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Fácil manuseamento, com redução de ocorrência de erros: 

• Válvula de controlo exclusiva; 

• Modo manual, com conexão directa a frasco (kits frios de nova geração) ou 
automático, com ligação a um módulo de síntese; 

• Eluição em menos de 3 minutos; 

• Gestão de resíduos sem 68Ge. 

 

Sem contaminação microbiológica 

• Carece apenas de uma conexão externa: eluição extraído por vácuo; 

• Eluente selado dentro do gerador evitando ocorrências de derrame. 

 

 
 

 

 
 

Elevada concentração de atividade 
 
• Atividade de carga flexível do gerador: 20 - 50 mCi (740 - 1850 MBq); 

• Baixo volume de eluição: 1,1 ml; 

• Sem necessidade de etapas de reconcentração; 

• Prazo de validade prolongado: 12 meses ou 450 eluições; 

Alta pureza do eluído 

• Melhoria face aos valores típicos de 68Ge: 10 a 100 vezes inferiores 

aos requisitos da European Pharmacopeia; 

• Não carece de preparação prévia de eluição em caso de não utilização 

diária ou após o final da semana. 

 

 
SISTEMA DE NOVA GERAÇÃO  
 
Rápido, simplificado e de elevada segurança. 
 
INOVADOR 
 
Eluente (HCL) selado: gerador fechado, sem necessidade de 
carga externa de eluente; 
Baixo volume de eluição, sem necessidade de pré-purificação do 
eluído: maximização da atividade disponível. 
 
ALTO POTENCIAL 
 
Ideal para a preparação de kits frios, de nova geração. 
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 

 

QUÍMICA: 

 
Gerador 

Forma Química: 68GaCl3; 

Eluente: 0.1M HCl; 

Volume de Eluição: 1.1 ml; 

Produção do Gerador: 70-75% inicialmente e 60% após 12 meses; 

Atividade: 740 - 1850 MBq; 

Pureza do radionuclídeo: 68Ga 99,9% da radioatividade total. Melhoria da pureza do 68Ge para 0,001%, 

Pureza radioquímica: 68Ga3+ 95%; 

Pureza Química: Fe, Cu, Ga, Ni, Pb, Zn <10µg/GBq individualmente; 

Qualidade Microbiológica: Estéril na liberação; 

Endotoxinas bacterianas: 20 EU / ml; 

 
Eluído 

Aparência: solução límpida e incolor, livre de precipitação; 

Atividade Específica: Sem portador adicionado. 

 
DADOS GERAIS 

Blindagem: equivalente a 50 mm de espessura de chumbo; 

Calibração: na data / hora de envio. 
 
INDICAÇÕES CLÍNICAS 

 
• Alvo: recetores de somatostatina (SSTR), antígeno de membrana específico da próstata (PSMA), receptores de 

integrinas, recetores de peptídeos liberadores de gastrina (GRPR), recetores do peptídeo tipo glucagon 1 (GLP-

1R), família de receptores do fator de crescimento epidérmico humano (HER2); 

• Pré-alvo: antígeno carcinoembrionário (CEA); 

• Não-alvo: classes de ventilação e imagem de perfusão para as categorias de doenças oncológicas e não 

oncológicas. 


