
KULLANMA TALiMATI 

CARDIO-SPECT radyofarmasotik hazlrlama kiti 

Damar if;ine enjeksiyon yolu ile kullamhr. 

EtkiflMadde: 
Metoksi-izobutil-isonitril-bakrr-tetrafloroborat 

Yard1111Cl Maddeler: 
KaIay kloriir dibidrat 
Tetrasodyum pirofosfat dekahidrat 
L-sistein hidrokloriir monohidrat 
Glisin 
Sodyum kloriir 

Bu ilacI kullanmaya ba§lamadan once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice 
okuyunuz, ~iinkii sizin i~in onemli bilgiIer i~ermektedir. 

• Bll kullanma talimaflfll saklayzfllz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyar; duyabiZirsiniz. 
• Eiter ilave sorularzfllz oha'sa, Wifen doktorunuza veya eczaCZfllza danz:jlnzz. 
• Bll ilar; kt:jisel olarak sizin ir;in rer;ete edilmi:jtir, ba:jkalarma vermeyiniz. 
• Bll ilacm kullal1lmz szrasll7da, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorllnuza bu ilacz 

kullandzgznzzl soyleyiniz. 
• Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. Rar; haklanda size onerilen dozun dl:jznda 

yiiksek veya dii:jiik doz kullanmaymlz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

1. CARDIO-SPECT fledir ve fle ififl kllllamllr? 
2. CARDIO-SPECT'i kllllaflllladafl Oflce dikkat edillllesi gerekelller 
3. CARDIO-SPECT flasll kllllalllllr? 
4. Olasl yall etkiler Ilelerdir? 
5. CARDIO-SPECT'ill saklall11laSI 

Ba§hklan yer almaktadlr. 

1. CARDIO-SPECT nedir ve ne i~in kullamhr? 

Bu ila9 sadece tamsaI ama9h kullamm i9indir. 

CARDIO-SPECT, koroner arter hastaIlguuu tamsaI 9aIl~maIannda ve aym zamanda kaIp krizi 
ve kaIp hastaIlgJ. riskinin degerlendirilmesinde kullarnlan steril bir iiriindiir. CARDIO-SPECT 
radyofannasotik ajanlar olaraIc adlandmlan bir gruba dalIildir. iIa9, 99mTc-perteknetat ile 
i§aretlendikten soma, doktorunuz tarafmdan size damar yolu ile enjekte edilecektir. Boylece 
egzersiz yaptJiPruz srrada ve istirahat doneminde kaIbinizin i9indelci kan aIcum bir kamera 
araciligJ. ile goriintiilenecektir. 
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CARDIO-SPECT paratiroid bezinin (kalsiyum dengesini kontrol etrnelde gorevli ve boynun alt 
kIs=da yer alan bir bezdir) a~m yall~maSl111 degerlendirmek amaCI ile de kullanilir. 

· Aym zamanda, memede bir kitlenin varhi?;l111 ve boyutlafl111 tespit etrnek amaCI ile de 
kullamlabilir . 

2. CARDIO-SPECT'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

CARDIO-SPECT uygulanmasmdan once doktorunuz size uygulama yonterni ve verilecek 
radyoalctif madde hakkInda bilgi verecektir. Telmisyum (TC_99m

) sestarnibi kull= ile dii§iik 
dozda bir radyoaktiviteye maruz kalacalcsl111z. Olu§an risk dii§iiktiir ve doktorunuz sizin iyin 

· sagIanacaIc yararm bu riskten fazla olduguoa inandli?;l iyin bu uygulamaya karar vermi§tir. 

CARDIO-SPECT'i a~ai?;ldaki durumlarda KULLANMAYINIZ 
Eger; 

• CARDIO-SPECT'in et1cin maddesine veya yardnnC! maddelerden herbangi 
birine kar§l aleljiniz (bipersensitivite) var ise, 

CARDIO-SPECT'i a~agldaki durumlarda niKKATLi KULLANINIZ 
Eger; 

• 18 yasmdan kiiyiikseniz doktorunuza dam§lOlz. 
• iIay doktorunuz tarafindan uygulandIktan soma bol SlVl al!mz (or; su, meyve 

suyu) ve mesanedeki radyoaktiviteyi azaltrnaIc iyin slk slk·idrara y1kl111z. 

Eger bObrek ve/veya karacigerinizle ilgili bir problem ya~lyorsamz veya safra kesenizle ilgili 
bir sorun varsa, doktorunuza bildiriniz. 

· Bu uyarIlar geyrni~teki berhangi bir donemde daIll olsa sizin iyin geyerli ise liitfen doktorunuza 
dam~lOlz. 

Hamilelik 
flacI kullanmadan once doktorunuza veya eczaclnzza dal1l~lIJlZ. 
<;:ocuk dogmma potansiyeli olan kadmlara radyoaIctivite iyeren ilaylarm verilrnesinden once 
mutlalca barnilelik durumu sorgulanmalldrr. Eger barnile ohna ihtimaliniz varsa dolctorunuza 
mutlaIca bildiriniz. Adet doneminizde gecilcme varsa ve bamile ohnadli?;l111z kamtlanmaml§sa, 

· barnile olduguouz kabul edilmeli ve bu ilay size uygulanmamalJdrr. Bu nedenle boyle bir 
durum varsa doktorunuza adetinizin gecikmi~ olduguou mutlaIca soyleyiniz. 

Genel olaraIc, barnilelik donemlerinde radyofarmasotiklerin kulJammmdan kaylOlhoalldrr. 
Doktorunuz ancaIc bu tetkikten size saglanacaIc yararm, olu~abilecek riskten fazla olduguoa 
karar verirse bu ilaC! size uygulayacaIctrr. 

Tedaviniz slraslIJda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eCZaCll1lZa 
· danz~lIJlZ. 

Emzirme 
flacI kullanmadan once doktorunuza veya eczaclnzza danz~lIJlz. 

Emziriyorsamz, bu bilgiyi doktorunuzla payla~l111z. Dolctorunuz yapuacaIc tetldki emzirme 
doneminizin sonuna erteleyebilir veya radyoaktif ilay vUcudunuzdan tamamen anlmcaya kadar 

· emzirmeyi kesmenizi soyleyebilir. Doktorunuz CARDIO _ SPECT uygulandJktan somaId 24 
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saat boyunea bebeginizi emzinnemenizi, bu siire i9inde uygun mamaIar kullanmaruzl da 
isteyebilir. Bu siire boyunea sagrugunz siitiinfizii atunz. 

haC! aIdIktan sonra radyoaktivite viieudunuzdan tamamen atJlmeaya kadar kii9iik 90euklaruuza 
ve bebeklerinize 90k yakla:;;mayuuz. 

Ara\! ve makine kullannm 
CARDIO-SPECT'in ara9 ve makine kullannn beeerisi iizerine etkisi yoktur. 

CARDIO-SPECT'in i~eriginde bulunan baZI yardlmcl maddeler haloonda iinemli bilgiler 
Bu tJbbi iiriin her dOZli ba§ma 1 =01 (23 mg)'dan daIla az sodyunI ihtiva eder; yani esasmda 
"sodyunI igermez". 

Diger i1a\!lar ile birlikte kullamml 
Eiter reryeteli ya da reryetesiz herhangi bir ilaez ~Zl anda kullanzyorsa11lz veya son zamanZarda 
JatlZandz11lz ise liltfen doktorzmuza veya eczaCZ11lza bunZar hakJanda biZgi veriniz. 

3. CARDIO-SPECT nasIl kullamhr ? 

Uygun kullamm ve dozluygulama slkhgI i\!in talimatlar: 
. Doktorunuz bu ilaem dozunu belirleyeeek ve size uygulayaeaIctrr. Bu miktar gereldi bilgiyi 

saglamaya yeteeek en az ila9 miktan olaeaIctrr. 

Eger kaIbinizin goriintiilenmesi soz konusu ise, biri egzersiz yaparken, digeri istirahat haIinde 
olmak iizere size iki enjeksiyon yapuacaIctrr. 

Eger memenizin goriintiilemesi soz konusu ise, sadece bir enjeksiyon yapuacaktrr. 

Tek uygulama dOZli 185 MBq ile en fazla 2000 MBq (Megabekerel -radyoaktivite ol9Um 
birirnidir) arasmda degi§ir. iki enjeksiyon yapllmasl halinde, uygulanacaIe toplam doz 
1800MBq'dir. 

Doktorunuz bu ilaC! kaIbinizdeki kan akmmn oll'mek i9in kullaruyorsa, incelemeden en az 1 
saat oncesinden ba:;;layarak hil'bir §ey yememeli ve il'memelisiniz. Doktorunuz her 
enjeksiyondan sonra, goriintiilemeden once hafif yagiI bir yemek yemenizi veya bir-iki bardak 
siit il'menizi isteyebilir. 

Uygulama yoIn ve metodu: 
CARDIO-SPECT toplar damar il'ine enjekte edilir. Bu uygulama sadece bu ilal'lar konusunda 
egitirnli ve deneyimli sag\Jk personeli tarafindan kullarulabilir. 
RADYOFARMASOTiKLER SADECE NUKLEER TIP :MERKEZLERiNDE VB NUKLEER 
TIP UZMANLARI TARAFINDAN UYGULANMALIDIR. 

Size CARDIO-SPECT uygulandJktan sonra: 
Radyoaktif maddeyi viicudunuzdan annak il'in uygulamadan hemen sonra 2 litre SIVl 
tiiketiniz ve sIlc sue idrara I'lkmIZ. 

- Doktorunuz onermedilcl'e ba:;;ka bir ilal' almaYJillZ. 
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Degi~ik ya~ gruplan : 

<;ocuklarda kullamml : 
Doktoruuuz ilact yocuklarda ve adolesanlarda klinik ihtiyaylara gore gerekli degerlendirmeleri 
yaparak kullanabilir. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla CARDIO-SPECT kullandlysanlZ 
· Eger doktoruuuz gerekenden fazla dozda Teknesyum e9mTc) CARDIO-SPECT kullandtysa, 

radyoaktif maddenin viicudunuzdan auhmml luzlandtrmak amact ile stk stk idrar ve dt§ktlama 
yapmahs1illz. Bugiine kadar bildirilmi§ herhangi bir yiiksek doz vakast bulunmamaktadlf. 

4. Olasl yan etlriler nelerdir ? 

Tiim ilaylar gibi CARDIO-SPECT'in iyeriginde bulunan maddelere duyarh olan ki§ilerde yan 
· etkiler olabilir. Bu etkiler herkeste goriihneyebilir. 

Yan etkilerin goriihne stkhgt §u §ekilde tanrrnlanrr: yok yaygm (2: 1110); yaygm (2: 11100 ila < 
111 0); yaygm olmayan (2: 1/1.000 ila < 1/1 00); seyrek (2: 1/10.000 ila < 111.000); yok seyrek « 
1110.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). 

Genel bozukluldar ve uygulama biilgesine i1i~kin hastahklan: 
Yaygm: enjeksiyondan hemen soma olu§an agtzda metalik veya act tat, bazt valmlarda 
beraberinde agtz ktrrulugu olabilir. Koku duyusunda degi§iklilc gozlenebilir. 
Seyrek: ate§, lrntk1tk, ba§ donmesi, geyici artrit benzeri eklem agnlan 

Kardiyak hastahklan: 
Yaygm olmayan: go gus agnsl/anjina pektoris, anormal EKG 
Seyrek: Aritmi 

Gastrointestinal hastahklan: 
Yaygm olmayan: BulantJ 
Seyrek: Abdominal agn 

Sinir sistemi hastahklan: 
Yaygm olmayan: Ba§ agnsl 
Seyrek: Nobet geyirme (CARDIO-SPECT uygulanmasmdan ktsa slife soma), baYJlma 

· Bagl~I1dik sistemi hastahklan: 
Seyrek: Solunum giiylugu, tansiyonda du§me, kalp au§mm yava§lamasl, asteni ve kusma 
(genellikle CARDIO-SPECT uygulamas1ill takip eden iki saat iyinde) ve anjiyoodem gibi 
§iddetli hipersensitivite reaksiyonlan. 

Deri ve deri alh doku hastalIldan: 
Seyrek: Deri lizerinde ktzartJ ve klfmtZl kabarctklarla birlikte allerjik cilt ve mukoza 
reaksiyonlan (prurit, iirtiker, adem), damarlann geni§lemesi, enjeksiyon bolgesinde lokal 

· etkiler, hipoestezi, parestezi, ylizde ate§ basmasl 
<;:ok seyrek: yatlcmhgt olan hastalarda diger a§ID duyarhltk et1cileri de tanrrnlanmt§tir. 
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· Eger hipersensitivite bulgulan ortaya s:Ikarsa doktorunuz ilas: uygulanmaSllli hemen kesecek ve 
eger gerekli ise intravenoz tedaviye ba~layacaktrr. Acil durumlar is:in gerekli ilas:lann ve 
cihazlann (or; endotrakeal tiip ve ventilator) hazrr bulundurulmasl gerekir. 

Diger sornnlar 
iyonize radyasyona maruziyet ile kanser ve kalItrrnSal bozukluklar arasmda bir ili~ki tespit 
edilmi~tir. Niikleer up iirlinleriyle yaprlan tamsal incelemelerin s:ogu 20 mSv'den dil~ilk 
radyasyon dozlan ile yapildIgr is:in bu istenmeyen etkilerin ortaya s:rlana olasIhgr dil~i1kti1r. 

· Onerilen maksirnum aktivite olan 925 MBq verildiginde efektif doz 3,8 mSv'dir. 

Eger bu kullanma talimatll1da bahsi ger;meyen hel'hangi bir yan etki ile kar~zla~ll'samz 
doktorunuzu veya eCZaC1I11Z1 bilgilendiriniz. 

S. CARDIO-SPECT'in saklanmasl 

CARDIO-SP ECT'i r;ocuklann goremeyecegi, eri~emeyeceifi yerlerde ve ambalajmda 
· saklaymlZ. 

CARDIO-SPECT'i etiket ve kutrrnun ilzerinde basrlrm~ olan son kullanma tarilri ges:tikten 
soma kullanmayunz. Son kullamm tarilri yazili olan aym son gilnildiir. 

SogrIk kiti 25°C'nin altrnda oda sicaldIgrnda saldayunz. 

CARDIO-spect'i sodium perteknetat e9mTc) ile i~aretlendikten soma, 25°C'nin altmda oda 
· srcakhgmda saldayunz. 
i~aretlemni~ iiriln 8 saat is:inde kullamlmahdrr. 
Urilnil, I~rktan korumak is:in orijinal ambalajmda saldaYJillz. 

Atrklar, Tiirkiye Atom Enerjisi Kurunm'nun (TAEK) 'Radyoaktif Madde Kullammmdan 
Olu~an AtIklara iIi~ldn Yonetrnelik' ve 'TIbbi Atrklann Kontrolfi Yonetrneligi' krrrallanna 
nygun olarak bertaraf edihnelidir. 

· iIas:lar mnsluga dokilhnemelidir. Artr1c kullamhnayacak ilas:lan nasil inilia edeceginizi 
eczaCllliza dam~llliz. 

Son knllanma tarihiyle nynmln olarak knllammz. 

Rllllsat sahibi: 

Can Radyofarmasotik Uri1nler Sanayi ve Ticaret A.~. 
· Ali P~a Sanayi Bolgesi 12. Sokalc, No: 19 

Silivri-istanbul 

imal Yeri: 

Medi-Radiopharma Ltd 
Budape~te-Macaristan 

· Bu kullanma talima!! 15102/2013 tal'ihinde onaylanml~flr. 

5 



A~AGIDAKi BiLGiLER BU iLACI UYGULAYACAK SAGLIK PERSONELi i<;iNDiR 

. Hazrrlamadan onceki kit igerikleri radyoaktif degildir. Bununla birlilcte, sodium perteknetat 
99mTc enjeksiyonluk 90zeltisi (A vr. Fann.) eklendikten sonra son fuiin i9in yeterli zlrhlama 
saglanmahdrr. 

Radyofannasotik uygulanmasl, gevredeki diger insanlar i9in de ekstemal radyasyon veya 
diilciilen idrar, kusmuk vb. ile materyal nedeniyle kontarninasyon riski yaratrr. Radyasyondan 
korunma onlemleri ulusal mevzuatlarla uyumlu bir §ekilde mutlaka onceden ahnmalldrr. Uriin 
bakteriyostatilc koruyucu igermez. 

TeknesyumTc_99m Sestarnibi sulandmlchJctan sonra sekiz (8) saat iyinde kullarulmalldrr. Flakon 
maksimum 15 GBq oksidan iyermeyen steril sodium (l9mTc) perteknetat ile sulandmlrr. TUm 
fannasotik iiriinlerde oldugu gibi, bu fuiiniin hazrrlanmasl srrasmda flakonun biitiinliigiiniin 
bozulrnu§ Ohnasl halinde fuiin kullarulmarnaJldrr. 

Sadece son 24 saat iyinde sagllnn§ bir Tc-99m jeneratoriinden en fazla 2 saat once elde edilrni§ 
eluau lcullamruz. 

Kitin i§aretlemnesi metod A'ya veya metod B'ye gore yaplhnalldrr. 

TckncsyumTc_99m Scstamibi hazlrlama talimatlan 

Bir kaynatma i§lcmi: 
CARDIO-SPECT Kit'ten teknesyum Tc_99m sestarnibi hazrrlanmasl a§agJda verilrni§ aseptilc 
i§leme gore yaplhnaJrdrr: 

1. Hazrrlama i§lemi boyunca su geyirmeyen eldivenler giyilmelidir. CARDIO-SPECT Kit 
flakondan plastik diski 9llCarmrz ve flakonun iist kapagJru dezenfekte etmek iyin alkol 
ile siliniz. 

2. Flakonu, tarih, hazrrlama zamam, hacim ve aktivitesi belirtilen bir etilcetle etilcetlenrni§ 
uygun bir kur§un koruyucu iyine yerle§tiriniz. 

3. Steril, koruyucu zrrh ile kaplr bir enjektor lcullanaralc, aseptik ko§ullarda yalda§rJc 1-5 ml 
steril, non pirojenilc, katkrslZ sodyum perteknetat Tc_99m 90zelti (maks. 15 GBq-405 
mCi) gekiniZ. 

4. Aseptik olarak sodyum perteknetat TC_99m 90zeltisini kur§un mh i9indeki flakona 
ekleyiniz. Enjektorii flalcondan yrJcannadan once 90zeltinin iistiindeki bo§lulc kIsmmdan 
verilen hacme e§it milctarda hava yekerek flalconun iyindeki basmCi dengeleyiniz. 

5. 5-10 lcez 9abuk hare!cetlerle alt list ederelc 90k diklcatli bir §ekilde lcan§tmrnz. 
6. Flakonu kur§un !coruyucu i9inden yrJcararak, uygun bir §elcilde !coruyucu ile !caplanmr§ 

ve !caynayan su iyeren bir su banyosunun iyine dik bir §ckildc koyunuz. Flakonu 
banyonun yiizeyinde askIda durarak 10 dakilca boyunca !caynatmrz. Banyo mutlaka 
!coruyucu zrr!J ile !caplanmr§ ohnaJrdrr. 10 dakilcaJrJc zaman, su telcrar kaynamaya ba§lar 
ba§lamaz ba§lauhnalldrr. 

7. Not: Kaynatma a§amasmda flalcon mutlaka dilc durmaJrdrr. Flalconun tlpasmm suyun 
iistiinde bir seviyede !calmasun saglayacak bir banyo lcullamruz. 

8. Koruyucu zrrh ile !caplanmr§ flalconu su banyosundan 9rJcarunz ve 15 dakilca boyunca 
sogumaya brrakunz. 

9. Uygulamadan once, siispansiyonun herhangi bir yabanCi madde igermediginden ve renlc 
degi§ildigi olmadrgJildan emin ohnak i9in gozle !control ediniz. 

10. Steril ve zrrhlanmr§ bir enjektorle materyaJi aseptik !co§ullarda gekiniz. HazrrladlgJruz 
preparau 8 saat i9inde lcullamruz. 
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11. Radyokiroyasal safuk, hastaya uygulama yapilroadan once radyoaktif ITK (ince tabaka 
kromatografisi) metoduna gore veya a:;;agrda detaylan verilen organik solvent 
ekstraksiyon metoduna gore kontrol edilmelidir . 

. NOT: Radyoaktif materyal iyeren flakonlar ISltllchgr tal(dirde potansiyel olarak krrIlma ve 
onemli bir kontaminasyona neden olma riski ta:;;rr. 

Method "B" - Kuru ISltma i~Jemi 
CARDIO-SPECT Kit'ten TeknesyumTc_99m Sestamibi hazrrlanmasl a:;;agrdald aseptik i§lem 
takip edilerek yapllmalldrr: 

I. Hazrrlama i§lemi boyunca su geyirmeyen eldivenler giyilmelidir. CARDIO-SPECT Kit 
flakonundan geymeli diski ylkanruz ve flakonun iistiinii dezenfekte edici bir materyal 
ile siliniz. 

2. Flalmnu, tarih, hazrrlama zamam, hacmi ve aktivitesi yazrn olarak uygun bir §ekilde 
etiketlenmi§ olan bir koruyucu zrrh iyine yerle§tiriniz. 

3. Steril, koruyucu zrrh ile lmph bir enjektor kullanarak aseptil( ko§ullarda 1-5 ml steril, 
non-piroje~, katktslz sodyum perteknetat Tc_99m yozeltisi (maks. 15 GBq) yekiniz. 

4. Sodyum perteknetat TC_99m yozeltisini aseptik olarak ktrr§un zrrh iyindeki flakona 
ekleyiniz. Enjektorii flakondan ytkarmadan once yozeltinin iistiindeki bo§lul( ktsmmdan 
verilen hacme e§it mi1ctarda hava yekerek flakonun iyindeki basmcl dengeleyiniz. 

5. 5-10 kez yabuk hareketlerle alt iist ederek yok dikkatli bir §ekilde kan§ttnmz. 
6. Flakonu kuru blok lSlttctlar iyine yerle§tiriniz. Hafifye a§agr dogru basttnrken omek 

blok ve flakon arasmda gUvenli bir bo§luk kalchgrndan emin olunuz. 
7. ISlttua programnn ba§lattuak iyin diigrrreye basllliZ. Flalmnlan, 10 dakilm kaynadtlctan 

sonra flakonu zrrm i9ine yerle§tiriniz ve oda slcakhgrnda sogumaya brraktmz. 
8. Uygulamadan once, ktrr§un gozliikler kullanarak, siispansiyonun herbangi bir yabancl 

madde igennediginden ve renl( degi§ildigi olmadlgrndan emin olmak iyin gozle kontrol 
ediniz. 

9. Dozlarm tumiinii, steril ve zrrhla kaph bir enjektor kullanarak aseptik ko§ullarda 
yeldniz. SulandrrIlmt§ preparatt 8 saat iyinde kullanllliz. 

10. Hastaya uygulamadan once radyoldmyasal safuk kontrol edilmelidir. Bu kontrol, 
radyoaktif iTK metoduna gore ve a§agrda detaylan verilen organik solvent ekstraksiyon 
metoduna gore kontrol edilmelidir. 

I!. Sulandrrtlchktan sonra, i§aretli CARDIO-SPECT iiriinii 25° C'nin alttnda ve l§tlctan 
korunarak saldamr . 

. Not; RadyokimyasaJ safllk %94'lin altmda ise iiriinii kullanmaymIZ. 

Suland=adan sonra kalan kaplar ve kullamImayan tum materyal radyoaktif maddeler 
ulusal mevzuatla uyumlu olarak atthnalldrr. 

TeknesyumTc_99m Sestamibi'nin miktar tayini i\!in Radyoaktif iTK metodu 

I. Materyal 
1.1. Bal(er-Flex-Aluminyum Oksit plak, # 1 B-F, onceden kesilmi§ 2.5 cm x 7.5 cm 
1.2. Etanol >%95. 
1.3. O.OIMBq - 15 GBq arasmdaki radyoaktiviteyi olymek iyin capintec veya e§deger 
bir olyiim Cihazl. Rezoliisyon degeri O.OOIMBq. 
1.4. 22-26 gauge igrteli 1 ml enjektor. 
1.5. Kaph kii9iik yiiriittue tanlG (para:film® ile kaph 100 ml beher yeterlidir). 
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2. i~lem 
2.1. Yeterli miktarda etanolii, 3-4 mm solvent derinligini saglanaeak ~ekilde kiiyiik 
yiiriitme tankmm (beher) iyine koyunuz. Tania (beheri) ParafiJm® ile kaplaynnz ve 
dengeye gelmesi iyin yakla~lk 10 dakika beldeyiniz. 
2.2. 1 ml'!ik, 22-26 igne uylu enjektor kullanarak 1 damla etanolii Aluminyum Oksid 
iTK plak iizerine ~agIdan 1.5 em bo~luk kalaeak ~eki1de damlatmlz. Damlanm 
kurumasma izin vermeyiniz. 
2.3. Etanol damlasmm iizerine 1 damla kit yozeltisi ekleyiniz. DamlaYI kurutunuz. 
ISltmaynnz ! 
2.4. Damladan sonra 5 em olaeak ~eki1de yiiriitiiniiz. 
2.5. Stribi alttan 4.0 em olaeak ~ekilde kesiniz ve her paryaYI doz kalibratoriinde 
olyiiniiz. 
2.6. % Radyokimyasal safugI ~agIdaki ~eki1de hesaplaynnz: 

(Alctivite iist parya) 
% Te_99m Sestarnibi = ------------------------------- x 100. 

(Alctivite her iki parya) 

2.7. % Te_99m Sestarnibi > 94% Olmalldrr, aksi takdirde preparat atIlmalldrr. 

II. Organik solvent ekstralcsiyon metodu 

· Mate/yal ve cihazlar 
1. Sodyum kloriir yozeltisi 
2. Kloroform 
3. Vorteks KarWtmCl 
4. 0.0IMBq-15 GBq arasmdaki radyoaktiviteyi olymek iyin Capintee veya e~deger bir olyiim 
eihazl. Rezoliisyon degeri O.OOlMBq. 

· j~lem 
1. 0.1 ml i~aretlenmi~ bile~igi 3 ml kloroform ve 2.9 ml salin yozeltisi iyeren bir flakon iyine 
koyunuz. 
2. Flakonu kapatunz, vorteks karI~tmCl ile 1 dakika karI~t=z, sonra fazlann ayn~masl iyin 
bekleyiniz (1-2 daldka). 
3. Ust tabakaYI (salin) b~ka bir flalmna aJITIfUZ ve her iki fazm aktivitelerini doz 
kalibratiiriinde ayn ayn i:ilyiiniiz (salin flakonu ve kloroform flalmnu). Lipofililc Te_99m -MIBI, 
kloroform fraksiyonunda bulunur ve salin tabakada kontanIinantlar yer alrr. 

· 4. Hesaplama 
99mTe-Cardio-Speet'in yiizdesini hesaplama: 

Kloroform fraksiyonunun aktivitesi 
% lipofililc 99mTe-Cardio-Speet= -----------------------------------------------------x100 

Her iki fraksiyonun toplam alctivitesi 

8 saat ilYindeki radyokimyasal saflIk %94'iin altmda olmamahdlr. 
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