel voor eenmalig gebruik 
voor het nemen van een ademhalingsmonster met een 14C-ureum 
ademtest. De BreathCard heeft een mondstuk om uit te ademen, 
twee reactiviteitsfilters (boven en onder) voor absorptie van CO2 en 
een indicator die aangeeft wanneer de monstername is voltooid. Er 
zijn twee luchtuitlaten voor de uitgeademde lucht. Elke Heliprobe 
BreathCard is los verpakt in een envelop die de Breathcard beschermt 
tegen beschadiging en vocht. 

8. Werkingsprincipe

De Helicobacter pyloribacterie produceert het enzym urease dat 
de hydrolyse van 14C-ureum naar 14CO2 en NH3 katalyseert. 14CO2 
wordt uitgescheiden in uitgeademde lucht, terwijl NH3 en overtollig 
14C-ureum worden uitgescheiden in urine. Als er geen infectie is met 
de Helicobacter pyloribacterie, wordt 14C-ureum niet gehydroliseerd en 
is er geen 14CO2 aanwezig in uitgeademde lucht. Er is dus alleen 14CO2 
aanwezig in uitgeademde lucht bij een Helicobacter pylori infectie. 

8.1. Monstername met ureum ademtest
De patiënt slikt een HeliCap capsule die 14C-ureum (1 μCi) bevat, 
en wacht 10 minuten. Hierna ademt hij of zij uit in de Heliprobe 
BreathCard waar de reactiviteitsfilters de CO2 absorberen. De kleur 
van de indicator verandert van oranje in geel als de reactiviteitsfilters 
verzadigd zijn en de monstername voltooid is.

Mondstuk

Indicator
Reactiviteitsfilter

Luchtuitlaat

OPMERKING
Haal de Heliprobe BreathCard pas op het moment van gebruik uit de 
envelop om blootstelling aan vocht te voorkomen. 
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8.2. Analyse 
Voor de analyse wordt de ß-straling gemeten in de 14CO2 die zich 
bevindt in de lucht welke is uitgeademd in de Heliprobe BreathCard. 
De straling wordt gemeten (als counts) en het resultaat wordt als volgt 
gepresenteerd: Heliprobe 0 = geen infectie, Heliprobe 1 = grensgeval 
en Heliprobe 2 = infectie.

Als de analyzer wordt ingeschakeld, wordt de achtergrondstraling 
gedurende 40 cycli van 50 seconden constant gemeten door de 
bovenste en onderste Geiger-Müller-teller. Om te garanderen dat de 
achtergrondwaarde correct is, moet de Protection Card tussen de 
metingen altijd in de analyzer worden geschoven.

Een optische sensor detecteert wanneer er een Heliprobe BreathCard 
in de Heliprobe Analyzer wordt geschoven. De meting kan alleen 
beginnen als de Breathcard correct is geplaatst. Na een druk op de 
startknop begint een meetcyclus van 250 seconden. De twee Geiger-
Müller-tellers detecteren 14C straling van het bovenste en onderste 
reactiviteitsfilter. Doordat het bereik van ß-straling kort is, kan straling 
van het bovenste filter alleen worden gedetecteerd door de bovenste 
Geiger-Müller-teller en straling van het onderste filter alleen door de 
onderste teller. De gemiddelde achtergrondwaarden van de bovenste 
en onderste teller (BGR 1 en BGR 2) worden afgetrokken van de 
waarde die de bovenste en onderste teller tijdens de monstername 
hebben gemeten (d1 en d2). De gecorrigeerde waarden worden 
opgeteld voor de totale waarde (d1+d2=d) en het resultaat wordt 
weergegeven op het display. Bij een totale waarde tussen 50 en 100 
counts voert de analyzer automatisch een hermeting van de Heliprobe 
BreathCard uit om het resultaat te bevestigen.

OPMERKING
De 14C-ureum ademtest van het Heliprobe System is een kwalitatieve test. 
Het resultaat wordt op basis van klinisch vastgestelde cut-off waarden 
aangegeven als Infectie, Grensgeval of Geen infectie. De gemeten 
countwaarde mag niet worden gebruikt om de mate van infectie of 
bacteriële belasting te beoordelen. 

Cut-off waarden

Heliprobe 0 geen infectie d ≤ 25 counts

Heliprobe 1 grensgeval 25 counts < d < 50 counts

Heliprobe 2 infectie d ≥ 50 counts
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9. Installatie

Haal de Heliprobe Analyzer uit de verpakking en plaats deze op 
een stabiel en horizontaal oppervlak. Zorg dat er geen storing door 
bronnen van sterke elektromagnetische straling of radioactiviteit is 
daar dit van invloed kan zijn op de werking. Standaardinstellingen zijn 
vooraf geïnstalleerd. Kalibratie is niet vereist. Aanpassingen zijn in het 
algemeen niet nodig.

Installeer de analyzer zoals beschreven in paragraaf 9.1 of 9.2. In 
paragraaf 9.3 wordt beschreven hoe u de datum en tijd aanpast.

Nadat de installatie is voltooid, controleert en noteert u de 
achtergrondwaarde. U kunt dit gebruiken om variatie in de 
achtergrondstraling te bewaken.

9.1. Quick start 
1.  Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de Heliprobe 

Analyzer (onderste paneel achter) en het stopcontact. 

2. Plaats de Protection Card. 

3.  Wacht ten minste 34 minuten om de correcte achtergrondwaarde 
te verkrijgen. 

4.  De analyzer is klaar voor een testmeting als de groene ledlamp 
brandt.

9.2. Alternatieve configuratie
1. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op het stopcontact 

maar nog NIET op de Heliprobe Analyzer (haal de voedingsadapter 
los van de analyzer als deze is aangesloten).

OPMERKING
Als de Heliprobe Analyzer moet worden losgehaald van het stroomnet 
of als er een stroomstoring is, moet de installatie worden uitgevoerd 
zoals beschreven in paragraaf 9.1 of 9.2 om weer de correcte 
achtergrondwaarde te verkrijgen.
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2.  Druk op de knop Start/stop        en houd deze ingedrukt terwijl u 
de voedingsdapter aansluit op de analyzer. De analyzer is nu in een 
modus waarin de instellingen kunnen worden aangepast. 

3. Het menu Set-up verschijnt op het display. Druk op de knop        .

4. Choose menu, clear start? verschijnt op het display. 

5. Druk op de knop         of de knop Menu          om door te gaan 
naar de werkstroom voor configuratie. Zie het stroomschema voor 
meer informatie.

6.  Als Set-up completed, exit? op het display verschijnt, schuift u 
de Protection Card in de analyzer en drukt u op de knop        .

7.  Wacht ten minste 17 minuten (1000 seconden) tot de 
achtergrondmeting is voltooid. De rode ledlamp brandt tijdens 
deze meting.

8.  De analyzer is klaar voor gebruik als de achtergrondmeting 
voltooid is en de kleur van de ledlamp groen wordt.

9.3. Datum en tijd wijzigen
U wijzigt de datum en tijd als volgt:

1.  Voer stap 1–4 in paragraaf 9.2 hierboven uit.

2.  Als Choose menu, clear start? op het display verschijnt, drukt u 
op de knop Menu         tot de melding Choose menu: Set clock? 
verschijnt. 

3.  Druk op de knop        .

4.  U stelt de datum en tijd in door het gemarkeerde cijfer op het 
display met de knop Afdrukken        kleiner te maken of met de 
knop Menu          groter te maken. Druk op de knop         om door 
te gaan naar het volgende cijfer.

OPMERKING
Als u de configuratie aanpast of als er geen achtergrondwaarde in 
het softwaregeheugen staat, wordt automatisch een meting van de 
achtergrondstraling gestart. De rode ledlamp gaat branden om aan 
te geven dat de achtergrondmeting is begonnen. De rode ledlamp 
blijft gedurende de hele meting branden. Als de groene ledlamp 
gaat branden, is de analyzer klaar voor gebruik.
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5.  Doorloop het menu door te drukken op de knop Menu         tot  
Set-up completed, exit? verschijnt.

6.  Druk op de knop        .

7.  Plaats de Protection Card en wacht ten minste 35 minuten (2000 
seconden) voor de achtergrondmeting. 

10. Standaardinstellingen

10.1.  Standaardinstellingen wijzigen
Ga als volgt te werk om instellingen te wijzigen:

1.  Voer stap 1–4 in paragraaf 9.2 uit. 

2.  U doorloopt het menu door te drukken op de knop Menu          
Met de knop         selecteert/bevestigt u de modus die u wilt 
wijzigen.  

3.  Met de knop Afdrukken        en Menu          verandert u de 
instellingen/waarden.

Handeling Standaardinstelling

Eerste achtergrondmeting bij installatie
20 cycli van 50 seconden (1000 
seconden)

Continue achtergrondmeting
40 cycli van 50 seconden (2000 
seconden)

Achtergrondwaarde
Gemiddelde waarde van 40 cycli van 50 
seconden

Cut-off achtergrondstraling 250 counts per 250 seconden

Meting van Heliprobe BreathCard 250 seconden

Automatische hermeting van waarden 
tussen 25–100 counts

Maximaal 3 extra cycli van 250 
seconden

OPMERKING
De standaardinstellingen zijn gevalideerd voor een optimale 
werking en correcte resultaten. Kibion adviseert de standaard-
instellingen NIET te wijzigen. Als de achtergrondstraling van de 
omgeving hoger is dan de cut-off van 250 counts, kunt u een 
hogere drempelwaarde instellen in het menu Set-up. Neem 
altijd contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor 
ondersteuning voordat u de instellingen wijzigt.  
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4.  Doorloop het menu tot Set-up completed, exit? op het display 
verschijnt.

5. Druk op de knop        .

6.  Plaats de Protection Card en wacht ten minste 35 minuten 
(2000 seconden) voor de achtergrondmeting.

7.  De analyzer is klaar voor gebruik als de achtergrondmeting 
voltooid is en de kleur van de ledlamp groen wordt.

Als u de configuratie aanpast of als er geen achtergrondwaarde in 
het softwaregeheugen staat, wordt automatisch een meting van de 
achtergrondstraling gestart. De rode ledlamp gaat branden om aan te 
geven dat de achtergrondmeting is begonnen. De rode ledlamp blijft 
gedurende de hele meting branden.

11. Meting en analyse

Plaatsen 

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Verpakking openen

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Starten

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Uitademen

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Wachten

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Innemen

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3
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11.1. Een ureum ademtest uitvoeren  
met Heliprobe

1.  Neem een HeliCap capsule in met een glas water en wacht 
10 minuten.

2.  Open de verpakking en haal de Heliprobe BreathCard uit de 
verpakking. Adem uit in de Heliprobe BreathCard tot de kleur van 
de indicator verandert van oranje in geel (1–4 minuten). 

Zorg dat de twee luchtuitlaten niet geblokkeerd worden zodat de 
uitgeademde lucht er ongehinderd doorheen kan stromen.  

3.  Druk overtollige lucht voorzichtig uit de BreathCard zonder de 
plastic beschermfilm (mylar) aan te raken. 

4.  Verwijder de Protection Card en schuif de Heliprobe BreathCard in 
de opening. Het mondstuk moet hierbij naar buiten wijzen en de 
kant met de indicator naar boven. Op het display verschijnt:  
ready to measure, standard program.

5. Druk op de knop Start/stop key         om de meting en analyse te 
starten. 

Op het display worden measuring en de resterende tijd in 
seconden weergegeven.

6.  Als de meting en analyse zijn voltooid, klinken er twee piep-
signalen en wordt het resultaat automatisch gedurende 
20 seconden als volgt op de display weergegeven: Heliprobe 0, 
Heliprobe 1 of Heliprobe 2. 

Als u het resultaat opnieuw wilt weergeven, drukt u op de knop           
zonder de BreathCard te verwijderen. 

OPMERKING
Adem niet in door de BreathCard. Neem de Heliprobe BreathCard 
weg van de mond als u adem moet halen. Drink niet tussendoor. 

Resultaat Status Cut-off (counts)

Heliprobe 0 GEEN infectie d ≤ 25 

Heliprobe 1 grensgeval 25 < d < 50

Heliprobe 2 infectie d ≥ 50 
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Noteer of print * de resultaten en verwijder de BreathCard. De meting 
en analyse zijn nu afgesloten.

Plaats de Protection Card en laat de analyzer ingeschakeld.

11.2.  Gemeten waarden weergeven 
Druk op de knop         om de gemeten countwaarden weer te geven.

* Voor het afdrukken van de resultaten moet een geschikte printer zijn aangesloten. 

Neem contact op met uw plaatselijke distributeur voor meer informatie. 

OPMERKING
Als de gemeten waarde tussen 25 en 100 counts is, voert het instrument 
automatisch een hermeting van de Heliprobe BreathCard uit (maximaal 
drie extra meetcycli) om de resultaten te bevestigen. Hierdoor kan de 
meting langer duren. De bepaalde waarde is het gemiddelde van de extra 
metingen. Grensgevallen worden zo altijd bevestigd door een hermeting. 

activiteit van bovenste 
reactiviteitsfilter 

activiteit van onderste 
reactiviteitsfilter 

(d1+d2) totale activiteit

tijd van meting

d1 =

d2 =

d =

t =
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Druk op de knop         om de achtergrondwaarden weer te geven.

12. Foutmeldingen

13. Service en onderhoud

De Heliprobe Analyzers hebben geen regulier onderhoud nodig. We 
adviseren echter de achtergrondwaarde ten minste een keer per jaar 
of bij een vermoeden van contaminatie te controleren.

Controleer altijd de achtergrondstraling als de analyzer is verplaatst of 
opnieuw is geconfigureerd. 

Reinig zo nodig de buitenkant van de Heliprobe Analyzer met een 
vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Spoel de analyzer niet af 
en dompel de analyzer niet onder in water of een andere vloeistof.

Neem contact op met uw plaatselijke distributeur als het instrument 
niet goed werkt of moet worden gerepareerd. 

Service en reparatie mogen alleen worden uitgevoerd door Kibion. 

meest recente gemiddelde achtergrondwaarde 
voor Geiger-Müller-teller 1

meest recente gemiddelde achtergrondwaarde 
voor Geiger-Müller-teller 2

Long BGR 1 =

Long BGR 2 =

Bericht op display Functie

Testing GM-tube 
Automatische controle van de werking 
van de GM-buizen

GM-tube OK GM-buis werkt goed

GM-tube error 
Rode ledlamp (links) brandt.

GM-buis werkt niet goed 
Er kan geen meting worden uitgevoerd 
Neem contact op met uw plaatselijke 
vertegenwoordiger.

Too high background 
Rode ledlamp (links) brandt.

Achtergrondstraling is hoger dan de 
cut-off van 250 counts. 
Er kan geen meting worden uitgevoerd. 
Neem contact op met uw plaatselijke 
vertegenwoordiger.
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14. Afvoer

De Heliprobe Analyzer moet worden afgevoerd als elektronisch en 
elektrisch afval.

Plaats de Heliprobe BreathCard weer in de verpakking (envelop) en voer 
af in overeenstemming met plaatselijke regelgeving of richtlijnen. 

15. Technische specificaties

OPMERKING
Een Heliprobe BreathCard met een ademmonster van een geïnfecteerde 
patiënt heeft in het algemeen een waarde van circa 200–2000 counts. 
De verwachte radioactiviteit in een Heliprobe BreathCard met een 
ademmonster van een geïnfecteerde patiënt is circa 0,2–1,6 kBq 14C 
(0,005–0,05 μCi).

Heliprobe® Analyzer

Detector

GM-buizen en venster 50 mm in diameter die tegenover elkaar zijn 
gemonteerd.

Interne hoog spanning, 520 V

Levensduur 10E8 pulses: staat gelijk aan circa 30 jaar (intensief 
gebruik en hoge achtergrondstraling)

Display LCD, 16 tekens x 2 rijen, achtergrondverlichting

Akoestische indicatie Piepsignalen

Bedrijfsspanning 9 V DC (gestabiliseerd), externe voeding

Energieverbruik 4 W

Meetgevoeligheid
Activiteit van 25 Bq (14C) in dezelfde omstandigheden als de Heliprobe 
BreathCard geeft 1 pulse per seconde.

Temperatuur-/vochtigheids-
bereik in bedrijf 

0°–50°C / max 95 % RH

Temperatuur-/vochtigheids-
bereik opslag en transport

0°–50°C / max 95 % RH

Afmetingen 150 x 130 x 140 (breedte x hoogte x diepte)

Gewicht 4,2 kg

Seriële uitvoer

RS 232, protocol, baud rate 9 600, geen pariteit 8 databits, 

1 stopbit.

Pin2 TXD / Pin3 aarde GDN / Pin4 RXD

Emissie Voldaan

Immuniteit Voldaan

Voedingsadapter Invoer 230/130 V AC, uitvoer 9 V DC, vermogen 20 W
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16. Problemen oplossen

Probleem Mogelijke oorzaak Aanbeveling

Achtergrondstraling 
te hoog

Analyzer is mogelijk besmet.

Retourneer de analyzer voor verzorging. 
Neem contact op met uw plaatselijke 
vertegenwoordiger.

Probeer nooit de binnenkant van de 
analyzer of de opening te reinigen. De 
GM-buizen zijn zeer gevoelig en kunnen 
hierdoor beschadigd raken. 

Achtergrondstraling 
te hoog

De achtergrondstraling van de 
omgeving is mogelijk te hoog. 

Controleer of er straling wordt uitgezonden 
door andere apparatuur of bronnen in de 
omgeving. 

Verplaats de analyzer naar een andere 
locatie.

Als de natuurlijke omgevingsstraling 
hoog is, kunt u een hogere cut-off voor 
de achtergrondstraling instellen. Neem 
altijd contact op met uw plaatselijke 
vertegenwoordiger voor ondersteuning 
alvorens deze procedure uit te voeren.

Gemeten waarde of 
achtergrondwaarde is 
ongebruikelijk

Protection Card niet correct 
geplaatst.

Tussen de metingen moet de Protection 
Card altijd worden geplaatst en moet de 
analyzer ingeschakeld blijven.

GM-buis werkt niet
GM-buis is mogelijk beschadigd of 
defect.

Neem contact op met uw plaatselijke 
vertegenwoordiger.

Display werkt niet 
goed

Elektrische storing.
Neem contact op met uw plaatselijke 
vertegenwoordiger.

Gemeten waarde is 
negatief

Kan gebeuren als de opgeslagen 
achtergrondwaarde hoger is dan de 
waarde van het genomen monster.

Het resultaat is Heliprobe 0.

Controleer de achtergrondwaarde.

Gemeten waarde 
is anders na een 
hermeting van de 
Heliprobe BreathCard

De achtergrondstraling kan 
variëren.

De Heliprobe BreathCard met lage activiteit 
is relatief gevoeliger voor variatie in de 
achtergrondstraling dan kaarten met 
hoge activiteit. Deze normale variatie in 
achtergrondstraling heeft geen significant 
effect op de resultaten.

Controleer de achtergrondwaarde. 

Hoe kan ik niveau ‘0’ 
verifiëren?

Voer een ademtest uit zonder eerst 
een Helicap in te nemen.

Het resultaat moet 0 zijn. 

Hoe kan ik niveau ‘2’ 
verifiëren?

Daar de straling stabiel is, kan 

een zeer positieve (>250 counts) 

Heliprobe BreathCard worden 

bewaard om niveau ‘2’ te verifiëren. 

Bewaar de kaart onder de juiste 

omstandigheden.

Niveau ‘2’ kan worden geverifieerd, hoewel 
het aantal counts tussen de metingen kan 
verschillen. 
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17. Klantenservice en 
contactgegevens

Neem contact op met uw plaatselijke distributeur of Kibion GmbH 
voor ondersteuning.

Contactgegevens van lokale distributeur

(indien van toepassing)



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

Flow chart
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een onderneming van

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


