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Producent
Prezentowane w niniejszym katalogu produkty wytwarzane są
w Ośrodku Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum
Badań Jądrowych. Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest
jednostką badawczo-rozwojową specjalizującą się w badaniach,
wdrożeniach, a także w produkcji i działalności handlowej oraz
usługach związanych z zastosowaniem produktów izotopowych.
POLATOM ma swoją siedzibę w Otwocku, w sąsiedztwie
badawczego reaktora jądrowego MARIA.

Poza radiofarmaceutykami oferujemy również odczynniki
radiochemiczne, roztwory i źródła wzorcowe dla instytucji
badawczych i dla przemysłu, zamknięte źródła promieniotwórcze
do zastosowań w radiografii przemysłowej oraz do kontroli
procesów przemysłowych.

Od wielu lat POLATOM posiada system zapewnienia jakości
certyfikowany na zgodność z PN-EN ISO 9001: 2015-10.
Wytwarzanie radiofarmaceutyków odbywa się zgodnie z
wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, cGMP, potwierdzone
certyfikatem wydanym przez Główną Inspekcję Farmaceutyczną.
Produkty lecznicze dla medycyny nuklearnej stanowią
najważniejszą część naszej produkcji. Wysoka jakość,
szczegółowe programy badań jakościowych wytwarzanych
radiofarmaceutyków, terminowość dostaw oraz zorientowana na
klienta organizacja firmy - zaowocowały zaufaniem odbiorców
na całym świecie. Dzięki temu POLATOM jest obecnie jednym
z wiodących globalnych dostawców radiofarmaceutyków,
eksportującym do ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach.
Programy badawcze i prace innowacyjne podejmowane przez
zespół badawczy POLATOM zaowocowały w ostatnich latach
wdrożeniem wyjątkowych w skali światowej produktów, takich
jak 99mTc-Tektrotyd – radiofarmaceutyk wskazany do scyntygrafii
receptorów somatostatynowych, głownie w diagnostyce
nowotworów neuroendokrynnych, a także prekursory
radiofarmaceutyków ItraPol (90Y) i LutaPol (177Lu) – do znakowania
produktów przeznaczonych do terapii radionuklidowej.

Przy zamawianiu produktów prosimy o podanie
następujących danych:
- kodu produktu
- nazwy produktu
- aktywności
- ilości
- wymaganej daty dostawy
Zamówienia można składać:
- pocztą (Ośrodek Radioizotopów POLATOM,
ul. Andrzeja Sołtana 7),
- faksem (22 779 73 81),
- e-mailem (polatom@polatom.pl).
Informacje dotyczące produktów, terminów
dostaw, transportu można uzyskać pod
następującymi numerami telefonów:
22 718 08 13, 22 718 08 14 , 22 718 08 15
Harmonogram dostaw znajduje sie na naszej
stronie: www.polatom.pl
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POLTECHNET

Generator radionuklidu 99Mo/99mTc
Natrii pertechnetatis ( 99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
n Skład jakościowy i ilościowy

Sodu nadtechnecjan (99mTc) do wstrzykiwań jest
otrzymywany z generatora (99Mo/99mTc). Technet
(99mTc) rozpada się emitując promieniowanie gamma
o średniej energii 140 keV i okresie półtrwania 6,01 h
do technetu (99Tc), który, ze względu na długi okres
półtrwania wynoszący 2,13 x 105 lat, uważany jest za
quasi stabilny.
Generator radionuklidu zawierający izotop macierzysty
99
Mo zaadsorbowany na kolumnie chromatograficznej

Kod: MTcG-4

dostarcza sodu nadtechnecjan (99mTc) do wstrzykiwań
w postaci jałowego roztworu.
99
Mo na kolumnie jest w stanie równowagi
z wytworzonym izotopem pochodnym 99mTc.
Generatory dostarczane są z określoną poniżej
aktywnością 99Mo na dzień kalibracji, tak aby otrzymać
odpowiednią ilość eluatu technetu (99mTc), zakładając
100% teoretyczną wydajność i 24 godzinny odstęp
czasu od ostatniej elucji oraz około 87% udział
bezpośredniego rozpadu 99Mo:

Przykłady aktywności generatorów radionuklidu:
Aktywność 99mTc/99Mo [GBq]
na dzień produkcji
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Ilość eluowanego technetu (99mTc) zależy od faktycznej wydajności generatora deklarowanej przez
wytwórcę i zatwierdzonej przez odpowiednie Urzędy

Regulator objętości eluatu od 4 ml do 8 ml
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Dzień

GBq

190,62
148,13
115,14
89,46
69,54
54,05
42,00
32,65
25,36
19,73
15,32
11,92
9,27
7,19
5,59
4,35
3,38
2,62
2,05
1,59
1,26

54,05

7,1
5,5
4,3
3,3
2,6
2,00
1,55
1,21
0,94
0,73
0,57
0,44
0,34
0,27
0,21
0,16
0,13
0,10
0,08
0,06
0,05

2,00

381,08
297,30
229,73
178,38
137,84
108,11
84,05
65,41
50,81
39,46
30,54
23,78
18,65
14,32
11,08
8,65
6,76
5,14
4,05
3,24
2,43

108,11

14,1
11,0
8,5
6,6
5,1
4,00
3,11
2,42
1,88
1,46
1,13
0,88
0,69
0,53
0,41
0,32
0,25
0,19
0,15
0,12
0,09

4,00

475,68
370,27
289,19
224,32
172,97
135,14
105,14
81,62
63,51
49,19
38,38
29,73
23,24
18,11
14,05
10,81
8,38
6,49
5,14
4,05
3,24

135,14

17,6
13,7
10,7
8,3
6,4
5,00
3,89
3,02
2,35
1,82
1,42
1,10
0,86
0,67
0,52
0,40
0,31
0,24
0,19
0,15
0,12

5,00

572,97
443,24
345,95
267,57
208,11
162,16
125,95
97,84
76,22
59,19
45,95
35,68
27,84
21,62
16,76
12,97
10,27
7,84
6,22
4,86
3,78

162,16

21,2
16,4
12,8
9,9
7,7
6,00
4,66
3,62
2,82
2,19
1,70
1,32
1,03
0,80
0,62
0,48
0,38
0,29
0,23
0,18
0,14

6,00

713,51
556,76
432,43
335,13
259,46
202,70
157,57
122,43
95,14
74,05
57,57
44,59
34,59
27,03
21,08
16,22
12,70
9,73
7,57
5,95
4,59

202,70

26,4
20,6
16,0
12,4
9,6
7,50
5,83
4,53
3,52
2,74
2,13
1,65
1,28
1,00
0,78
0,60
0,47
0,36
0,28
0,22
0,17

7,50

762,16
591,89
459,46
356,76
278,38
216,22
168,11
130,54
101,62
78,92
61,35
47,57
37,03
28,92
22,43
17,30
13,51
10,54
8,11
6,22
4,86

216,22

28,2
21,9
17,0
13,2
10,3
8,00
6,22
4,83
3,76
2,92
2,27
1,76
1,37
1,07
0,83
0,64
0,50
0,39
0,30
0,23
0,18

8,00

954,05
740,54
575,68
448,65
348,65
270,27
210,00
163,24
126,76
98,65
76,76
59,46
46,22
35,95
27,84
21,62
17,03
13,24
10,27
7,84
5,95

270,27

35,3
27,4
21,3
16,6
12,9
10,00
7,77
6,04
4,69
3,65
2,84
2,20
1,71
1,33
1,03
0,80
0,63
0,49
0,38
0,29
0,22

10,00

1143,24
889,19
691,89
537,84
416,22
324,32
252,16
195,95
152,16
118,38
91,89
71,35
55,68
43,24
33,51
25,95
20,27
15,68
12,16
9,46
7,30

324,32

42,3
32,9
25,6
19,9
15,4
12,00
9,33
7,25
5,63
4,38
3,40
2,64
2,06
1,60
1,24
0,96
0,75
0,58
0,45
0,35
0,27

12,00

1237,84
962,16
748,65
581,08
451,35
351,35
272,97
212,16
164,86
128,11
99,73
77,57
60,27
46,76
36,49
28,38
21,89
17,03
13,24
10,27
8,11

351,35

45,8
35,6
27,7
21,5
16,7
13,00
10,10
7,85
6,10
4,74
3,69
2,87
2,23
1,73
1,35
1,05
0,81
0,63
0,49
0,38
0,30

13,00

1429,73
1110,81
864,86
670,27
521,62
405,41
315,13
244,86
190,27
147,84
114,86
89,46
69,46
54,05
41,89
32,70
25,41
19,73
15,41
11,89
9,19

405,41

52,9
41,1
32,0
24,8
19,3
15,00
11,66
9,06
7,04
5,47
4,25
3,31
2,57
2,00
1,55
1,21
0,94
0,73
0,57
0,44
0,34

15,00

1618,92
1259,46
978,38
759,46
591,89
459,46
357,03
277,57
215,68
167,57
130,27
101,35
78,65
61,08
47,57
37,03
28,65
22,43
17,30
13,51
10,54

459,46

59,9
46,6
36,2
28,1
21,9
17,00
13,21
10,27
7,98
6,20
4,82
3,75
2,91
2,26
1,76
1,37
1,06
0,83
0,64
0,50
0,39

17,00

1762,16
1370,27
1064,86
827,03
643,24
500,00
388,65
301,89
234,86
182,43
141,89
110,27
85,68
66,49
51,62
40,27
31,35
24,32
18,92
14,59
11,35

500,00

65,2
50,7
39,4
30,6
23,8
18,50
14,38
11,17
8,69
6,75
5,25
4,08
3,17
2,46
1,91
1,49
1,16
0,90
0,70
0,54
0,42

18,50

1905,40
1481,08
1151,35
894,59
694,59
540,54
420,00
326,49
253,78
197,30
153,24
119,19
92,70
71,89
55,95
43,51
33,78
26,22
20,54
15,95
12,43

540,54

70,5
54,8
42,6
33,1
25,7
20,00
15,54
12,08
9,39
7,30
5,67
4,41
3,43
2,66
2,07
1,61
1,25
0,97
0,76
0,59
0,46

20,00

2191,89
1702,70
1324,32
1029,73
800,00
621,62
483,24
375,41
291,89
226,76
176,22
137,03
106,49
82,70
64,32
50,00
38,92
30,27
23,51
18,11
14,05

621,62

81,1
63,0
49,0
38,1
29,6
23,00
17,88
13,89
10,80
8,39
6,52
5,07
3,94
3,06
2,38
1,85
1,44
1,12
0,87
0,67
0,52

23,00

2383,78
1851,35
1440,54
1118,92
870,27
675,68
525,13
408,11
317,30
246,49
191,62
148,92
115,68
90,00
70,00
54,32
42,16
32,70
25,41
19,73
15,41

675,68

88,2
68,5
53,3
41,4
32,2
25,00
19,43
15,10
11,74
9,12
7,09
5,51
4,28
3,33
2,59
2,01
1,56
1,21
0,94
0,73
0,57

25,00

2859,46
2221,62
1727,03
1343,24
1043,24
810,81
630,27
489,73
380,54
295,95
230,00
178,65
138,92
107,84
83,78
65,14
50,81
39,46
30,54
23,78
18,38

810,81

105,8
82,2
63,9
49,7
38,6
30,00
23,32
18,12
14,08
10,95
8,51
6,61
5,14
3,99
3,10
2,41
1,88
1,46
1,13
0,88
0,68

30,00

3335,13
2591,89
2016,21
1564,86
1216,22
945,95
735,13
571,35
444,05
345,13
268,38
208,38
162,16
125,95
97,84
75,95
59,19
45,95
35,68
27,84
21,62

945,95

123,4
95,9
74,6
57,9
45,0
35,00
27,20
21,14
16,43
12,77
9,93
7,71
6,00
4,66
3,62
2,81
2,19
1,70
1,32
1,03
0,80

35,00

3813,51
2962,16
2302,70
1789,19
1391,89
1081,08
840,27
652,97
507,57
394,32
306,49
238,38
185,13
144,05
111,89
87,03
67,57
52,43
40,81
31,62
24,59

1081,08

141,1
109,6
85,2
66,2
51,5
40,00
31,09
24,16
18,78
14,59
11,34
8,82
6,85
5,33
4,14
3,22
2,50
1,94
1,51
1,17
0,91

40,00

Oczekiwana aktywność eluowanego 99mTc w kolejnych dniach eksploatacji, dla standardowych aktywności generatorów:

4764,86
3702,70
2878,38
2237,84
1737,84
1351,35
1050,27
816,22
634,32
492,97
383,24
297,84
231,35
180,00
139,73
108,65
84,59
65,68
51,08
39,73
30,81

1351,35

176,3
137,0
106,5
82,8
64,3
50,00
38,86
30,20
23,47
18,24
14,18
11,02
8,56
6,66
5,17
4,02
3,13
2,43
1,89
1,47
1,14

50,00

4729,73
3675,67
2854,05
2216,21
1722,43
1338,65
1040,54
808,65
628,38
488,38
379,73
295,13
229,19
178,11
138,38
107,57
83,78
65,14
50,54

2216,21

175,0
136,0
105,6
82,00
63,73
49,53
38,50
29,92
23,25
18,07
14,05
10,92
8,48
6,59
5,12
3,98
3,10
2,41
1,87

82,00

n Wykaz substancji pomocniczych
Sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.
n Okres ważności
Eluat 99mTc nadtechnecjanu sodu
z generatora
radionuklidu 99Mo/99mTc: 12 godzin od wykonania elucji.
Generator radionuklidu 99Mo/99mTc: 21 dni od daty
produkcji.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w
narażeniu na promieniowanie jonizujące. Nie zamrażać.
n Parametry techniczne
Czas elucji zmienia się w zakresie od 2 minut przy
wybranej objętości eluatu 4 ±0,5 ml do 4 minut dla
objętości eluatu 8 ±0,5 ml.
Generator posiada tzw “suchą kolumnę” w celu
zapobieżenia radiolizie i w rezultacie powstawaniu
wolnych rodników.
n Charakterystyka eluatu
otrzymywanego z generatora
Wydajność elucji

90-110% nominalnej
aktywności
Czystość radiochemiczna eluatu >98%
Zawartość 99Mo w eluacie
<0,1%
Zawartość Al3+ w eluacie
< 5,0 µg/ml
pH eluatu
5,5-7,5
n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy stosowany wyłącznie do diagnostyki.
Eluat otrzymywany z generatora radionuklidu stosowany jest do:
► znakowania zestawów do sporządzania
radiofarmaceutyków przeznaczonych do
znakowania tym roztworem,
► scyntygrafii tarczycy poprzez bezpośrednie
obrazowanie oraz pomiar wychwytu związku
przez tarczycę pozwala ocenić położenie, rozmiar,
strukturę tkanki gruczołowej oraz funkcję narządu
w przypadku chorób tarczycy,
► scyntygrafii gruczołów ślinowych: rozpoznanie
przewlekłego zapalenia ślinianki (np.: Zespół
Sjögrena) jak również ocena funkcji wydzielniczej
tkanki gruczołowej oraz drożności przewodów
wyprowadzających; kontrolowanie odpowiedzi
na działania lecznicze (w szczególności terapia
radiojodem),
► lokalizacji ektopowej błony śluzowej żołądka
(uchyłek Meckela),
► scyntygrafii kanałów łzowych: ocena niedrożności
kanałów łzowych oraz kontrolowanie odpowiedzi na
działania lecznicze.
n Dawkowanie i sposób podania
Jeśli sodu nadtechnecjan (99mTc) jest podawany
dożylnie, stosowane dawki radioaktywności różnią

się i zależą od wymaganej informacji klinicznej oraz
stosowanej aparatury. Podanie aktywności powyżej
określonego diagnostycznego poziomu referencyjnego
dawek określone przez lokalne przepisy (DRL) powinno
być uzasadnione wskazaniami.
Podanie dożylne lub do oka.
We wskazaniach: scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia
gruczołów
ślinowych
i
identyfikacja/lokalizacja
ektopowej błony śluzowej żołądka sodu nadtechnecjan
(99mTc) roztwór stosuje się dożylnie.
W scyntygrafii kanałów łzowych, krople zakrapia się do
worka spojówkowego (podanie do oka).
Dawkowanie należy szczególnie rozważyć u dzieci i
młodzieży, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę
stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Rodzaj i zawartość opakowania
Poltechnet - generator 99Mo/99mTc zbudowany jest z następujących części:
► Z kolumny szklanej wypełnionej tlenkiem glinu, na którym
zaadsorbowany jest radionuklid macierzysty 99Mo.
Kolumna z góry i z dołu jest chroniona szklanym filtrem,
zapobiegającym ewentualnemu wydostaniu się tlenku
glinu z kolumny. Kolumna z góry i z dołu zamknięta jest
korkami z gumy, zabezpieczonymi kapslami.
► Kompletu metalowych igieł służących do połączenia
kolumny generatora z fiolkami z eluentem i z eluatem.
Na czas transportu lub przerw w eksploatacji igły
są zabezpieczone dwoma fiolkami zawierającymi
środek bakteriostatyczny (0,02% roztwór wodny
bromku laurylodimetylobenzyloamoniowego).
► Osłony ołowianej o grubości 50 mm, w której
umieszczone są kolumna i igły generatora. Osłona
zapewnia bezpieczną z punktu widzenia ochrony
radiologicznej eksploatację generatora.
► Filtrów: eluatu oraz powietrza.
► Regulatora objętości eluatu. Konstrukcja regulatora
umożliwia uzyskanie żądanej objętości eluatu
(poprzez regulację objętości od 4 do 8 ml).
Dokładność regulatora objętości wynosi +/-0,5 ml.
► Waga generatora bez opakowania zewnetrznego 16 kg.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

22500

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl
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Akcesoria do generatora radionuklidu

Zestaw do elucji generatora POLTECHNET

Kod: MTcG-01

n Zawiera
► 16 fiolek z eluentem o pojemności 10 ml
zawierających 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu.
► 16 fiolek próżniowych o pojemności 10 ml.
n Okres ważności
12 miesięcy od daty produkcji.
n Przechowywanie
W temperaturze otoczenia poniżej 25°C

Pojemnik osłonny na fiolkę z eluatem
Kod: MTcG-02
Dostarczany bezpłatnie z pierwszym zamówionym generatorem
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Osłony na strzykawki

► Osłona ołowiana na 2 ml strzykawkę
► Osłona ołowiana na 5 ml strzykawkę
► Osłona ołowiana na 5 ml strzykawkę
► Osłona ołowiana na 10 ml strzykawkę
► Przchowalnik osłonny na strzykawkę
► Osłona wolframowa na 2 ml strzykawkę
► Osłona wolframowa na 3 ml strzykawkę
► Osłona wolframowa na 5 ml strzykawkę
► Osłona wolframowa na 10 ml strzykawkę

kod: OS-2
kod: OS-5
kod: OS-5-A
kod: OS-10
kod: OS-P-10
kod: OSW-2
kod: OSW-3
kod: OSW-5
kod: OSW-10

Osłona ołowiana

Osłona wolframowa

► Grubość ścianek osłon ołowianych 3 mm.
► Grubość szkła ołowiowego wziernika: 5,0 mm.

► Grubość ścianek osłon wolframowych 3 mm.
► Grubość szkła ołowiowego wziernika: 5,1 mm.

Osłona
ołowiana
kod
OS-2
OS-5
OS-5A
OS-10
OS-P-10

Długość
[mm]

Średnica
wewnętrzna [mm]

51
62
62
71
160

10,5
14,2
15,2
18,2
19,0

Osłona
wolframowa
kod
OSW-2
OSW-3
OSW-5
OSW-10

Długość
[mm]

Średnica
wewnętrzna [mm]

50
52
60
71

10,3 (11,0)*
11,0 (11,4)*
14,0 (15,0)*
18,0

* powiększona średnica na wejściu osłony na długości 7-9 mm
w celu dopasowania do kształtu różnych strzykawek.
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DMSA (PoltechDMSA)

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Technetii ( 99mTc) succimeri solutio iniectabilis
Kod: MTcK-12
n Skład jakościowy i ilościowy
Kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy (DMSA)
1 mg.
n Substancje pomocnicze
Cyny(II) chlorek dwuwodny, kwas askorbowy,
d-mannitol, azot.
n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do
diagnostyki.
Preparat 99mTc-DMSA jest radiofarmaceutykiem
przeznaczonym do diagnostyki scyntygraficznej
nerek, w szczególności:
- obrazowania statycznego nerek,
- lokalizacji nerek, wyznaczania funkcjonalnej
masy nerek,
- badań morfologicznych kory nerek, badania
czynności pojedynczej nerki.
n Dawkowanie i sposób podawania
PoltechDMSA
podaje
się
dożylnie
po
wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od
utleniaczy roztworem eluatu z generatora
radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją
znakowania.
Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego
badania u osoby dorosłej mieści się w granicach
od 75 do 150 MBq, jednak w zależności od wskazań dopuszcza się podanie innych aktywności.
Do znakowania jednej fiolki zestawu należy użyć
5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu
z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 100-7400 MBq. Ilość ta wystarcza do
przeprowadzenia badania u kilku osób dorosłych.
Badanie obrazowe można rozpocząć po 1 do 3
godzin po wstrzyknięciu. W przypadku wystąpienia znaczącego wodonercza, należy rozważyć
opóźnienie badania (od 4 do 24 godzin) lub podanie furosemidu.
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania radiofarmaceutyku u dzieci
poniżej 18 roku życia.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
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n Okres ważności
6 miesięcy od daty produkcji.
Stabilność wyznakowanego kompleksu
Wyznakowany produkt powinien być podany
w ciągu 4 godzin od przygotowania jeżeli jest
przechowywany w temperaturze otoczenia poniżej
25OC.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
W temperaturze 2OC – 8OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3440

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl

DTPA (PoltechDTPA)

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Technetii ( 99mTc) pentetatis solutio iniectabilis
Kod: MTcK-4

n Skład jakościowy i ilościowy
Sodu dietylenotriaminopentaoctan jednowodny
(DTPA) 13,25 mg.
n Substancje pomocnicze
Cyny(II) chlorek dwuwodny, sodu chlorek, azot.
n Wskazania do stosowania
Preparat 99mTc-DTPA jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym do:
► obrazowania nerek (w scyntygrafii dynamicznej do oceny wartości GFR dla każdej z nerek
i oceny zaburzeń w odpływie moczu), badanie
GFR z próbek osocza,
► scyntygrafii i angioscyntygrafii mózgu.
n Dawkowanie i sposób podawania
99m
Tc-DTPA podaje się dożylnie po wyznakowaniu
zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy
roztworem eluatu z generatora radionuklidowego
99
Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją znakowania.
Do znakowania jednej fiolki zestawu należy
użyć 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc
sodu (eluatu z generatora radionuklidowego
99
Mo/99mTc) o aktywności 740-1500 MBq. Ilość ta
wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku
osób dorosłych.
Zalecana aktywność do przeprowadzenia
jednego badania u osoby dorosłej przy badaniu
nerek mieści się w granicach 74-370 MBq, a przy
badaniu mózgu 370-555 MBq.
Renoscyntygrafia z oceną GFR. Scyntygrafię
dynamiczną należy rozpocząć natychmiast po
wstrzyknięciu. Optymalne obrazy statyczne uzyskuje się 1h po wstrzyknięciu.
Angioscyntygrafia mózgu. Scyntygrafię dynamiczną należy rozpocząć natychmiast po
wstrzyknięciu. Obrazy statyczne uzyskuje się 1h,
i w razie potrzeby, kilka godzin po wstrzyknięciu.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Okres ważności
1 rok od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu
Wyznakowany produkt powinien być podany
w ciągu 6 godzin od przygotowania, jeżeli jest
przechowywany w temperaturze otoczenia poniżej
25OC.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
W temperaturze 2OC – 8OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3453

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl
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Koloid (PoltechColloid)

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Stanni colloidalis et technetii ( 99mTc) solutio iniectabis
Kod: MTcK-2
n Skład jakościowy i ilościowy
Cyny(II) chlorek dwuwodny 0,17 mg.
n Substancje pomocnicze
Sodu fluorek, powidon, azot.
n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do
diagnostyki.
Roztwór cyny koloidalnej z technetem (99mTc)
stosowany jest w diagnostyce scyntygraficznej
układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby
i śledziony.

Stabilność wyznakowanego kompleksu
Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin, jeżeli jest przechowywany w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
W temperaturze 2OC – 8OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.

n Dawkowanie i sposób podawania
Preparat podaje się w postaci jednorazowego
wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy i endotoksyn bakteryjnych eluatem nadtechnecjanu (99mTc)
sodu o objętości 5 ml z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc o aktywności 100-1000 MBq,
zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania
leku do stosowania i usuwania jego pozostałości.
Jedna fiolka produktu znakowanego (99mTc) może
być zastosowana do badań kilku pacjentów.
Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania
do badania.
Dorosłym pacjentom zaleca się podanie
preparatu o aktywności 150-200 MBq, jednak
w zależności od wskazań można podać inne
aktywności.
Podanie produktu u dzieci należy starannie
rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania
kliniczne i ocenę stosunku ryzyka do korzyści
w tej grupie pacjentów. Aktywność do podania
u dzieci można obliczyć modyfikując aktywność
dla dorosłego w oparciu o masę lub powierzchnię
ciała dziecka.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Okres ważności
1 rok od daty produkcji
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Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3267

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl

MBrIDA (PoltechMBrIDA)

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Technetii ( 99mTc) mebrofenini solutio iniectabilis
Kod: MTcK-16
n Skład jakościowy i ilościowy
Sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan 20 mg.
n Substancje pomocnicze
Cyny(II) chlorek dwuwodny, azot.
n Wskazania do stosowania
Preparat 99mTc-MBrIDA jest radiofarmaceutykiem
przeznaczonym do diagnostyki obrazowej i
czynnościowej wątroby i dróg żółciowych.
n Dawkowanie i sposób podawania
99m
Tc-MBrIDA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy
roztworem eluatu z generatora radionuklidowego
99
Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją znakowania.
Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć
technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu99m
Tc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego
99
Mo/99mTc) o aktywności 370 – 1500 MBq.
Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania
u kilku (1-10) osób dorosłych.
Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 111 do 185 MBq. Przy podwyższonym
poziomie bilirubiny we krwi można jednak rozważać podanie radiofarmaceutyku
o większej
aktywności.
Badanie scyntygraficzne można rozpocząć bezpośrednio po podaniu dożylnym radiofarmaceutyku.
U małych dzieci (do 1 roku) minimalna dawka
20 MBq jest konieczna by otrzymać obraz
odpowiedniej jakości.
W celu różnicowania żółtaczki u noworodków
zaleca się podanie 37 MBq preparatu
radiofarmaceutycznego 99mTc-MBrIDA w celu
zapewnienia możliwości wykonania późnych
scyntygramów (po 24 h).
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Okres ważności
1 rok od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu
Wyznakowany produkt powinien być podany
w ciągu 5 godzin od przygotowania, jeżeli jest
przechowywany w temperaturze otoczenia
poniżej 25OC.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
W temperaturze 2OC – 8OC
n Rodzaj i zawartość opakowania
3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3270

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl
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MDP (PoltechMDP)

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Technetii ( 99mTc) medronati solutio iniectabilis
Kod: MTcK-8
n Skład jakościowy i ilościowy
Kwas metylenodifosfonowy 5 mg
(w postaci sodu metylenodifosfonianu 6,25 mg).
n Substancje pomocnicze
Cyny(II) chlorek, kwas askorbowy, azot.
n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do
diagnostyki.
99m
Tc-MDP jest produktem radiofarmaceutycznym
przeznaczonym do diagnostyki scyntygraficznej
układu kostnego z wykorzystaniem promieniotwórczych właściwości technetu-99m oraz powinowactwa kwasu metylenodifosfonowego do
kryształów hydroksyapatytu tworzących nieorganiczną strukturę tkanki kostnej.
Dawkowanie i sposób podawania
Radiofarmaceutyk 99mTc-MDP, podaje się dożylnie
po wyznakowaniu zestawu, zgodnie z instrukcją
znakowania, jałowym i wolnym od utleniaczy
roztworem eluatu z generatora radionuklidowego
99
Mo/99mTc.
Do znakowania jednej fiolki zestawu należy użyć
5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu
z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o
aktywności technetu-99m 1100-18500 MBq.
Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego
badania u osoby dorosłej mieści się w granicach
370-740 MBq, jednak w zależności od wskazań
dopuszcza się podanie innych aktywności.
Dawki pediatryczne
Podanie produktu leczniczego u dzieci należy
starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania
kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w
tej grupie pacjentów. Aktywność do podania u
dzieci można obliczyć modyfikując aktywność
dla dorosłego w oparciu o masę lub powierzchnię
ciała dziecka.
U bardzo małych dzieci (do 1 roku życia) konieczne
jest podanie produktu leczniczego o aktywności co
najmniej 40 MBq 99mTc w celu uzyskania obrazów
scyntygraficznych odpowiedniej jakości.
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Dobrej jakości obrazy scyntygraficzne (np.
w scyntygrafii trójfazowej) uzyskuje się
stosując tzw. scyntygrafię statyczną późnej
fazy, tj. wykonując badanie nie wcześniej
niż po 2 godzinach po dożylnym podaniu
preparatu. Wcześniejsze wykonanie badania
może być przyczyną uzyskania wyniku, który
tylko w części odzwierciedla aktywność
metaboliczną kości.
Zaleca się powolne wstrzykiwanie preparatu
w czasie około 30 sekund.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Okres ważności:
1 rok od daty produkcji.
Stabilność wyznakowanego kompleksu
Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 8 godzin od przygotowania, jeżeli jest przechowywany w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
W temperaturze 2OC – 8OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3439

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl

MIBI (PoltechMIBI)

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Technetii ( 99mTc) sestamibi solutio iniectabilis
Kod: MTcK-7
n Skład jakościowy i ilościowy
1 fiolka zawiera 1,0 mg
[tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]tetrafluoroboranu miedzi (I).

kliniczne i ocenę stosunku ryzyka do korzyści w tej
grupie pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność
u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie
zostały w pełni ustalone.

n Substancje pomocnicze
Cyny (II) chlorek dwuwodny, l-cysteiny
chlorowodorek jednowodny, sodu cytrynian
dwuwodny, d-mannitol.

(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)

n Wskazania do stosowania
Przeznaczony do wstrzyknięć dożylnych po
wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodu,
do następujących wskazań:
► w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
i lokalizacji zawału mięśnia sercowego, do
oceny całkowitej frakcji wyrzutowej komory
i (lub) regionalnej kurczliwości mięśnia
sercowego w badaniu techniką pierwszego
przejścia.
► w diagnostyce nowotworów złośliwych u pacjentek z podejrzeniem raka sutka i niejednoznacznym wynikiem mammografii lub wyczuwalnym guzem sutka i ujemnym lub niejednoznacznym wynikiem mammografii.
► w diagnostyce pacjentów z nawracającą lub
utrzymującą się nadczynnością przytarczyc.

Stabilność wyznakowanego kompleksu
Wyznakowany produkt powinien być podany
do 12 godzin, jeżeli jest przechowywany w
temperaturze poniżej 25OC.

n Okres ważności:
1 rok od daty produkcji.

n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
W temperaturze 2OC – 8OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.

n Dawkowanie i sposób podawania
Produkt jest przeznaczony do podawania
dożylnego.
Przed podaniem pacjentowi produkt należy
rozpuścić. Zawartość fiolki rozpuszcza się z
maksimum 11 GBq nadtechnecjanu (99mTc)
sodu, w 1 – 5 ml wolnego od utleniaczy roztworu
do wstrzykiwań. Do znakowania najwyższą
aktywnością 11 GBq należy użyć nie mniej niż
5 ml roztworu. Przed podaniem pacjentowi,
należy sprawdzić czystość radiochemiczną
preparatu.
Podanie 99mTc-MIBI u dzieci i młodzieży należy
starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3269

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl
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Pirofosforan (PoltechRBC)

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Stanni pyrophosphatis et technetii ( 99mTc) solutio iniectabilis
Kod: MTcK-5
n Skład jakościowy i ilościowy
Sodu pirofosforan dziesięciowodny 13,40 mg.
n Substancje pomocnicze
Cyny(II) chlorek dwuwodny 4,3 mg, azot.
n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy stosowany jest w scyntygrafia puli
krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych
metodą in vivo, in vitro lub in vivo/in vitro,
wykorzystywany do:
► angiokardioscyntygrafii pozwalającej na:
● badania frakcji wyrzutowej komór serca,
● badania całkowitej i odcinkowej ruchomości
ścian mięśnia sercowego,
● parametrycznej analizy fazowej kurczliwości
mięśnia sercowego,
► obrazowania perfuzji narządowej oraz malformacji
naczyniowych,
► diagnostyki i lokalizacji miejsca krwawienia z
przewodu pokarmowego,
► badanie objętości krwi,
► scyntygrafia śledziony.
n Dawkowanie i sposób podawania
Przed podaniem pacjentowi produkt leczniczy należy
rozpuścić w roztworze soli fizjologicznej.
W diagnostycznych metodach scyntygraficznych
opartych na znakowanych erytrocytach, kompleks
pirofosforanu z cyną (II) przygotowuje się przez
rozpuszczenie liofilizatu w roztworze soli fizjologicznej.
Metody znakowania erytrocytów
Metoda in vivo
Wstrzyknąć
odpowiednią
objętość
roztworu
przygotowanego przez rozpuszczenie zawartości
fiolki w roztworze soli fizjologicznej, a następnie podać
dożylnie jałowy roztwór nadtechnecjanu (99mTc) sodu
(eluat z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc).
Metoda in vitro
Pobrać próbkę krwi pacjenta. Inkubować in vitro
próbkę krwi lub wyizolowane erytrocyty z odpowiednią
objętością roztworu przygotowanego poprzez
rozpuszczenie zawartości fiolki w soli fizjologicznej,
dodać jałowy roztwór nadtechnecjanu (99mTc) sodu,
a następnie wstrzyknąć wyznakowane erytrocyty
pacjentowi.
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Metoda in vivo/in vitro
Wstrzyknąć dożylnie odpowiednią objętość roztworu
przygotowanego przez rozpuszczenie zawartości
fiolki w soli fizjologicznej celem wprowadzenia w
warunkach in vivo jonów cyny do erytrocytów.
Następnie pobrać próbkę krwi pacjenta i wyznakować
in vitro nadtechnecjanem (99mTc) sodu. Kolejno
wstrzyknąć wyznakowane erytrocyty pacjentowi.
Znakowanie denaturowanych erytrocytów
Wyznakować erytrocyty metodą in vitro, po czym
poddać je denaturacji np. przez ogrzewanie w temp.
49OC – 50OC. przez 25 minut.
Dzieci i młodzież
Podanie produktu leczniczego u dzieci należy
starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania
kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej
grupie pacjentów.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Okres ważności
1 rok od daty produkcji.
Stabilność wyznakowanego kompleksu
Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu
3 godzin od przygotowania, jeżeli jest przechowywany
w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
W temperaturze 2OC – 8OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3441

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl

Tektrotyd

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Technetium 99mTc-HYNIC-Tyr 3-Octreotide
Kod: MTcK-1

n Skład jakościowy i ilościowy
Fiolka I zawiera substancję czynną:
20 mikrogramów HYNIC-[D-Phe1,Tyr3-Oktreotyd]
trifluorooctanu.
n Substancje pomocnicze
Fiolka I: tricyna (N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna),
cyny(II) chlorek dwuwodny, mannitol, azot.
Fiolka II: EDDA (kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy),
disodu
wodorofosforan
dwunastowodny,
sodu
wodorotlenek, azot.
n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy przeznaczony
diagnostyki.

wyłącznie

do

Po wyznakowaniu roztworem nadtechnecjanu (99mTc)
sodu, roztwór 99mTc-Tektrotydu jest wskazany do stosowania u dorosłych wspomagająco w diagnostyce
i leczeniu guzów neuroendokrynnych (NET) wykazujących ekspresję receptorów somatostatyny, przez
ułatwienie ich lokalizacji.
Guzy, które nie posiadają receptorów somat ostatyny
nie będą uwidocznione.
n Dawkowanie i sposób podawania
99m
Tc-Tektrotyd podaje się w postaci jednorazowego
wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu
jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z
generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z
instrukcją dotyczącą przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości. Do wyznakowania zestawu należy użyć technetu-99m w postaci 1
ml roztworu technecjanu (VII) sodu (99mTc), eluatu z
generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc o aktywności
do 1 600 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia
badania u 1 - 2 dorosłych osób. By ułatwić podanie,
roztwór preparatu 99mTc-Tektrotyd można dodatkowo
rozcieńczyć roztworem soli fizjologicznej.
Akwizycję należy wykonać w 2 do 4 godzin po dożylnym
podaniu preparatu. Badanie można uzupełnić o akwizycję
po 10 minutach, 1 godzinie i 24 godzinach od podania
znacznika. Zaleca się wykonywanie badań techniką Whole
Body i SPECT wybranych okolic.
Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania
u osoby dorosłej mieści się w granicach od 370 do 740 MBq.

Dzieci i młodzież
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu radiofarmaceutycznego
99m
Tc-Tektrotyd u dzieci i młodzieży.
Jeśli nie są dostępne inne techniki obrazowania
nie wykorzystujące promieniowania jonizującego,
stosowanie u dzieci i młodzieży należy starannie
rozważyć biorąc pod uwagę potrzeby kliniczne
oraz oceniając stosunek korzyści do ryzyka w
tej grupie pacjentów. Ze względu na potencjalne
ryzyko narażenia radiacyjnego, nie należy stosować
preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotydu u
dzieci poniżej 18 roku życia o ile oczekiwana wartość
uzyskanej informacji klinicznej nie przewyższa
potencjalnego narażenia radiacyjnego.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Okres ważności
1 rok od daty produkcji.
Stabilność wyznakowanego kompleksu
Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu
6 godzin, jeżeli jest przechowywany w temperaturze
otoczenia poniżej 25OC.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).
n Rodzaj i zawartość opakowania
Opakowanie zawiera zestaw dwóch szklanych fiolek
(Fiolka I i Fiolka II).

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

11664

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl
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Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM,
roztwór do wstrzykiwań
Stronti ( 89Sr) chloridi solutio iniectabilis

n Skład jakościowy i ilościowy
Strontu chlorek, 89SrCl2 o stężeniu promieniotwórczym
37,5 MBq/ml
Stront-89 ma okres półtrwania 50,5 dnia i emituje
promieniowanie beta o maksymalnej energii 1,492 MeV.

n Kalibracja
7 dni od daty produkcji.

n Substancje pomocnicze
Strontu chlorek, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

n Czystość radionuklidowa
≥ 99,4%.
Gamma emitery ≤ 04%.
Beta emitery ≤ 02%.

n Wskazania do stosowania
Wskazaniem do stosowania Сhlorku strontu 89SrCl2
POLATOM jest:
► leczenie bólu spowodowanego przerzutami
nowotworowymi do kości; najlepiej udokumentowane
jest stosowanie chlorku strontu 89SrCl2 w
przypadkach osteoblastycznych lub mieszanych
przerzutów raka gruczołu krokowego i raka sutka,
lecz można go stosować również w przypadkach
innych nowotworów powodujących osteoblastyczne
(scyntygraficznie „gorące”) przerzuty do kości,
► najczęściej wskazaniem do terapii chlorkiem strontu
89
SrCl2 jest występowanie mnogich, rozsianych
przerzutów nowotworowych u chorych poddawanych
wcześniej terapii konwencjonalnej (chemioterapia,
hormonoterapia, leczenie lekami przeciwbólowymi,
w tym narkotycznymi), u których nie uzyskano
odpowiedzi przeciwbólowej.
Terapia chlorkiem strontu 89SrCl2 powinna być poprzedzona badaniem scyntygraficznym układu kostnego.
n Dawkowanie i sposób podawania
Chlorek strontu 89SrCl2 POLATOM podawany jest pacjentowi w jednorazowej iniekcji dożylnej, najczęściej w dawce
odpowiadającej aktywności 150 MBq, w objętości około
4 ml roztworu. Alternatywnie, u chorych ze znaczną nadwagą lub niedoborem wagi, można podać chlorek strontu
89
SrCl2 o aktywności 2 MBq/kg beztłuszczowej masy ciała.
Tę aktywność zaleca się również do stosowania u pacjentów w podeszłym wieku.
Nie jest wymagana hospitalizacja pacjenta.
W przypadku nawracającego bólu dopuszcza się podanie
kolejnej porcji radiofarmaceutyku po okresie nie krótszym niż
3 miesiące od podania poprzedniej dawki, aby zmniejszyć
ryzyko kumulacji działania mielotoksycznego. Dalsze
podawanie preparatu jest niewskazane u pacjentów, u
których nie obserwowano odpowiedzi na poprzednią dawkę.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
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Kod: MSr-1

n Okres ważności
28 dni od daty atestacji.

n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Przechowywać w pomieszczeniu
poniżej 25OC.
Nie zamrażać.

w

temperaturze

n Rodzaj i zawartość opakowania
Fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym
korkiem i kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/6807

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl

Hipuran-131I

do wstrzykiwań
Natrii iodohippurati ( 131I) solutio iniectabilis

 Skład jakościowy i ilościowy
Sodu 2-[131I ]jodohipuran 3,7 – 74 MBq/ml.
 Substancje pomocnicze
Alkohol benzylowy, sodu
wstrzykiwań.

chlorek,

woda

n Czystość radionuklidowa
≥ 99,9%.
do

 Wskazania do stosowania
W diagnostyce zaburzeń czynności nerek,
odpływu moczu (scyntygrafia dynamiczna nerek,
renoscyntygrafia).
Badanie scyntygraficzne nerek z zastosowaniem
radiofarmaceutyku umożliwia ocenę:
● rozdzielczą ukrwienia nerki (efektywny przepływ
osocza – ERPF),
● czynności cewek nerkowych,
● odpływu moczu z układu kielichowomiedniczkowego,
● refluksu pęcherzowo-moczowego (badanie
w trakcie mikcji),
● zaburzeń czynności nerki przeszczepionej
● diagnostyce nadciśnienia naczyniowonerkowego (zwłaszcza w połączeniu
z tzw. testem kaptoprylowym).
Po podaniu dożylnym Hipuran-131I do wstrzykiwań
gromadzi się w nerkach, skąd następnie jest
wydalany.
 Dawkowanie i sposób podawania
Hipuran-131I do wstrzykiwań podawany jest
dorosłemu pacjentowi (70kg) w jednorazowej
iniekcji dożylnej, w dawce odpowiadającej
aktywności 0,185-1,295 MBq. W zależności od
celu diagnostycznego stosuje się wlew dożylny lub
pojedyncze wstrzyknięcie dożylne.
Po podaniu dożylnym Hipuran-131I do wstrzykiwań
w ciągu 2 – 5 minut gromadzi się w nerkach, gdzie
ulega koncentracji i wydaleniu.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
 Kalibracja
7 dni.
 Okres ważności
21 dni od daty produkcji.

Kod: MI-18

n Czystość radiochemiczna
≥ 96%.
 Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Hipuran-131I do wstrzykiwań powinien być
przechowywany w temperaturze 2OC – 8OC.
Dopuszcza się przechowywanie w temperaturze
poniżej 25OC nie dłużej niż 7 dni od daty produkcji.
 Rodzaj i zawartość opakowania
Fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta
gumowym korkiem i kapslem aluminiowym
umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3272

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl
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Jodek sodu Na131I POLATOM,
kapsułki do diagnostyki
Natrii iodidi ( 131I) capsulae ad usum diagnosticum

Kod: MI-4D

n Skład jakościowy i ilościowy
Jedna kapsułka twarda zawiera sodu jodek [131I] (Natrii iodidi
(131I)) o aktywności od 1 MBq do 37 MBq.

Aktywność dla dziecka (MBq) =
aktywność dla dorosłego (MBq) x masa ciała dziecka (kg)
70 kg

n Substancje pomocnicze
Sodu węglan, sodu wodorowęglan, disodu wodorofosforan
dwuwodny, sodu tiosiarczan pięciowodny, kapsułka
żelatynowa twarda.

Aktywność dla dziecka (MBq) =
aktywność dla dorosłego (MBq) x powierzchnia ciała dziecka (m2)
1,73 m2

n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki i
stosowany jest:
► w diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy
(nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia
tkanki tarczycy (w tym ektopii), jej wielkości i kształtu,
czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych:
guzków „zimnych” (nie gromadzących jodu), „ciepłych”
(gromadzących jod w podobnym stopniu jak prawidłowy
miąższ tarczycy), „gorących” (gromadzących jod w
wyższym stopniu niż prawidłowy miąższ tarczycy),
► w celu badania kinetyki radiojodu w tarczycy. Ocena
wychwytu tarczycowego jodu i efektywnego okresu
półtrwania jodu w tarczycy służyć może do obliczeń
dozymetrycznych dawki terapeutycznej radiojodu,
► u pacjentów leczonych z powodu raka zróżnicowanego
tarczycy w celu identyfikacji pozostałości tarczycy oraz
w diagnostyce przerzutów raka.
n Dawkowanie i sposób podawania
Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki, to produkt
leczniczy do podawania doustnego.
W diagnostyce scyntygraficznej tarczycy i w celu badania kinetyki
radiojodu w tarczycy zaleca się podanie 0,15 - 4 MBq jodku (131I)
sodu na 24 godziny przed badaniem.
Podanie produktu leczniczego u dzieci należy starannie
rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę
stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów.
Badanie jodochwytności tarczycy wykonuje się również, w
zależności od wskazań, po 4-6 h oraz w okresie kilku pierwszych dób od podania jodku [131I] sodu.
W diagnostyce u pacjentów leczonych z powodu raka zróżnicowanego tarczycy zaleca się podanie 37 – 240 MBq
(zwykle 37 – 74 MBq) jodku [131I] sodu. Scyntygrafię całego
ciała wykonuje się zwykle po upływie 72 h (lub więcej) od
podania jodku [131I] sodu.
Aktywność diagnostyczna dla dzieci powinna być częścią
dawki dla dorosłych i można ją obliczyć modyfikując aktywność dla dorosłego biorąc pod uwagę masę lub powierzchnię ciała dziecka w oparciu o wzory.
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(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Kalibracja
7 dni od daty produkcji.
n Okres ważności
21 dni od daty produkcji.
n Czystość radionuklidowa
≥ 99,9%.
n Czystość radiochemiczna
≥ 95%.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25OC.

n Rodzaj i zawartość opakowania
Kapsułki żelatynowe dla celów diagnostycznych dostarczane
są w dwóch rodzajach opakowań bezpośrednich.
Pierwszy rodzaj opakowania:
fiolka polipropylenowa zamknięta polietylenowym korkiem i
umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. W jednej
fiolce można umieścić do 10 kapsułek o tej samej aktywności.
Drugi rodzaj opakowania:
fiolka polipropylenowa zamknięta polipropylenowym korkiem wyposażonym w absorbent jodu i umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Opakowanie zawiera jedną
kapsułkę. Do każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator do podawania kapsułki.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

19004

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl

Iodopol,

kapsułki twarde
Natrii iodidi ( 131I) capsulae ad usum therapeuticum
n Skład jakościowy i ilościowy
Jedna kapsułka twarda zawiera sodu jodek [131I] (Natrii
iodidi [131I]) o aktywności od 37 MBq do 7400 MBq.
n Substancje pomocnicze
Sodu węglan, sodu wodorowęglan, sodu tiosiarczan
pięciowodny, disodu wodorofosforan dwuwodny,
kapsułka żelatynowa twarda.
n Wskazania do stosowania
Stosowany w leczeniu u dorosłych i dzieci:
► nadczynności tarczycy: leczenie choroby
Gravesa-Basedowa, toksycznego wola
wieloguzkowego lub pojedynczego guzka
autonomicznego;
► leczeniu dużego wola (nietoksycznego);
► leczeniu brodawkowatego i pęcherzykowego
raka tarczycy,
w tym przerzutów.
131
Leczenie jodkiem ( I) sodu jest często łączone z
zabiegiem chirurgicznym i lekami tyreostatycznymi.
n Dawkowanie i sposób podawania:
Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do
terapii, to produkt leczniczy do podawania
doustnego w postaci kapsułek o różnej aktywności
promieniotwórczej.
Aktywność terapeutyczną ustala specjalista
medycyny nuklearnej. Aktywność ta powinna być
ustalona indywidualnie dla każdego chorego.
Podanie jodu promieniotwórczego u dzieci należy
starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania
kliniczne i ocenę stosunku ryzyka do korzyści w tej
grupie pacjentów.
Efekt leczniczy po podaniu jodu promieniotwórczego jest osiagany dopiero po kilku tygodniach
leczenia.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Kalibracja
7 dni od daty produkcji.
n Okres ważności
21 dni od daty produkcji.

Kod: MI-4T

n Czystość radionuklidowa
≥ 99,9%.
n Czystość radiochemiczna
≥ 95%.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
Fiolka polipropylenowa zamknięta polipropylenowym korkiem wyposażonym w absorbent jodu
i umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Opakowanie zawiera jedną kapsułkę. Do
każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator do podawania kapsułki.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr

R/3266

wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl
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Jodek sodu Na131I,
roztwór do wstrzykiwań
Natrii Iodidi ( 131I) solutio

Kod: MI-2

n Skład jakościowy i ilościowy
Jodek sodu Na131I 37-740 MBq/ml.

n Okres ważności
28 dni od daty produkcji.

n Substancje pomocnicze
Sodu węglan, sodu wodorowęglan, sodu tiosiarczan
pięciowodny sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

n Czystość radionuklidowa
≥ 99,9%.

n Wskazania do stosowania
● W diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy
(nadczynność i niedoczynność).
● Do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym
ektopii), jej wielkości kształtu, czynnościowej
charakterystyki zmian ogniskowych.
● W diagnostyce guzków „zimnych” (niegromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w takim
samym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy).
● W diagnostyce zmian przerzutowych raków zróżnicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu
gruczołu tarczowego lub ablacji radioizotopowej).
● W scyntygrafii gruczołu tarczowego i przerzutów
w raku tarczycy.
● W leczeniu wola guzowatego tarczycy, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedova, guzka autonomicznego, choroby Plummera.
● Do ablacji pozostałej tkanki tarczycowej.
● W leczeniu przerzutów raków zróżnicowanych
tarczycy.
n Dawkowanie i sposób podawania
Jodek sodu -131I do wstrzykiwań, to preparat
przystosowany do podawania dożylnego. Lek
przeznaczony jest do bezpośredniego podawania
pacjentom w dawkach o różnej aktywności
promieniotwórczej, zależnej od prowadzonego
leczenia oraz zależnych od przeznaczenia:
innych w diagnostyce i innych w terapii.
Zalecana dawka terapeutyczna to sprawa
podlegająca ocenie klinicznej zespołu lekarskiego.
Dawka powinna być ustalona indywidualnie dla
danego przypadku.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Kalibracja
7 dni od daty produkcji

22

n Czystość radiochemiczna
≥ 97%.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze
poniżej 25OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
Fiolka ze szkła o pojemności 10 ml zamknięta
korkiem gumowym i kapslem aluminiowym z
możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania,
umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym.
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Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I),
do diagnostyki, roztwór do wstrzykiwań
Iobenguani ( 131I) solutio iniectabilis ad usum diagnosticum

n Skład jakościowy i ilościowy
Meta-jodo[131I]benzyloguanidyny siarczan,
10 - 37 MBq/ml.
n Substancje pomocnicze
Siarczan meta-jodobenzyloguanidyny, sodu pirosiarczyn, miedzi (II) siarczan pięciowodny, sodu octan trójwodny, kwas
octowy, alkohol benzylowy, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.
n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy wyłącznie do diagnostyki.
Wskazania stanowią:
► Diagnostyka izotopowa (wykrywanie, lokalizacja, ocena
stopnia zaawansowania, kontrola po leczeniu) guzów
neuroendokrynnych. Są nimi w szczególności: guz
chromochłonny, nerwiak zarodkowy, rakowiak, rak
rdzeniasty tarczycy.
► Badanie wychwytu i retencji jobenguanu (131I) w celu ustalenia wskazań i zaplanowania leczenia wysokimi aktywnościami jobenguanu (131I).
► Ocena odpowiedzi na leczenie poprzez badanie wychwytu
i liczby ognisk gromadzących jobenguan (131I).
► Potwierdzenie charakteru neuroendokrynnego guzów o
niejasnym pochodzeniu.
n Dawkowanie i sposób podawania
Aktywność podawana osobom dorosłym wynosi:
40-80 MBq (1,2 – 2,2 mCi).
Aktywność do podania u dzieci można obliczyć modyfikując
aktywność dla dorosłego w oparciu o masę lub powierzchnię
ciała dziecka.
Ze względu na konieczność uzyskania dobrej jakości
scyntygramów najmniejsza zalecana aktywność dla dzieci
wynosi 35 MBq.
Nie jest zalecana zmiana dawkowania u osób w wieku
podeszłym.
Produkt podawany jest powoli dożylnie. Czas wstrzyknięcia
powinien wynosić od 30 do 300 sekund.
Na 1 dzień przed podaniem [131I] jobenguanu należy rozpocząć blokadę tarczycy za pomocą preparatów stabilnego jodu i
kontynuować ją przez 2-3 dni (zgodnie z zaleceniem Eur. Tow.
Med. Nukl. 2008 r.). Blokadę można prowadzić podając jodek
potasu, jodan potasu lub płyn Lugola w dawce odpowiadającej
100 mg jodu na dobę. Można również podawać nadchloran
potasu w dawce 400 mg/dobę. U dzieci zalecane jest podawanie jodku potasu na dzień przed badaniem do jednego dnia po
badaniu w następujących dawkach:

Kod: MI-10D

- u dzieci w wieku od jednego miesiąca do 3 lat
- 32 mg jodku potasu na dobę,
- u dzieci w wieku od 3 do 13 lat
- 65 mg na dobę,
- u dzieci powyżej 13 r.ż.
- 130 mg na dobę.
Noworodkom można podać 16 mg jodku potasu w jednorazowej
dawce jedynie w dniu poprzedzającym badanie.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Kalibracja
7 dni od daty produkcji.
n Okres ważności
9 dni od daty produkcji.
n Czystość radionuklidowa
≥ 99,9%.
n Czystość radiochemiczna
≥ 94%.
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
W oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej -15OC.
Chronić od światła. Po rozmrożeniu przechowywać 4 godziny
w temperaturze poniżej 25OC. Transport powinien odbywać się
w suchym lodzie.
n Rodzaj i zawartość opakowania
Roztwór MIBG-131I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml
z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania.
Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym.
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Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I),
do terapii, roztwór do wstrzykiwań
Iobenguani ( 131I) solutio iniectabilis ad usum therapeuticum

n Skład jakościowy i ilościowy
Meta-jodo[131I]benzyloguanidyny siarczan,
370 - 740 MBq/ml.
n Substancje pomocnicze
Sodu pirosiarczyn, miedzi (II) siarczan pięciowodny,
sodu octan trójwodny, kwas octowy, alkohol benzylowy,
sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.
n Wskazania do stosowania
Metajodobenzyloguanidyna-131I
(MIBG-131I)
do
terapii jest radiofarmaceutykiem stosowanym w
terapii nowotworowej, leczenia izotopowego guzów
nowotworowych gromadzących jobenguan. Są nimi
nowotwory wywodzące się embriologicznie z komórek
grzebienia nerwowego: guz chromochłonny, nerwiak
zarodkowy oraz inne nowotwory neuroendokrynne: rak
rdzeniasty tarczycy, rakowiak.
n Dawkowanie i sposób podawania
Stosuje się dwa sposoby doboru aktywności terapeutycznej
jobenguanu (131I). Można podać:
► indywidualnie dobraną na podstawie badań
dozymetrycznych aktywność terapeutyczną.
Aktywność, jak również odstępy czasu
pomiędzy możliwymi wielokrotnymi podaniami
radiofarmaceutyku uzależnione są głównie od masy
guza nowotworowego oraz stopnia upośledzenia
czynności szpiku kostnego i nerek. Im szybsza
progresja guza, tym krótszy powinien być odstęp
czasu pomiędzy kolejnymi dawkami.
► stałą aktywność terapeutyczną (wynosi ona zwykle
3,7 – 11,1 GBq).
Zalecane dawki terapeutyczne są identyczne dla dzieci
(nie wolno podawać ich wcześniakom i noworodkom)
i dorosłych. U osób starszych nie jest wymagane
specjalne dawkowanie.
Dawka terapeutyczna podawana jest dożylnie, zwykle
w powolnym wlewie dożylnym w ciągu 1,5 – 4 godz.
Około 1 h przed podaniem należy rozmrozić fiolkę zawierającą jobenguan (131I) poprzez umieszczenie jej wraz
z ołowianym pojemnikiem osłonowym w łaźni wodnej o
temperaturze nieprzekraczającej 50°C. Po rozmrożeniu,
bezpośrednio przed podaniem drogą wlewu dożylnego
zalecane jest rozcieńczenie dawki za pomocą 50 ml jałowego roztworu soli fizjologicznej.
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Kod: MI-10T

Blokadę tarczycy za pomocą preparatów stabilnego jodu
należy rozpocząć na 48 – 24 godziny przed podaniem
jobenguanu (131I) i kontynuować przez 10 – 15 dni (zalecenie Eur. Tow. Med. Nukl. 2008 r.) Blokada za pomocą
jodku potasu, jodanu potasu lub płynu Lugola musi być
prowadzona z zachowaniem dawki odpowiadającej 100
mg jodu na dzień. Blokadę za pomocą nadchloranu potasu można osiągnąć podając około 400 mg/dzień.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Kalibracja
Max. 3 dni od daty produkcji.
n Okres ważności
4 dni od daty produkcji.
n Czystość radionuklidowa
≥ 99,9%.
n Czystość radiochemiczna
≥ 92%
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
MIBG-131I powinien być przechowywany w temperaturze
poniżej [– 15OC]. Chronić od światła. Po rozmrożeniu
przechowywać 2 godziny w temperaturze poniżej 25OC.
Transport powinien odbywać się w suchym lodzie.
n Rodzaj i zawartość opakowania
Roztwór MIBG-131I jest dostarczany w szklanych
fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego
pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i
kapslem aluminiowym oraz umieszczona w pojemniku
osłonnym.
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Metajodobenzyloguanidyna-123I (MIBG-123I)
do wstrzykiwań
Iobenguani ( 123I) solutio iniectabilis

n Skład jakościowy i ilościowy
Meta-jodo[123I]benzyloguanidyny siarczan,
8,5 - 370 MBq/ml.
n Substancje pomocnicze:
Sodu pirosiarczyn, miedzi (II) siarczan pięciowodny,
sodu octan trójwodny, kwas octowy, alkohol benzylowy,
sodu chlorek, woda do wstrzykiwań
n Wskazania do stosowania
► lokalizacja scyntygraficzna guzów wywodzących
się embriologicznie z grzebienia nerwowego. Są
to guzy chromochłonne, przyzwojaki, przyzwojaki
układu przywspółczulnego, nerwiaki zwojowe.
► wykrywanie, ocena stopnia zaawansowania
i kontrola leczenia nerwiaków zarodkowych.
► w ocenie wychwytu jobenguanu, czułość diagnostyki
obrazowej jest różna dla wymienionych jednostek
chorobowych. U pacjentów z guzami chromochłonnymi i nerwiakami zarodkowymi wynosi ona około
90%, u pacjentów z rakowiakiem 70%, a pacjentów
z rakiem rdzeniastym tarczycy jedynie 35%.
► badania czynnościowe rdzenia nadnerczy
(podejrzenie rozrostu) i mięśnia sercowego (ocena
unerwienia współczulnego).
n Dawkowanie i sposób podawania
123
I-Iobenguane jest podawany według poniższego
schematu dawkowania:
► dzieci poniżej 6 miesiąca: 4 MBq na kilogram masy
ciała (maks. 40 MBq)
► dzieci w wieku pomiędzy 6 miesięcy a 2 lata:
4 MBq na kilogram masy ciała (min. 40 MBq)
► dzieci powyżej 2 lat: odpowiednia część dawki dla
osoby dorosłej obliczana na podstawie masy ciała
dziecka według tabeli podanej obok.
► dorośli: zalecana dawka wynosi 80 – 200 MBq.
► w przypadku badania unerwienia współczulnego
mięśnia sercowego proponowane dawkowanie to 111
- 370 MBq dla osób dorosłych i nie mniej niż 80 MBq
dla dzieci.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Kalibracja
Godz. 10.00 w następnym dniu po produkcji.
n Okres ważności
30 godzin od daty i godziny produkcji (termin ważności
podano na opakowaniu).

Kod: MI-23

Masa ciała
Dawka
dziecka (aktywność)
3 kg
20 MBq
4 kg
28 MBq
6 kg
38 MBq
8 kg
46 MBq
10 kg
54 MBq
15 kg
76 MBq
20 kg
92 MBq

Masa ciała
Dawka
dziecka (aktywność)
25 kg
110 MBq
30 kg
124 MBq
35 kg
140 MBq
40 kg
152 MBq
45 kg
162 MBq
50 kg
176 MBq

n Czystość radionuklidowa
≥ 99,9%.
n Czystość radiochemiczna
≥ 95%
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Metajodobenzyloguanidyna-123I, roztwór do wstrzykiwań
należy przechowywać w temperaturze poniżej 25OC.
Chronić od światła.
n Rodzaj i zawartość opakowania
Fiolka szklana o pojemności 10 ml zamknięta korkiem
gumowym i kapslem aluminiowym z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania, umieszczona w pojemniku osłonnym.
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ItraPol

prekursor radiofarmaceutyku, roztwór
Itru ( 90Y ) chlorek
n Skład jakościowy i ilościowy
Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,925 – 37 GBq itru (90Y) (odpowiada to 46 – 1840
nanogramom itru) w objętości od 0,010 ml do 2 ml
w postaci chlorku itru w roztworze rozcieńczonego
kwasu solnego.
Chlorek itru (90Y) powstaje w wyniku rozpadu strontu
(90Sr). Itr (90) rozpada się do stabilnego cyrkonu (90Zr)
emitując promieniowanie beta o maksymalnej energii
2,28 MeV. Okres półtrwania izotopu itru (90Y) wynosi
2,67 dnia (64,1 godzin).
n Substancje pomocnicze
Kwas solny (stężony), woda do wstrzykiwań.
n Wskazania do stosowania
Produkt przeznaczony jest do znakowania
produktów leczniczych, specjalnie opracowanych i
dopuszczonych do stosowania w celu znakowania
przy pomocy tego radionuklidu.

Kod: PY-1

n Czystość chemiczna
Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Pb (pojedyncze zanieszczyszcenia
≤ 0,1 µg/GBq).
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25OC.
n Rodzaj i zawartość opakowania
Bezbarwna fiolka ze szkła typu I o pojemności 2 ml
zamknięta gumowym korkiem oraz zabezpieczona
aluminiowym kapslem, w ołowianym pojemniku
osłonowym. Wielkość opakowania: 1 fiolka.
W trakcie przechowywania produktu fiolka może ulec
przebarwieniu na kolor żółto-brązowy, co spowodowane jest działaniem promieniowania jonizującego.
Takie przebarwienia nie mają wpływu na jakość produktu leczniczego.

Prekursor radiofarmaceutyku. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.
n Dawkowanie i sposób podawania
Ilość produktu leczniczego ItraPol niezbędnego
do znakowania oraz dawka produktu leczniczego
znakowanego itrem (90Y) i podawanego następnie
pacjentowi zależą od rodzaju produktu leczniczego
przeznaczonego do znakowania oraz zamierzonego
sposobu jego użycia
Produkt leczniczy ItraPol przeznaczony jest
do znakowania in vitro produktów leczniczych
podawanych następnie pacjentowi określoną drogą
podania.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Kalibracja
3 dni od daty produkcji.
n Okres ważności
7 dni od daty produkcji.
n Czystość radionuklidowa
90
Sr ≤ 0,002%
Pozostałe zanieczyszczenia γ ≤ 0,01%
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LutaPol

prekursor radiofarmaceutyku, roztwór
Lutetu ( 177Lu) chlorek
n Skład jakościowy i ilościowy
Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,925-37 GBq lutetu (177Lu), co odpowiada 1,86–74
mikrogramom lutetu w objętości od 0,010 ml do 2 ml
w postaci chlorku lutetu w roztworze kwasu solnego.
Lutet (177Lu) rozpada się do stabilnego hafnu (177Hf).
Rozpadowi towarzyszy emisja cząstek β- o maksymalnej
energii 498 keV (średnio 149,2 keV) i emisja kwantów
promieniowania gamma o energiach głównie 208 keV
(10,4%) i 113 keV (6,2%). Okres półtrwania lutetu (177Lu)
wynosi 6,65 dni.
Lutet (177Lu) otrzymywany jest w reaktorze jądrowym w
wyniku napromieniania neutronami lutetu wzbogaconego w izotop (176Lu). Otrzymany lutet (177Lu) zawiera jako
nośnik stabilny lutet (176Lu).
Aktywność właściwa lutetu (177Lu) w produkcie radiofarmaceutycznych LutaPol jest wyższa niż 500 GBq/mg
lutetu.
n Substancje pomocnicze
Kwas solny (stężony), woda do wstrzykiwań.

Kod: PLu-1

n Czystość radionuklidowa
177m
Lu ≤ 0,05%.
Inne zanieczyszczenia γ ≤ 0,01%.
n Czystość chemiczna
Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Pb (pojedyncze zanieczyszczenia
≤ 0,1 µg/GBq).
n Specjalne środki ostrożności
podczas przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25OC w oryginalnym opakowaniu.
n Rodzaj i zawartość opakowania
Fiolka ze szkła bezbarwnego typu I o pojemności 2 ml zamknięta korkiem z gumy i kapslem aluminiowym w ołowianym pojemniku osłonowym. Wielkość opakowania: 1 fiolka.
W trakcie przechowywania produktu fiolka może ulec przebarwieniu na kolor żółto-brązowy, co spowodowane jest
działaniem promieniowania jonizującego. Takie przebarwienia nie mają wpływu na jakość produktu leczniczego.

n Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy przeznaczony jest do znakowania
produktów leczniczych, specjalnie opracowanych i
dopuszczonych do stosowania w celu znakowania przy
pomocy tego radionuklidu.
Prekursor radiofarmaceutyku. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.
n Dawkowanie i sposób podawania
Ilość produktu leczniczego LutaPol niezbędnego
do znakowania oraz dawka produktu leczniczego
znakowanego lutetem (177Lu) i podawanego następnie
pacjentowi zależą od rodzaju produktu leczniczego
przeznaczonego do znakowania oraz zamierzonego
sposobu jego użycia. Stosowne informacje dostępne są
w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce
dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego
przeznaczonego do znakowania.
Produkt leczniczy LutaPol przeznaczony jest do znakowania in vitro produktów leczniczych podawanych następnie pacjentowi określoną drogą podania.
(szczegółowe informacje zawarte są w ChPL)
n Kalibracja
4 dni od daty produkcji.
n Okres ważności
7 dni od daty produkcji.
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Produkty do celów badawczych

GMP
DOTATATE 0,25 mg

DOTATATE 0,1 mg

DOTATATE 1,0 mg

DOT-03

DOT-04

DOT-05

Kod:
Skład:

DOTATATE trifluorooctan:
0,25 mg/fiolkę (netto)

Wygląd:

0,1 mg/fiolkę (netto)

1,0 mg/fiolkę (netto)

Białe liofilizowane ciało stałe

Opakowanie
bezpośrednie:

2 mL

2 mL

10 mL

Szklana fiolka z gumowym korkiem i zrywanym wieczkiem

Przechowywanie:

2-8°C

Termin ważności:

18 miesięcy

Przeznaczenie:

Peptyd do znakowania, np. z 68Ga, 177Lu, 90Y. Znakowanie należy wykonać w buforze, który odbiorca
musi samodzielnie przygotować. Dla 177Lu oferowanego przez POLATOM maksymalna aktywność
Lutetu-177 wynosi nie więcej niż:
7,4 GBq

3,7 GBq

37 GBq

Non-GMP
PSMA-11 1,0 mg

Kwas askorbinowy 50 mg

Kod:

PMA-00

Kod:

ASC-01

Skład:

PSMA-11 trifluorooctan:
1,0 mg/fiolkę (netto)

Skład:

Kwas askorbinowy - 50 mg/fiolkę
NaOH – 7,9 mg/fiolkę

Opakowanie
bezpośrednie:

2 mL szklana fiolka zamykana
gumowym korkiem i zrywanym
wieczkiem

Wygląd:

Białe liofilizowane cialo stałe

Przechowywanie:

15-25°C

Opakowanie
bezpośrednie:

Okres
przechowywania:

24 miesięcy

2 mL szklana fiolka zamykana
gumowym korkiem i białym zrywanym
wieczkiem

Zestaw PSMA do znakowania 68Ga
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Kod:

PMA-01

Skład:

PSMA-11: 20 µg/fiolkę
Octan sodowy: 60 mg/fiolkę

Opakowanie
bezpośrednie:

10 mL szklana fiolka zamykana
gumowym korkiem i zrywanym wieczkiem

Przechowywanie:

2-8°C

Okres ważności:

24 miesiące

Cechy:

sterylne, wolne od endotoksyn,
liofilizowane ciało stałe

Przeznaczenie:

Do znakowania 68Ga (po elucji
za pomocą 0,05 M ÷ 0,1 M HCL)

Przechowywanie: 2-8°C
Termin ważności:

12 miesięcy

Przeznaczenie:

Przygotowanie roztworu buforowego
do znakowania 90Y lub 177Lu.

Kontakt:
Dział Obsługi Klienta
tel.: 22 273 1830, fax: 22 779 73 81
mail: polatom@polatom.pl

Definicje, jednostki, tablice rozpadu

Czystość radionuklidowa: stosunek, wyrażony w procentach, radioaktywności danego radionuklidu do
całkowitej radioaktywności preparatu radiofarmaceutycznego.
Czystość radiochemiczna: stosunek, wyrażony w procentach, radioaktywności danego radionuklidu
obecnego w preparacie radiofarmaceutycznym w określonej postaci chemicznej do całkowitej
radioaktywności tego radionuklidu obecnego w preparacie radiofarmaceutycznym.

Rozpad 99mTc
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Czas połowicznego rozpadu
(T1/2): 6,01 h

Czas połowicznego
rozpadu (T1/2): 8,02 d

GODZINY
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
24		
48		

DNI 		
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
14		
21		
30		
60		
80		
90		

Aktywność
1,000
0,891
0,794
0,708
0,631
0,562
0,501
0,447
0,398
0,355
0,316
0,282
0,251
0,063
0,004

I decay

Aktywność
1,000
0,917
0,841
0,772
0,708
0,649
0,595
0,546
0,501
0,298
0,163
0,075
0,006
0,001
0,000

Rad na Gray:

Rem na Sievert:

1mRad =10 µGy
1Rad =10 mGy

1mRem =10 µSv
1Rem =10 mSv

Gray na Rad:

Sievert na Rem:

1mGy = 100 mRad
1Gy = 100 Rad

1mSv =100 mRem
1Sv =100 Rem

Becquerel (Bq)
na Curie (Ci):
1Bq
1kBq
1MBq
1GBq
1TBq

= 27,027 pCi
= 27,027 nCi
= 27,027 µCi
= 27,027 mCi
= 27,027 Ci

Curie (Ci)
in Becquerel (Bq):
1nCi
1µCi
1mCi
1Ci
10Ci

= 37 Bq
= 37 kBq
= 37 MBq
= 37 GBq
= 0,37 TBq
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Dokumenty
towarzyszące
produktom
Zestawy do znakowania 99mTc
► Charakterystyka Produktu Leczniczego
► Ulotka dla pacjenta
► Certyfikat kontroli jakości wytworzonej
serii – dostępny na życzenie

Zwrot pojemników
ołowianych
i zużytych generatorów
► Pojemniki ołowiane podlegające
zwrotowi winny być zapakowane
w opakowanie kartonowe,
zabezpieczone przed uszkodzeniem
podczas transportu oraz oznakowane
adresem nadawcy, odbiorcy i kodem
UN 2908.

Radiofarmaceutyki
► Certyfikat radiofarmaceutyku
► Ulotka dla pacjenta

► Generatory 99Mo/99mTc zwracane są
po użyciu w opakowaniu producenta,
bez dodatkowych oznakowań,
prawidłowo zaadresowane nadawca/
odbiorca.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ
NIEPOŻĄDANYCH
W przypadku wystąpienia działań
niepożądanych produktu leczniczego
wytwarzanego przez NCBJ OR
POLATOM, prosimy o kontakt pod
następującymi numerami telefonów:

► Zwrotnym opakowaniom i generatorom
musi towarzyszyć dokument
przewozowy wypełniony przez nadawcę
zgodnie ze wzorem i instrukcją
wypełnienia przygotowaną przez
producenta.
Przedmiotem zwrotu nie mogą
być odpady medyczne i odpady

► 604 446 658 (dostępny całą dobę),
► 22 841 16 64
lub o przesłanie wiadomości na nr faksu:
► 22 841 16 71
albo na adres mailowy
► polatom@sciencepharma.pl
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promieniotwórcze inne niż zużyte
generatory 99Mo/99mTc.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE
NA DOPUSZCZENIE RADIOFARMACEUTYKÓW DO OBROTU:
Narodowe Centrum Badań Jadrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
Tel. 22 7180700
Fax: 22 7180350
e-mail: polatom@polatom

maj 2021

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
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