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Charakteristiky důležité pro praktické použití 
•Snadné ovládání pomocí velkého (16,5 × 12,7 cm) barevného dotykového 
displeje s intuitivními menu - žádná tlačítka - vhodné do čistých prostor 
•Automatická volba rozsahu až do 3,7 TBq (99mTc) nebo 925 GBq (18F) 
•88 naprogramovaných radionuklidů, 12 tlačítkem volených radionuklidů 
•Možnost volby jednotek - curie / becquerel 
•Velice rychlá odezva 
•Možnost připojení minitiskárny štítků a tiskárny záznamů (přes USB rozhraní) 
•Software provádějící automatickou diagnostiku přístroje 
•Možnost umístění na stůl nebo přimontování na stěnu 
•Možnost exportu dat kontroly kvality pomocí sériového rozhraní do počítače 
•Možnost připojení externího monitoru 
•Možnost připojení USB myši a USB paměti pro aktualizaci software 
•Software umožňující provádět automatizované zkoušky zajištění kvality (denní 
test stability a jeho rozšířenou verzi, test geometrie, test přesnosti, testování 
linearity)  
•Funkce Nuclear Pharmacy (příprava kitů – výpočty potřebných aktivit, 
budoucích aktivit, aktivit pro pacienty, objemů, vedení inventáře až 25 kitů s 
údaji o aktuální aktivitě a objemu, kontrola radiochemické čistoty radiofarmak) 
•Možnost připojení až 7 ionizačních komor nebo 6 ionizačních komor a 1 
studnového scintilačního detektoru NaI(Tl) (otěrové zkoušky při monitorování 
kontaminace) 2 



Základní sestava přístroje 

Tiskárna záznamů 
HP Officejet 6000 

Ionizační komora 

Řídící jednotka a minitiskárna štítků DYMO 
LabelWriter 450 Twin Turbo 
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Základní obrazovka 
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Prosté měření aktivity vzorků 
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Zjištění kalibrační konstanty 
radionuklidu 

6 •nastavení kalibrační konstanty, viz str. 37 



Budoucí aktivita 
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Výpočtová obrazovka 
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Budoucí aktivita - aktuální 
aktivita v detektoru 
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Budoucí aktivita s výpočtem 
objemu radiofarmaka 
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Výpočtová obrazovka 
s vypočteným objemem 
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Funkce Nuclear Pharmacy 
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Nuclear Pharmacy - vložení 
radionuklidu do inventáře 
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Nuclear Pharmacy - vložení 
radionuklidu do inventáře 
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Nuclear Pharmacy - příprava 
kitu 
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Nuclear Pharmacy - příprava 
kitu 
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Nuclear Pharmacy - příprava 
kitu 
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Nuclear Pharmacy - příprava 
kitu 
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Nuclear Pharmacy - odběr 
aktivity pro pacienta 
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Nuclear Pharmacy - odběr 
aktivity pro pacienta 
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Nuclear Pharmacy - odběr 
aktivity pro pacienta 
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Nuclear Pharmacy - kity 
v inventáři 
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Nuclear Pharmacy – nastavení 
seznamu radionuklidů a kitů 
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Nuclear Pharmacy - zadání 
radiochromatografie 
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Nuclear Pharmacy - výsledky 
radiochromatografie 
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Ukázky tisku štítků 
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Ukázky tisku štítků 

27 



Zkoušky zajištění kvality 
měřiče aplikované aktivity 
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Zkoušky zajištění kvality - 
předepsaná četnost provádění 
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SÚJB: Je třeba zdůraznit, že držitel povolení musí při 
zabezpečování jakosti přístrojové techniky dodržovat na prvním 
místě pokyny dodavatele nebo výrobce uváděné v doprovodném 
návodu a dokumentaci. 
 
 
BIODEX:  
•Stabilita: nejméně 1× denně před měřením (±5 %) 
•Linearita: 1× za čtvrt roku (±5 %) 
•Geometrie: při instalaci přístroje (±5 %) 
•Přesnost: při instalaci přístroje a pak nejméně 1× za rok (±5 %) 
•Nastavení kalibrační konstanty: důležité u radionuklidů 
emitujících nízkoenergetické fotony anebo vysokoenergetické 
záření beta (±10  % od kalibrační aktivity korigované na rozpad) 
 
 



Zkoušky zajištění kvality - 
výsledky - denní test stability 
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Zkoušky zajištění kvality - 
výsledky - denní test stability 
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Zkoušky zajištění kvality - 
výsledky - rozšířený test stability 
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Zkoušky zajištění kvality - 
přehled etalonů 
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Zkoušky zajištění kvality - 
výsledky - test geometrie 
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Zkoušky zajištění kvality - 
výsledky - test přesnosti 
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Zkoušky zajištění kvality - 
výsledky - testování linearity 
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  -9.0% 

-23.6% 



Zkoušky zajištění kvality - 
výsledky - testování linearity 
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Zkoušky zajištění kvality - 
nastavení kalibrační konstanty 
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•zjištění kalibrační konstanty radionuklidu, viz str. 6 
•nastavení kalibrační konstanty - chráněno heslem 
•Utilities  Dose Calibrator Configuration  Isotope List  
  Change Dial Values nebo Add Isotope 
 
•Příklad: měření aktivity indium-111 
-chyby jsou způsobené absorpcí nízkoenergetických fotonů  
- velice záleží na materiálu obalu a tloušťce jeho stěny 
                   nejvíce zastoupené fotonové záření 
                   γ      –  171 keV (90,2 %), 245 keV (94,0 %) 
                   rtg  –  23 - 26 keV (82,3 %) 

(ČMI) 

(AtomLab® 500) 



Změna kalibrační konstanty 
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Přidání radionuklidu 
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Přidání radionuklidu 
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Nastavení kalibračních konstant 111In 
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Kalibrace přístroje AtomLab® 500 kalibračním zdrojem 111In 
Použit kalibrační zdroj 120,0 MBq k 18:00 13. 5. 2011 (dle protokolu měření). 
 
Měření v 12:38 11. 5. 2011 
(originální lahvička A  ([111In]Cl3) Octreoscanu™) 
 
Vypočtená aktivita: 206,88 MBq 
Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 
Měřená aktivita: 207 MBq 
  
 
 Měření v 12:46 11. 5. 2011 
(zbytek v originální lahvičce A po odtažení roztoku do 3 ml stříkačky B Braun) 
  
Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 
Měřená aktivita: 7,22 MBq 



Nastavení kalibračních konstant 111In 
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Měření v 12:48 11. 5. 2011 
(odtažený roztok z lahvičky do 3 ml stříkačky B Braun) 
 
Nastavená kalibrační konstanta: 15,4 
Měřená aktivita: 305,0 MBq 
  
Všechny naměřené hodnoty byly přepočteny k 12:46 a byl proveden výpočet 
kalibrační konstanty injekční stříkačky. 
 
 
 

DV = Dial Value (kalibrační konstanta - lahvičky) 

CDV = Container Dial Value (kalibrační konstanta obalu - stříkačky) 
  
Volba radionuklidu na přístroji 
In111(v) - měření v originální lahvičce (DV = 15,4) 
In111(s) - měření v 3 ml stříkačce B Braun (CDV = 10,1) 
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Závěr 
•Měřidla aktivity diagnostických a 

terapeutických preparátů aplikovaných 

in vivo pacientům, zkráceně měřiče 

aplikované aktivity či kalibrátory 

radionuklidů  jsou nezbytným 

vybavením radiofarmaceutické 

laboratoře. 

•AtomLab® 500 není jen pouhým 

takovým měřidlem, ale multifunkčním 

přístrojem značně usnadňujícím 

přípravu radiofarmak a umožňujícím 

prokazatelné dodržování legislativou 

požadovaných podmínek přípravy 

radiofarmak. 
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