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Seznam zkratek, veličin a jednotek 

  

AMS Autorizované metrologické středisko 

BZ Bezpečná zóna - stanovuje se na hodnotě dávkového příkonu 10 µSv/h 

ČMI Český metrologický institut 

DP dávkový příkon, nejčastěji v (µGy/h) 

OOP osobní ochranné pomůcky 

PC personal computer neboli osobní počítač 

PPDE H*(10) - příkon prostorového dávkového ekvivalentu (pro záření gama  

PPDE ≈ DP), nejčastěji v (µSv/h) 

SÚJCHBO Státní ústav jaderné chemické a biologické ochrany, v.v.i. 

SW software 

VOZ Vnitřní ochranná zóna – stanovuje se na 1 mSv/h 
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1 Cíl metodiky 
Cílem metodiky je rychlé stanovení rozsahu a úrovně velkoplošné kontaminace radionuklidy 

emitujícími záření gama v městské zástavbě, umožňující vytyčení zón se zvýšenou radiací nebo 

také posouzení radiační situace před a po dekontaminaci zasažené plochy v případě radiační 

mimořádné události (po incidentu se špinavou bombou). Metodika dává ucelený návod, jak 

pomocí  

 přenosného gama spektrometru GT-40,  

  gama spektrometru D230A v podvěsu dronu a 

 pojízdného spektrometru RT-58  

 definovat zasaženou oblast a zhodnotit v ní rozsah a úroveň kontaminace radionuklidy. Na 

základě výsledků měření navrhnout provedení dekontaminace a její účinnost ověřit. 

  



6 
 

2 Přístroje a materiálové zajištění   

2.1 Přístrojové vybavení 
V předložené metodice je využíváno následující přístrojové vybavení: 

 přenosný gama spektrometr GT-40, 

 pojízdný gama spektrometr RT-58, 

 spektrometr D230A v podvěsu dronu, 

 osobní elektronické dozimetry. 

 

2.2 IT vybavení a SW 
Pro práci s přístrojovým vybavením a následné zpracování a vyhodnocení naměřených dat je 

nutné vybavení IT a SW dle seznamu níže: 

 tablet, notebook či jiné vyhodnocovací zařízení s datovým připojením, 

 tiskárna, 

 program QGIS (open source geografický informační systém (GIS) publikovaný pod 

všeobecnou licencí GNU GPL, dostupný z https://www.qgis.org/en/site/),  

 SW Geomon firmy GEORADIS s.r.o. pro stažení naměřených dat ze spektrometru  

D230A, GT-40 a RT-58,  

 PC program MapView pro zobrazování dat z gama spektrometru D230A včetně 

sledování trasy letu, 

 PC program Mission Planner pro ovládání a plánování trasy letu dronu. 

 

2.3 Bezpilotní létající prostředek 
Nezbytné vybavení pro provedení leteckých prací zahrnuje: 

 dron včetně ground control station, 

 sada baterií, 

 náhradní vyměnitelné díly. 

 

2.4 Osobní ochranné prostředky 
Během prací v kontaminovaném území musí být použity tyto ochranné prostředky: 

 Tyvek/ Tychem, 

 gumové rukavice, 

 respirátor/polomaska, 

 návleky. 
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3 Úvod do problematiky 

3.1 Zdroje kontaminace 
Od roku 1993 do roku 2020 IAEA zdokumentovala 827 potvrzených případů nedovoleného 

obchodování a jiných neoprávněných činností s jadernými, radioaktivními a radioaktivně 

kontaminovanými materiály. IAEA ovšem upozorňuje, že případů nedovoleného nakládání 

s radioaktivními materiály může být mnohem více. 

 

3.2 Špinavá bomba 
Nejpravděpodobnějším scénářem kontaminace velké plochy v městské zástavbě je použití 

špinavé bomby. Špinavé bomby jsou pro teroristy velice atraktivní, protože je relativně snadné 

získat materiál pro jejich výrobu a mají velký potenciál kontaminovat větší území v centru měst, 

tím způsobit nemalé ztráty na životech, vyvolat strach a paniku a narušit stabilitu ekonomické 

situace. 

 Pro výrobu špinavé bomby může být použit radioaktivní materiál z mnoha různých 

zdrojů. Radioaktivní zdroje lze získat z nemocnic a lékařských klinik, průmyslových 

radiografických a měřicích zařízení, potravinářských sterilizátorů, zdrojů energie, 

komunikačních zařízení, navigačních majáků, těžby ropy a vědeckých výzkumných laboratoří. 

S ohledem na dostupnost budou při výrobě špinavé bomby nejpravděpodobněji použity 

tyto zdroje (v závorce jsou uvedeny jejich nejčastější aplikace):  

 Co-60 (sterilizace, lékařské aplikace, průmyslová radiografie),  

 Cs-137 (kalibrace, radioterapie, měření tloušťky a hustoty materiálů včetně karotážních 

měření, průmyslová radiografie),  

 Ir-192 (brachyterapie, průmyslová radiografie),  

 Ra-226 (radiační onkologie, zdroj radonu, staré luminiscenční nátěry, v kombinaci s 

berylliem jako zdroj neutronů),  

 Pu-238 (radioizotopický termoelektrický generátor),  

 Am-241 (staré detektory kouře, radioizotopický termoelektrický generátor, s berylliem jako 

zdroj neutronů), 

 Cf-252 (uvedení jaderného reaktoru do provozu, radioterapie, neutronová radiografie, 

prospekce stopových prvků),  

 uranový koncentrát (produkt zpracování uranových rud a čištění filtrů při úpravě vod). 
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4 Metodický postup 

4.1 Úvod 
Při tvorbě metodiky se vycházelo ze tří existujících postupů: 

1. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu, metodický list 4N. 

2. Postup MS7 – Postup při nálezu zdroje ionizujícího záření a stanovení bezpečných 

zón. 

3. Postup pro mobilní skupiny – měření PPDE (SÚJB). 

Současný metodický postup je založen na výsledcích měření se třemi novými moderními 

přístroji ve vlastnictví SUJCHBO, které mají v metodice tato uplatnění: 

 Gama spektrometr GT-40 – kompletní pozemní zmapování oblasti. 

 Gama spektrometr D230A – kompletní letecké zmapování oblasti před a po 

dekontaminaci; odhad PPDE v 1 m nad zemí z měření v různých výškách letu;  

nalezení hotspotů a identifikace kontaminujících radionuklidů. 

 Gama spektrometr RT-58 – vymapování hranic BZ a VOZ. 

Výše uvedené přístroje se v poli záření obvyklých hodnot stabilizují automaticky na přírodní 

pozadí a to v krátkém časovém intervalu po jejich zapnutí. V případě neobvyklých poměrů 

zastoupení přírodních radionuklidů v místě měření je nutné pro stabilizaci použít externí etalon 

izotopu Cs-137. 

4.2 Přenosný gama spektrometr GT-40 
Přenosný přístroj pro detekci gama záření GT-40 (firmy Georadis s.r.o.) je gama spektrometr 

se scintilačním detektorem NaI(Tl) o objemu 345 cm3 (76x76 mm). Je vybaven barevným 

displejem s rozlišením 360x240 px. Dobíjecí baterie Li-ion má podle výrobce výdrž minimálně 

10 hodin. Rozměry přístroje jsou 120x538 mm a váha 4 kg. Interní GPS umožňuje záznam 

polohy měřeného spektra. Přístroj se po zapnutí automaticky stabilizuje na energie gama záření 

přírodního pozadí. Energetický rozsah měření je do 3 MeV. Intenzitu gama záření je možné 

sledovat též pomocí zvukové indikace. 

 

Data z paměti přístroje je možné vyčíst připojením USB kabelem k PC (SW Geomon) nebo 

pomocí modulu Bluetooth a to během nebo po ukončení měření. Přístroj nabízí měření v těchto 

základních módech: 

 ASSAY – měření spektra ve zvoleném časovém úseku umožňuje stanovení 

hmotnostních koncentrací radionuklidů na základě kalibrace a identifikaci radionuklidů 

na základě uložené knihovny radionuklidů (volba Identify). 

 SURVEY – měření PPDE v klidovém nebo pochůzkovém režimu ve výšce 1m nad 

povrchem, přístroj zaznamenává spektra v časovém intervalu 1 s. Rozsah měření PPDE 

je od 1 nSv/h do 0,5 mSv/h. 

 

GT-40 je přístroj ve výbavě SÚJCHBO a je využívaný při monitorování PPDE v okolí starých 

důlních zátěží po těžbě radioaktivního nerostu a po těžbě uhlí, ale také při porovnávacích 

měřeních přístrojů měřících PPDE v rámci AMS. Přístroj GT-40  je v metodickém postupu 

využit při mapování úrovně radiace a vytyčení jednotlivých ochranných zón (BZ, VOZ).  
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GT-40 může být nesen pomocí popruhů na zádech ve výšce 1 m jako batoh (Obrázek 4-1), nebo 

v ruce u nohy povolané osoby (osoby pověřené měřením v kontaminovaném prostoru).  

 

 

Obrázek 4-1 Demonstrace geometrického uspořádání při měření gama spektrometrem GT-40 v režimu SURVEY a ukázka 

zobrazení měřených hodnot na displeji 

4.2.1 Postup měření 

Před začátkem měření je zvolena trasa, kterou povolaná osoba s přístrojem GT-40 projde. 

Přístroj může být nesen na zádech ve výšce 1 m, na vysoký PPDE upozorní zvýšená intenzita 

zvukového signálu, nebo v ruce, kdy je možné sledovat aktuální hodnoty PPDE na displeji 

přístroje.  

Pomocí přístroje GT-40 je možné při pochůzkovém měření vymezit oblast se zvýšeným 

PPDE. Pokud by v oblasti byly hodnoty PPDE vyšší něž 10 µSv/h, je možné přístroj nést v ruce 

a s jeho pomocí hledat pouze hranice oblasti, aby nedošlo ke zbytečnému ozáření obsluhy 

přístroje.  
 

4.2.2 Výstupy z měření přístrojem 

Výstupem z měření přístroje GT-40 je Protokol o měření kontaminace zájmového území 

pomocí programu RadProtGT40 (dále Protokol 1), dodaný firmou Georadis s.r.o. Vzor 

Protokolu 1 je uveden v příloze č. 9.2. 

4.2.3 Výhody a nevýhody měření s přístrojem GT-40 

Výhody:  

 Přístroj je možné nést jak v ruce pro orientační měření, tak na zádech.  
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 Rychlé proměření dostupných ploch (rychlost běžné chůze). 

 Jednoduché a intuitivní ovládání přístroje.  

 Automatický záznam měřených hodnot s uvedením polohy měřeného bodu.  

 Zvuková indikace úrovně pole záření.  

 Možnost okamžitého zobrazení výsledků měření PPDE na zobrazovacím zařízení. 

 Možnost dekontaminace nebo ochrany před kontaminací zabalením přístroje do 

vhodného ochranného obalu. 

Nevýhody:   

 Během měření může dojít ke kontaminaci povolané osoby, která provádí měření. 

 Ztráta stabilizace v prostředí s nestandardním poměrem nebo výskytem radionuklidů, 

kterou pak lze realizovat pomocí externího etalonu izotopu Cs-137. 

4.3 Gama spektrometr D230A v podvěsu dronu 
Pro proměření kontaminovaného území je vhodné použít dron s výdrží jedné sady baterií okolo 

20 min při maximálním zatížení 3,5 kg. Pro měření je nutné předem naprogramovat trasu, aby 

bylo možné měření reprezentativně zopakovat v různých výškách letu a s časovým odstupem 

(např. po dekontaminaci).  

Spektrometr D230A (firmy Georadis s.r.o.) (Obrázek 4-2) je zařízení určené k použití 

pro měření v podvěsu dronu při leteckém měření PPDE. Na základě výsledků zkoušek 

provedených ČMI tento spektrometr splňuje požadavky normy IEC 61017:2016. Spektrometr 

D230A je vybaven dvěma NaI(Tl) detektory s objemem 2x 104 cm3 a rozměry 51x51 mm. 

D230A měří v energetickém intervalu do 3 MeV. Informace o poloze a naměřeném PPDE jsou 

ukládány 1x/s. Hodnoty PPDE v každém změřeném bodě je možné pozorovat pomocí SW 

(MapView nebo jiný) v reálném čase na vyhodnocovacím zařízení, a to i spektrum záření gama, 

a barometricky stanovenou výšku letu. Pro identifikaci radionuklidů je dron nutné zastavit na 

místě a měřit spektrum záření gama v časovém úseku, jehož délka závisí na aktivitě zdroje. 

Přístroj se po zapnutí stabilizuje automaticky na přírodní pozadí. 

Spektrometr D230A v kombinaci s dronem je využíván při monitorování starých důlních zátěží 

vzniklých po těžbě radioaktivního nerostu, geologickém mapování atd.  

 

Obrázek 4-2 Spektrometr D230A v podvěsu dronu – ilustrační foto 

4.3.1 Postup měření s D230A 

Nejprve je navolena trasa dronu (Obrázek 4-3) a vhodná rychlost letu tak, aby byla co nejlépe 

pokryta oblast, u které se předpokládá kontaminace. Vybraná oblast je poté nalétána ve třech 

různých výškách, například ve výšce 6, 11 a 16 m.  
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4.3.2 Vyhodnocení naměřených dat 

Ke spektrometru D230A patří PC program MapView (Obrázek 4-4), který v reálném čase 

zobrazuje PPDE, spektrum záření gama a spektrum záření gama zaznamenané ve formě 

vodopádu (čím červenější barva, tím vyšší intenzita). 

Po zpracování dat naměřených ve třech různých výškách je možné identifikovat a kvantifikovat 

místa, která mají oproti svému okolí vyšší PPDE. K tomuto kroku se využívá „metoda 

průměrů“, jejíž postup je uveden v příloze č. 9.1. Metoda průměrů vychází z odhadu PPDE v 1 

m nad zemí z měření ve třech a více různých výškách letu. 

 

 

Obrázek 4-3 Ukázka plánu trasy dronu 

 

Obrázek 4-4 Počítačový program MapView – ukázka z probíhajícího měření 
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4.3.3 Výstup z měření přístrojem D230A 

Výstupem z měření přístrojem D230A je Protokol o měření kontaminace zájmového území 

pomocí programu  RadProtD230 (dále Protokol 2) firmy Georadis  s.r.o. Vzor Protokolu 2 je 

uveden v příloze č. 9.3. 

4.3.4 Výhody a nevýhody měření s dronem 

Výhody:  

 Využitím dronu lze zamezit ozáření obsluhy pozemních přístrojů (principy radiační 

ochrany ALARA a limitování). Lze využít i v oblastech kontaminovaných 

nebezpečnými látkami jiného typu. 

 Trasa dronu může být uložena a zopakována po dekontaminaci, čímž mohou být 

stanoveny rozdíly v kontaminaci a odhadnuta efektivita dekontaminace. 

 Možnost dekontaminace. 

Nevýhody:  

 Dron musí letět v takové výšce, aby nedocházelo k víření prachu a případnému 

roznášení kontaminace, tj. 6 a více metrů od povrchu země a objektů.  

 Aby dron z této výšky identifikoval zvýšené hodnoty radiace, musí se jednat o plošný 

zdroj s PPDE > 0,5 µSv/h nebo o velice silný bodový zdroj (> cca 5 mSv/h) pro výšku 

letu 6 m. 

 Nosnost dronu je omezená, stejně tak doba letu. 

 Letecké práce limitují meteorologické podmínky. 

 Letecké práce limitují technická zařízení nebo stavební prvky apod. v proměřovaném 

prostoru, které by mohly zapříčinit kolizi dronu. 

 Výška letu řízená barometrickým tlakem se mění v čase. 

4.4 RT-58 
Přístroj RT-58 (Obrázek 4-5) je osazený pěti NaI(Tl) detektory, měřícími v energetickém 

rozpětí 25 keV až 3 MeV, a detektorem záření beta. Z pěti NaI(Tl) detektorů jsou tři umístěny 

ve spodní části přístroje a dva po stranách. Toto rozložení detektorů umožňuje sledování směru, 

ze kterého gama záření přichází a rozlišit tak kontaminaci země od stěn objektů. Přístroj dává 

na LCD displeji také informaci o přítomných radionuklidech (Obrázek 4-6). Přístroj se po 

zapnutí stabilizuje automaticky na přírodní pozadí. 

 

Detekční soustava RT-58 má pohon předního kola, proto je s ním práce v terénu i přes jeho 

vysokou hmotnost (kolem 80 kg) poměrně snadná. 
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Obrázek 4-5 Přístroj RT-58 – ilustrační foto 

4.4.1 Postup měření s RT-58 

Před začátkem samotného měření se zvolí přibližná trasa, kterou povolaná osoba s přístrojem 

RT-58 projede. Díky dvěma detektorům umístěným na stranách zařízení je možné sledovat, 

ze které strany záření gama přichází a je tedy možné přímo ohraničit oblast s nadlimitním 

PPDE. Při jízdě u stěny je tímto způsobem také možné odlišit, přichází-li záření gama ze země 

nebo od stěny (Obrázek 4-6). 

 

4.4.2 Výstup z měření přístrojem RT-58 

Výstupem z měření přístroje RT 58 je stejně jako u předcházejících přístrojů Protokol o měření 

kontaminace zájmového území pomocí programu RadProtRT58 (dále Protokol 3). Vzor 

Protokolu 3 je uveden v příloze č. 9.4. 
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Obrázek 4-6 Ukázka měření, kdy záření gama přichází z levé strany přístroje (červená až černá); identifikace izotopu Co-60 

4.4.3 Výhody a nevýhody měření s RT-58 

Výhody:  

 Je možné určit, ze kterého směru gama záření přichází a je možné odlišit, jestli záření 

přichází ze země nebo od stěny.  

 Na vyhodnocovacím zařízení je možné sledovat spektrum a identifikované radionuklidy 

v reálném čase (viz knihovna radionuklidů, příloha č. 9.5). 

Nevýhody:  

 Možná kontaminace měřící osoby. 

 Možná kontaminace přístroje (kol), lze dekontaminovat. 
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5 Metodika stanovení úrovně radioaktivní kontaminace 

pomocí moderní měřící techniky 

5.1 Činnost před vstupem do kontaminovaného území 
Před provedením měření v kontaminovaném území je potřeba:  

1. Před výjezdem k místu měření zkontrolovat funkčnost přístrojů a stav baterií, baterie 

dronu dobít. 

2. V oblasti se známým nízkým PPDE (například střed heliportu SÚJCHBO) změřit 

pozadí přístrojů a toto zopakovat po návratu z měření kontaminované oblasti. 

3. Připravit OOP, připevnit a nastavit dozimetry (doporučené hodnoty pro nastavení 

alarmu: PPDE 10 µSv/h a dávka 100 µSv). 

4. Zabalení přístrojů do fólií, pokud je to možné. 

5. Příprava potřebných osobních ochranných prostředků. 

 

5.2 Monitorování kontaminovaného území 
Monitorování kontaminovaného území zahrnuje tyto práce (vývojový diagram prací je 

znázorněn viz Obrázek 5-1): 

1. Osoby, které budou provádět měření v potenciálně kontaminované oblasti, jsou 

připraveny si po vyzvání k provedení měření obléci ochranné obleky a pomůcky a 

připevnit si dozimetry na referenční místo. 

2. Nejprve se pomocí programu pro plánování trasy stanoví hrubá trasa letu dronu přes 

potenciálně kontaminovanou oblast. Dron nalétá oblast v doporučené výšce letu 6 m, 

aby nedošlo k víření prachu a tím dalšímu šíření kontaminace. Nejnižší výšku letu je 

možné upravit podle charakteru měřené lokality. 

3. Vytvoří a uloží se Protokol o měření kontaminace zájmového území (Protokol 2) z 

měření dronem v letové hladině 6 m.   

4. Pokud měření dronem v letové hladině 6 m odhalí silně kontaminovanou plochu, 

zopakuje se měření na stejné trase v letové hladině 11 m. Z měření se vytvoří a uloží 

Protokol o měření kontaminace zájmového území (Protokol 2). 

5. Ze dvou měření dronu lze identifikovat kontaminovaná místa a metodou průměrů 

odhadnout přibližné hodnoty PPDE ve výšce 1m nad zemí. 

6. Pokud se ukáže, že v některých oblastech PPDE překračuje 1 mSv/h, vytyčí se Vnitřní 

ochranná zóna (VOZ), jejíž hranice budou vymapovány stejně jako v případě hranic 

Bezpečné zóny (BZ) pomocí přístroje RT-58 (viz Protokol 3). 

7. Pokud měření dronem z výšky 6 m neodhalí silně kontaminovanou plochu, provede se 

průzkum oblastí pomocí přístroje RT-58 (GT-40) a popřípadě se vytyčí VOZ, jejíž 

hranice budou vymapovány stejně jako v případě hranic BZ (Obrázek 5-2). Gama 

spektrometr RT-58 je výhodnější pro mapování hranic BZ, protože jeho boční detektory 

zobrazují směr, ze kterého záření gama přichází. To umožňuje operátorovi měření 

pohybovat se podél hranice BZ. Přístroj RT-58 je schopný během monitorování také 

měřit spektrum záření gama a identifikovat přítomné radionuklidy. 

8. V případě podezření na kontaminaci stěn objektů je možné situaci upřesnit při průjezdu 

s přístrojem RT-58 a odlišit kontaminaci stěny od kontaminace povrchu země.  
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9. Z měření přístroji RT-58, resp. GT-40 se vytvoří Protokol o měření kontaminace 

zájmového území (Protokol 3, resp. Protokol 1).  

Osoby se v zónách se zvýšenou radiací budou pohybovat pouze po dobu nezbytně 

nutnou.  

 

 

Obrázek 5-1 Vývojový diagram postupu prací na kontaminovaném území 
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Obrázek 5-2 Schématické znázornění postupu mapování a zhodnocení velkoplošné kontaminace – nejdříve je provedeno 

letecké měření (dron – pravý dolní roh, operátor dronu – pravý horní roh), poté měření a mapování s přístrojem GT-40 (dole 

vpravo) a vytyčování hranic s přístrojem RT-58 (na hranici zón). Pozn.: ilustrační fotografie, operátor bez použití OOP. 

5.3 Monitorování po dekontaminaci 
Postup prací na kontaminovaném území po dekontaminaci je následující: 

 Provedení měření spektrometrem D230A v letové hladině 6 m na dané trase, na 

základě výsledku měření je provedena kontrola efektivnosti dekontaminace. Z měření 

je vytvořen a uložen Protokol 2. 

 V případě zhodnocení dekontaminace jako úspěšné, je detailní měření provedeno 

přístroji RT-58, resp. GT-40. Z těchto měření jsou vytvořeny a uloženy Protokol 3, 

resp. Protokol 1. 
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6 Závěr 
Tato metodika shrnuje postupy zavedených starších metodik a přidává do nich aspekt 

využitelnosti nových moderních měřících přístrojů, které je možné využít při bezpilotním 

leteckém měření drony či pro identifikaci směru, ze kterého gama záření přichází. Využitím 

těchto moderních přístrojových technik se stává monitoring po incidentu spojeném s únikem 

radioaktivní látky rychlejší, efektivnější a bezpečnější. 
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9 Přílohy 

9.1 Příloha 1: Metoda průměrů 
Metoda je založena na odhadu poklesu intenzity záření gama pro definované oblasti v různých 

výškách a byla prezentována na konferenci ENVIRA 2019 (Bednář et al. 2019).  

Po vynesení vybraných dat do mapy je možné okolo horkých území (hotspotů) vyznačit 

ohraničené oblasti. Po vytyčení stejných oblastí u dat z minimálně tří letových hladin můžeme 

pro tyto oblasti spočítat hodnoty průměrného PPDE. Stanovené průměrné hodnoty PPDE 

v daných letových výškách můžeme použít za předpokladu poklesu intenzity záření se čtvercem 

vzdálenosti k odhadu PPDE ve výšce 1 m nad zemí.   
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9.2 Příloha 2: Protokol z měření GT-40 
Vzor Protokolu 1 
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9.3 Příloha 3: Protokol z měření D230A 
Vzor Protokolu 2 
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24 
 

9.4 Příloha 4: Protokol z měření RT-58 
Vzor Protokolu 3
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9.5 Příloha 5: Knihovna radionuklidů používaná v přístrojích 
NU NAT   přírodní uran 

Ra-226 IND  

Eu-152 IND  

LEU SNM mírně obohacený uran 

Ag-108m IND  

U-233 SNM  

HEU SNM vysoce obohacený uran 

Th-232 IND  

Pu-239 SNM  

Neut  rezervováno pro neutrony 

RGPu SNM reaktorové plutonium 

Ga-67 MED  

I-131 MED  

Ba-133 IND  

Np-237 IND  

Tl-201 MED  

Se-75 IND  

Mo-99 MED  

Sm-153 MED  

Cs-137 IND  

Cs-134 IND  

Co-60 IND  

K-40 NAT  

Co-57 IND  

Am-241 IND  

Ir-192 NAT  

In-111 IND  

Na-22 IND  

Zn-65 IND  

F-18 MED  

Kr-81m IND  

Ba-133sh IND  

Cd-109 MED  

Xe-133 MED  

U-238sh IND  

Tc-99m MED  

Cr-51m MED  

Te-132 IND  

 


