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1. ÚVOD 
 
 

Tento dokument popisuje metodu pro nezávislý audit kvality vybraných parametrů 
intraorálních dentálních rentgenů vypracovanou Státním ústavem radiační ochrany pro 
potřeby Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.  

 
Cílem auditu je prověřit nejen základní dozimetrické parametry rentgenu, které přímo 

ovlivňují radiační zátěž pacienta, ale i kvalitu vyvolávacího procesu na daném zdravotnickém 
pracovišti. Je totiž známo, že nedodržování optimálního postupu pro zpracování intraorálních 
dentálních filmů má často za následek, že pacientům jsou aplikovány vyšší dávky záření než 
je nezbytně nutné. Popisovaná metoda tedy mimojiné umožňuje dát do souvislosti 
aplikovanou dávku záření s kvalitou zpracování dentálních filmů. Metoda je koncipována jako 
korespondenční audit prováděný nezávislou odbornou institucí, předpokládá přímou 
spolupráci s uživatelem daného rentgenu, a jako taková tedy přispívá k dosažení 
efektivnějšího chodu programu zabezpečení jakosti. Audit probíhá tak, že uživateli rentgenu 
je zaslána jednoduchá dozimetrická sestava doplněná praktickým návodem. Uživatel je 
povinen provést požadované procedury a zaslat sestavu zpět k vyhodnocení. Jakožto 
nezávislý, rychlý a jednoduchý nástroj metoda doplňuje spektrum metod již obsažených 
v dosavadním systému programu zabezpečení jakosti v dentální radiodiagnostice v ČR a 
umožňuje jeho optimalizaci. 

 
V kapitole 2 jsou shrnuty, definovány, resp. vysvětleny,  nejdůležitější odborné pojmy 

používané v této publikaci. 
 
Kapitola 3 podává stručný popis dosavadního systému zabezpečení jakosti v dentální 

radiodiagnostice, jehož rámec je dán vyhláškou 184/1997 Sb., která dentální rentgeny 
klasifikuje jako jednoduché zdroje záření.  

 
Kapitola 4 je metodickou částí. V části 4.1. je uveden fyzikální popis metody pro 

korespondenční audit založené na využití termoluminiscenční (TL) a filmové dozimetrie a 
senzitometrie. Část 4.1.1. se týká měření Ka na konci tubusu pomocí TLD, části 4.1.2. a 
4.1.3. se týkají vyhodnocení filmů pro účely kontroly velikosti radiačního pole, 
reprodukovatelnosti expozic a procesu zpracování dentálních filmů. Část 4.2. je věnována 
celkovému vyhodnocení výsledků. 

  
V přílohách I. a II. jsou uvedeny návody a protokoly zasílané na kontrolovaná pracoviště. 
Příloha III. je praktickou metodikou organizace korespondenčních auditů v dentální 

radiodiagnostice v ČR. Jako taková stanovuje postup při provádění těchto pravidelných 
auditů u  intraorálních rentgenů a úlohu jednotlivých zúčastněných institucí.  
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2. DEFINICE A VÝKLAD DŮLEŽITÝCH POJMŮ 
 
Termoluminiscenční dozimetrie 
(TLD) 

Metoda stanovení dávky vyhřátím materiálu založená 
na využití změn v krystalové struktuře materiálu, ke 
kterým dochází v důsledku ozáření. Ozáříme-li vhodnou 
látku, dojde k ionizaci, a tedy k uvolnění elektronů v 
krystalu. Počet elektronů uvolněných v důsledku 
ozáření je úměrný dávce. Uvolněné elektrony mohou 
být zachyceny v záchytných centrech krystalu, kde 
setrvávají tak dlouho, dokud nezískají dostatečnou 
energii k úniku. Jestliže je látka zahřívána, narůstá 
kinetická energie tepelného pohybu elektronů. Zároveň 
tedy roste pravděpodobnost jejich úniku ze záchytných 
center. Během následujících procesů mohou uniklé 
elektrony přejít do luminiscenčních center, kde 
rekombinují, přičemž dochází k vyzáření přebytečné 
energie ve formě viditelných nebo ultrafialových fotonů. 
Měřením počtu těchto fotonů (množství světla) můžeme 
zjistit dávku, kterou byl materiál původně ozářen. 
 

Termoluminiscenční dozimetr Vhodný materiál umožňující dozimetrické využití jevu 
termoluminiscence  (viz definice termoluminiscenční 
dozimetrie) 
 

Termoluminiscenční reader Zařízení pro detekci množství světla uvolněného 
z termoluminiscenčního dozimetru v důsledku jeho 
vyhřátí. Množství tohoto světla je úměrné dávce záření 
(viz definice termoluminiscenční dozimetrie). 
 

Optická hustota, OD Dekadický logaritmus poměru dopadajícího Φo a 
procházejícího Φ světelného toku: 
OD = log Φo/Φ 
 

Denzitometr Přístroj určený k měření optické hustoty filmu  

Dentální fantom Dentální fantom je stupňovitý klín z čistého hliníku 
(deklarovaná čistota 99.5%), tloušťka stupňů je volena 
tak, aby pokryla celé spektrum kontrastů objektů při 
intraorálním snímkování (nejvyšší stupeň tloušťky 16 
mm odpovídá zeslabení přibližně 8 mm skloviny). V ČR 
se používají fantomy Radex, VMK (1) a VMK (2), jež se 
lehce liší v tloušťkách jednotlivých stupňů a složení. 
Oba fantomy mají ve své struktuře provrtaný otvor a 
olověnou plombu na určení závoje a čárový test na 
určení rozlišení.  
 

Kerma ve vzduchu, Ka V daném bodě určený podíl součtu počátečních 
kinetických energií dEk všech nabitých částic, 
uvolněných nenabitými ionizujícími částicemi ve 
vzduchu, a hmotnosti dm vzduchu: 
Ka = dEk /dm  
Jednotkou je gray (Gy), tj. J/kg. 
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3. PROGRAM ZABEZPEČENÍ JAKOSTI V DENTÁLNÍ 
RADIODIAGNOSTICE V ČR 

 
V České republice jsou zubní rentgeny klasifikovány jako jednoduché zdroje ionizujícího 

záření podle vyhlášky 184/1997 Sb. V souladu s tím se na ně vztahují všechny obecné 
principy zabezpečení jakosti. Každý držitel povolení k nakládání se zubním rentgenem je mj. 
povinen zajistit sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin, 
parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany. Držitel povolení je rovněž 
povinen podrobit zdroj záření nezávislému ověření jakosti. 

  
V případě jednoduchých zdrojů se v souladu s vyhláškou 184/1997 Sb. provádí : 
 
přejímací zkouška (dle §43) 
zkoušky dlouhodobé stability (dle §44) 
zkoušky provozní stálosti (dle §45) 
 

Přejímací zkouška zahrnuje: 
- ověření funkčnosti a kvality řídících, ovládacích, bezpečnostních, signalizačních, 

indikačních a  zobrazovacích systémů, popř. dalších mechanických systémů 
stanovených v rozhodnutí o typovém schválení 

- ověření, zda specifikované provozní parametry a vlastnosti zařízení nevybočují pro 
očekávaný účel použití z mezí  stanovených v českých technických normách nebo v 
původní technické dokumentaci od výrobce  

- stanovení dozimetrických veličin a přesnosti těchto stanovení z hlediska účelu použití 
Při přejímací zkoušce se rovněž navrhne rozsah a četnost měření a ověřování vlastností 

rentgenu v rámci zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti, a také forma a rozsah 
vedení záznamů o provedení těchto zkoušek.  

 
Zkoušky dlouhodobé stability zahrnují:  

- ověřování vlastností a parametrů v rozsahu stanoveném v technické dokumentaci 
projednané při  typovém schválení a upřesněném při přejímací zkoušce 

Provádí se pravidelně jednou za rok a pokaždé při důvodném podezření na špatnou 
funkci zařízení, po údržbě nebo opravě, která by mohla ovlivnit vlastnost nebo parametr 
ověřovaný touto zkouškou, při vybočení ověřovaných parametrů z mezí daných normou 
nebo technickou dokumentací. 

 
Zkoušky provozní stálosti zahrnují: 

- ověřování charakteristických provozních vlastností a parametrů v rozsahu 
stanoveném v technické dokumentaci zdroje projednané při typovém schvalování a 
při přejímací zkoušce            

Provádí se periodicky v intervalech stanovených při přejímací zkoušce na základě 
doporučení výrobce uvedeného v technické dokumentací zdroje a vždy po údržbě a opravě, 
která by mohla zkoušené vlastnosti či parametry ovlivnit. 

Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability může provádět osoba mající příslušné 
potvrzení od SÚJB. Výsledky se zaznamenávají do protokolu o zkoušce, který obdrží osoba 
předávající rentgen i osoba přebírající rentgen (u přejímacích zkoušek) a držitel povolení k 
nakládání s rentgenem (u zkoušek dlouhodobé stability). Kopie protokolů se posílají do 
SÚJB. Zkoušky provozní stálosti provádí držitel povolení k nakládání s rentgenem, který  má 
rentgen ve vlastnictví. Výsledky se zaznamenávají do protokolu, který je  součástí 
provozních záznamů o rentgenu. 

Parametry kontrolované u intraorálních dentálních rentgenů lze v souladu s Doporučením 
/1/ rozdělit na: 
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parametry rentgenového zařízení 
parametry procesu zpracování filmů 
parametry zobrazovacího systému a čtení snímků 
 
Souhrn těchto parametrů spolu s požadavky na ně kladenými a frekvencí provádění jejich 

kontroly  je uveden v následujících tabulkách. Bližší popis parametrů je uveden v /1/, odkud 
jsou uvedené údaje převzaty . 

 
Tabulka 1: 
 
Kontrolované parametry rentgenového zařízení 
PARAMETR POŽADAVKY FREKVENCE 
Celistvost vybavení, mechanické a 
elektrické seřízení, označení a 
funkčnost ovládacích a 
signalizačních prvků, označení 
zářiče, dokumentace 

Přítomnost všech krytů, clon, 
neporušené síťové přívody, 
stabilita komory, uvedení 
výrobních čísel, hodnot napětí , 
proudu, celkové filtrace, 
kompletnost dokumentace atd. 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě 

Přesnost a reprodukovatelnost 
vysokého napětí 

Přesnost  ≤ 10% (doporučená 
přesnost ≤ 5%)  
reprodukovatelnost ≤ 5% 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě 

Expoziční doba Ověřuje se funkce časového 
spínače, výsledky se nehodnotí 

Přejímací zkoušky, po opravě 

Výtěžek záření, 
reprodukovatelnost a  linearita 
výtěžku 

Hodnota výtěžku není stanovena 
předpisy, doporučuje se výměna 
rentgenky při poklesu výtěžku pod 
70% původní hodnoty,    
reprodukovatelnost ≤ 10% 
(doporučená  ≤ 5%)      
linearita ≤ 0.20 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě 

Celková filtrace  Přípustná tolerance                 
50 – 70 kV   min. 1.5 mm Al       
70 – 80 kV   min.  2 mm Al          
80 – 90 kV   min.  2.5 mm Al             

Přejímací zkoušky, po opravě 

Velikost ohniska Naměřené hodnoty mohou  
převyšovat skutečné o 0.1 až 0.5 
mm   

Přejímací zkoušky, po opravě 

Velikost pole záření na konci 
tubusu 

Pole na konci tubusu musí mít 
průměr ≤ 6 cm, avšak max. – 10% 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě 

Vzdálenost ohnisko – konec 
tubusu 

≥ 10 cm pro  napětí ≤ 60 kV     
≥ 20 cm pro  napětí > 60 kV 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě 

Souosost a kongruence radiačního 
pole 

Souosost tubusu a radiačního pole 
lepší než 2% vzdálenosti ohnisko – 
konec tubusu, kongruence 
vymezeného pole s radiačním 
polem lepší než 4% vzdálenosti 
ohnisko – konec tubusu pro součet 
odchylek ve dvou na sebe kolmých 
směrech 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě 

Únikové záření krytu rentgenky Kermový příkon ve vzdálenosti 1 m 
od ohniska  ≤ 250 µGy/h 

Indikační měření k ověření, zda 
není hrubě porušena stínící 
schopnost krytu 
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Tabulka 2: 
 
Kontrolované parametry procesu zpracování filmů 
PARAMETR POŽADAVKY FREKVENCE 
Světlotěsnost temné komory a její 
pracovní osvětlení 

Rozdíl zčernání zakryté a 
nezakryté části nesmí být 
pozorovatelný okem, 
denzitometricky nesmí být větší 
než 0.1  

Před započetím přejímací zkoušky 
a zkoušky dlouhodobé stability 
v plném rozsahu,při vzniklých 
problémech vyvolávání a při 
zkoušce provozní stálosti pouze 
v rozsahu daném touto zkouškou   

Čistota vyvolávacího automatu, 
jeho světlotěsnost 

Na filmu nesmí být pozorovatelné 
žádné lokální zvýšení závoje, 
otisky válců či jiné artefakty 

Tatáž 

Doba vyvolávání Musí souhlasit s údaji výrobce 
vyvolávacího automatu 

Tatáž 

Teplota vyvolávacích lázní Při vyvolávání musí být rozdíl 
naměřené a doporučené teploty 
výrobcem menší než 0.5 °C  

Tatáž 

Výměna chemikálií V pravidelných intervalech 
doporučených výrobcem či na 
základě sledování 

Tatáž 

Senzitometrie Závoj se v průběhu času nesmí 
měnit o více než   0.05 D, index 
citlivosti a index kontrastu o více 
než 0.10 D od hodnoty stanovené 
při optimalizaci podmínek 
zpracování  

Tatáž ✴✴✴✴)   

Skladování filmů Při teplotách 10 – 20 °C, vlhkosti 
50 – 60%, v dostatečné 
vzdálenosti od zdroje záření   
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Tabulka 3: 
 

Kontrolované parametry zobrazovacího systému 
PARAMETR POŽADAVKY FREKVENCE 
Kontrast zobrazení snímku 
zubního fantomu 

Minimální hodnota indexu 
kontrastu pro různá napětí je  
1.3 pro 50 kV                         
1.2 pro 60 kV                      
1.1 pro 70 kV                           
1.0 pro 80 kV                          
0.9 pro 90 kV 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě, zkoušky provozní stálosti✴✴✴✴)  

Referenční zčernání snímku 
zubního fantomu 

Doporučená hodnota je v rozmezí 
1.0 až 1.2 D nad závojem 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě, zkoušky provozní stálosti✴✴✴✴)  

Rozlišení při vysokém kontrastu Doporučená hodnota 8 lp/mm Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě, zkoušky provozní stálosti, 
je-li součástí fantomu mřížka pro 
rozlišení 

Kerma ve vzduchu pro jmenovité 
zčernání filmu 

Nesmí překročit 0.5 mGy pro 
všechny druhy používaných filmů 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě 

Kerma ve vzduchu na konci tubusu Nesmí překročit 5 mGy pro 
všechny expozice používané pro 
horní molár dospělého člověka 

Přejímací zkoušky, zkoušky 
dlouhodobé stability v pravidelných 
intervalech jednou ročně a po 
opravě 

 
✴✴✴✴) Při zkouškách provozní stálosti zahrnujících kontrolu  zobrazovacího řetězce pomocí vyvolání  kontrolního 

snímku se v praxi většinou nehodnotí senzitometrické charakteristiky vyvolaného snímku s naexponovaným 
fantomem. Jelikož zubní pracoviště nedisponují denzitometrem,  film je hodnocen vizuálně a je  srovnáván 
se standardem obdrženým při přejímací zkoušce.  

 
 

V roce 1997 byl v České republice uveden v činnost program zabezpečení jakosti 
zubních rentgenů ve smyslu pravidelného provádění výše uvedených zkoušek. Díky tomu se 
již podařilo eliminovat hrubé nedostatky ve stavu těchto zařízení. K doplnění a zefektivnění 
tohoto systému byla vyvinuta korespondenční metoda auditu kvality, jejíž popis je hlavním 
cílem tohoto dokumentu. 
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4. KORESPONDENČNÍ AUDIT KVALITY INTRAORÁLNÍCH 
DENTÁLNÍCH RENTGENŮ 

 
 
4.1. FYZIKÁLNÍ POPIS METODY 
 

Účelem korespondenčního auditu je především kontrola dávkové zátěže pacienta při 
aplikaci intraorálního rentgenového vyšetření. Audit je založen na ověření kermy ve 
vzduchu na konci tubusu, velikosti pole záření na konci tubusu, reprodukovatelnosti 
ozáření a správnosti procesu zpracování filmů. 

 
Korespondenční audit probíhá tak, že na příslušné pracoviště vybavené rentgenem je 

zaslána speciální dozimetrická sestava obsahující podrobný návod, protokol, TL-dozimetr, 
bezfoliový verifikační film o rozměru 18 × 24 cm a referenčně ozářený dentální film. TL-
dozimetr a verifikační film jsou určeny k ozáření uživatelem rentgenu. Na kazetě 
verifikačního filmu jsou přitom umístěny dvě značky pro umístění tubusu rentgenu. TL-
dozimetr je připevněn ke kazetě s filmem přímo ve středu jedné z těchto značek (viz Obr.1). 
Ozáření se provádí při přiložení tubusu rentgenu k plastové kazetě ve vertikálním směru a při 
nastavení expozičních parametrů pro snímkování horního moláru dospělého člověka. 
Uživatel rovněž provádí vyvolání referenčně ozářeného dentálního filmu. Kromě toho je 
uživatel požádán o ozáření svého vlastního dentálního filmu přes standardizovaný fantom. 
Tento film uživatel nevyvolává. Po provedení všech procedur dle návodu uživatel zašle celou 
sestavu zpět do SÚRO k vyhodnocení.  

 

 
 

Obr. 1: Kazeta s filmem a TL-dozimetrem 
 
TL-dozimetr slouží ke změření Ka na konci tubusu. Z  verifikačního filmu se odčítá 

velikost pole záření na konci tubusu a posuzuje se reprodukovatelnost ozáření. Uživatelem 
vyvolaný (předem referenčně ozářený) dentální film a uživatelem ozářený dentální film 
(později referenčně vyvolaný) slouží spolu s údajem o naměřené Ka k vyhodnocení 
správnosti vyvolávacího procesu. 
 

Uživatel rentgenu provádí ozáření filmů, TL-dozimetru a zpracování dentálního filmu 
v předepsaném termínu v souladu s  návodem uvedeným v Příloze I. Do protokolu (viz 
Příloha II.) uživatel uvádí všechny požadované údaje. Celou sestavu poté odešle zpět 
k vyhodnocení. 
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4.1.1.  KONTROLA Ka NA KONCI TUBUSU 
 
Měření Ka na konci tubusu je založeno na využití termoluminiscenční dozimetrie. 

Princip metody vyplývá z výkladu v kapitole 2. 
 
Použitý TLD systém (dozimetr, reader, způsob zpracování naměřených dat) přitom 

musí respektovat specifika měření záření v dentální radiodiagnostice. Jedná se o měření Ka 
v oblasti hodnot 1 – 100 mGy indukované rentgenkou při napětí 50 – 70 keV.  

 
TL-dozimetr 

 
Ideální TL-dozimetr by tedy měl vykazovat linearitu odezvy v dané dávkové oblasti a 

jeho odezva by měla být nezávislá ne energii záření X v daném rozsahu napětí rentgenky. 
Kromě toho je třeba vzít v úvahu citlivost a fading použitého TL-materiálu, a také odolnost 
celého dozimetru vzhledem k vnějším vlivům (poškození, znečištění, světlo, apod.). 

 
 Vhodným dozimetrem pro daný účel je plastová karta, uvnitř které jsou vloženy tři 

elementy TL-materiálu LiF:Mg,Ti. Plastový obal karty přitom modifikuje energetickou 
závislost dozimetru, takže odezvy TL-materiálu nevykazují závislost na energii záření. 
Materiál LiF:Mg,Ti rovněž splňuje podmínku lineární dávkové závislosti v dané oblasti. 
Určitým problémem tohoto materiálu je však fading, tj. úbytek TL odezvy díky samovolnému 
vyprázdnění elektronových pastí před vlastním měřením, který v tomto případě představuje 
10% úbytek odezvy během prvního měsíce po ozáření. Vliv fadingu lze velmi výrazně ovlivnit 
organizací samotného auditu. K ozáření TLD na pracovištích by mělo docházet 
v předepsaném termínu, kdy zároveň probíhá kalibrace TLD systému v laboratoři instituce 
provádějící měření. Potom není nutné fading korigovat. V případě, že není dodržen termín 
ozáření, je nutno aplikovat korekci odvozenou na základě experimentálně stanovené křivky 
fadingu. 

 
TL-reader 
 

TL-reader jakožto zařízení pro vyvolání a změření TL signálu musí zároveň splňovat 
několik obecných podmínek: ozářený dozimetr je nutno prudce zahřát, uvolněné světlo 
kvantitativně zachytit a zaznamenat naměřený signál. I přes tento jednoduchý princip jsou 
však aparatury pro měření TLD poměrně složité a jejich jednotlivé části musí splňovat mnoho 
náročných kvalitativních požadavků. 

 
Pro účely TL-měření při korespondenčním auditu je vhodný TLD reader Dosacus 

umožňující automatické měření velkého počtu dozimetrů. Samotný reader je připojen k 
osobnímu počítači, který řídí a sleduje měření. Software počítače kromě toho umožňuje 
automatické korekce naměřených odezev vzhledem k citlivosti a pozadí individuálních TL-
elementů. Měření dozimetrů se provádí při  nastavení teploty 315°C a doby měření 10 s. 
Této proceduře předchází předehřev při téže teplotě trvající 2 s s cílem vyprázdnit nestabilní 
elektronové pasti, jimiž indukovaný signál by jinak mohl ovlivnit přesnost měření. V průběhu 
měření se zaznamenávají vyhřívací křivky, aby bylo možno eliminovat chyby způsobené 
eventuální vadou TL-materiálu. TL-reader pracuje v režimu, kdy automaticky probíhá 
kontrola hlavních parametrů, které by mohly ovlivnit kvalitu měření (odezva na vnitřní 
světelný zdroj, teplota fotonásobiče, teplota N2, stabilita napětí, apod.). Chyby měření 
zaviněné nestabilitou readeru jsou tedy prakticky vyloučeny. Naměřené hodnoty jsou 
ukládány do výstupního souboru, odkud je lze použít pro další zpracování. 
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Kalibrace TLD systému a stanovení Ka 
 
 Kalibrace systému se provádí na základě měření kalibračních dozimetrů ozářených 
pomocí referenčního intraorálního dentálního rentgenu, jehož kermový příkon je znám a je 
pravidelně kontrolován nezávislým měřením. Dozimetry jsou ozářeny v souladu s návodem v 
Příloze I. tohoto dokumentu, tak aby vykazovaly známou hodnotu Ka. Tato hodnota se 
obvykle pohybuje kolem 2.5 mGy. Na základě TL měření je stanoven kalibrační faktor pro 
přepočet naměřených hodnot na výsledek v mGy. 
 
Přepočet naměřených výsledků TLD na Ka [mGy] se provádí na základě vztahu: 
 

Ka = R·kcal·kfad 
kde: 
 
Ka — kerma ve vzduchu naměřená na konci tubusu v místě TL dozimetru 
R    —   korigovaná naměřená odezva TLD (již zahrnuje korekci na citlivost a pozadí   

individuálního dozimetru) 
kcal  — kalibrační faktor určený z výsledku měření kalibračních dozimetrů R(cal)    
   ozářených kalibrační hodnotou Ka(cal), je to tedy poměr Ka(cal)/R(cal) 
kfad  —  korekční faktor na fading (aplikovaný pouze v případě nutnosti, tj. nedodržení  
   předepsaného termínu ozáření)  
 
 Vzhledem k tomu, že naměřená odezva na TL-dozimetru nemusí být daná pouze 
ozářením rentgenem, je v případě potřeby nutné použít i pomocné dozimetry pro odhad části 
Ka, která se vztahuje k ozáření dozimetru v laboratoři (např. v případě dlouhodobého pobytu 
dozimetru v laboratoři před/po samotným ozářením rentgenem, a kdy již hodnoty pozadí 
mohou být významné). 
 
Toleranční limit pro Ka 
 
 Naměřená hodnota Ka by v žádném případě neměla překročit hodnotu 5 mGy, (viz 
tab.3) 
 
 Naměřenou hodnotu Ka je však vždy nutno posuzovat i v kontextu s výsledky dalších 
testů zahrnutých v auditu. Zejména ze senzitometrického hlediska. V případě použití 
vysokocitlivých dentálních filmů (Agfa Dentus M2, citlivost E), které jsou v současné době 
nejčastěji užívané, lze totiž již při hodnotách 3 - 3.5 mGy (v závislosti na napětí, způsobu 
vyvolávání, stáří vývojky) získat nečitelný snímek z důvodu přílišného zčernání. 
  
O celkovém vyhodnocení výsledku auditu na základě výsledků jednotlivých dozimetrických a 
senzitometrických testů bude blíže pojednáno v části 4.2. 
  
 
 
4.1.2.  KONTROLA VELIKOSTI POLE ZÁŘENÍ NA KONCI TUBUSU A 

REPRODUKOVATELNOSTI EXPOZICE 
 

Pro účely kontroly velikosti pole záření na konci tubusu a reprodukovatelnosti 
expozice jsou vhodné vysokocitlivé verifikační  filmy značky MEDIX 90 NEW o rozměru  
18 cm × 24 cm. 

 
Tyto filmy vložené do neprůhledné plastové kazety jsou ozářeny v souladu 

s návodem (viz Příloha I.) a po vyvolání slouží k odečtu velikosti pole záření přímým 
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měřením průměru obrazu a k posouzení reprodukovatelnosti ozáření porovnáním optické 
hustoty (OD) na ozářených polích (obr.2) .  

 
Optické hustoty polí jsou přitom měřeny na referenčním místě 1 cm od okraje pole ve 

směru kolmém na méně osvětlenou delší stranu filmu pomocí ručního denzitometru, který 
umožňuje měřit OD minimálně do hodnoty 4.25. OD odečtené na těchto polích jsou pak 
vzájemně porovnány tak, aby byl zohledněn jejich vztah k aplikované hodnotě Ka. Pro 
aplikovaná ozáření s hodnotami Ka v rozsahu 1 až 10 mGy platí, že relativní rozdíl 
naměřených OD o více než 6% znamená více než 10% vzájemný  rozdíl v hodnotách Ka, což  
v takovém případě zhoršuje radiační bezpečnost pacienta. 

 
Díky relativně nízkým hodnotám kermy při intraorálních vyšetřeních se optické 

hustoty polí na filmu pohybují v rozmezí 0.8 – 1.8, což umožňuje pouhým okem zhodnotit 
také homogenitu polí. 

 
Toleranční limit pro velikost pole záření na konci tubusu 
 
          Velikost pole záření na konci tubusu musí mít rozměr v rozsahu od 5.4 do 6 cm. 
 
Toleranční limit pro reprodukovatelnost expozice 
 
 Relativní rozdíl optických hustot naměřených a ozářených polích jakožto ukazatel 
reprodukovatelnosti expozice nesmí překročit hodnotu 6%. 
  
 
 
4.1.3.  KONTROLA PROCESU ZPRACOVÁNÍ DENTÁLNÍCH FILMŮ 
 
 Kontrola vyvolávacího procesu je odvozena ze senzitometrie pro klasickou radiografii 
využívající zesilující fólie. Provádí se pomocí dvou dentálních intraorálních filmů 
exponovaných přes kalibrovaný fantom, z nichž se po vyvolání určí senzitometrické 
charakteristiky závoj, index citlivosti a index kontrastu. Používají se k tomuto účelu citlivé 
intraorální filmy Agfa Dentus M2, které jsou nejvíce rošířené v klinické praxi a dentální 
fantomy Radex a VMK. 

Obr. 2: Vyvolaný RTG film FOMA 

Odečet OD 
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 V dozimetrické sestavě zasláný intraorální film, jenž byl ozářen za referenčních 
podmínek v laboratoři SÚRO slouží ke zjištění, je-li na pracovišti dodržován korektní způsob 
vyvolávání. Není-li tento film na pracovišti vyvolán dle doporučení výrobce chemikálií, projeví 
se to ztrátou diagnostické informace. Film, jenž je ozářen na kontrolovaném pracovišti a 
posléze korektně vyvolán v laboratoři SÚRO slouží ke zjištění, zda se na kontrolovaném 
pracovišti aplikují při snímkování pacientů opravdu nejnižší možné expozice při zachování 
diagnostické informace. Oba filmy zároveň davají informaci o optimalizaci celé procedury 
rentgenového vyšetření. 
  

Referenčním ozářením se rozumí specifická expozice referenčním intraorálním 
rentgenem používaným též pro kalibraci TLD systému. Tato expozice se provádí na film 
překrytý fantomem VMK z výšky 2 cm nad filmem při nastavení napětí 63 kV a doby 
expozice 250 ms. Této expozici odpovídá Ka = 1.2 mGy na konci tubusu a Ka pod 6 mm Al 
rovna 312 µGy. Nastavení parametrů expozice není striktně dané, může se měnit, ale musí 
přibližně zůstat  zachována hodnota kermy pod 6 mm Al a k ní příslušející Ka . Kontrolované 
pracoviště provádí expozici filmu v souladu s návodem (stejná geometrie, vlastní nastavení 
používané při expozici horního moláru dospělého člověka). 

 
Před denzitometrickým vyhodnocením vyvolaných filmů jsou tyto hodnoceny vizuálně. 

Na vyvolaném filmu musí být zřetelné a navzájem odlišitelné všechny stupně fantomu a jeho 
další vnitřní struktury (viz popis v kapitole 2 a obr.3). Poté se snímky porovnají se 
standardem kvality (snímek pořízený referenční expozicí a korektním vyvoláním) a dvěma 
snímky na něž byla aplikována poloviční a dvojnásobná expozice vzhledem k refenční. Tyto 
snímky se pořizují vždy před vyhodnocením většího počtu filmů, aby se předešlo chybám 
způsobeným odchylkami v citlivosti filmů a ve vyvolávacích emulzích. Optické hustoty na 
snímcích kontrolovaného pracoviště by měly být přibližně stejné jako na standardu kvality a 
neměly by překročit rozsah vymezený optickými hustotami snímků pořízených poloviční a 
dvojnásobnou expozicí.  

 
Vyhodnocení denzitometrem slouží k určení senzitometrických charakteristik. Optické 

hustoty určující zmíněné senzitometrické charakteristiky se na vyvolaném filmu měří 
uprostřed polí odpovídajících jednotlivým stupňům fantomu. Závoj je u fantomu Radex 
určován pod olověnou plombou tloušťky 1.8 mm a u fantomu VMK pod olověnou plombou 
tloušťky 1 mm. Index citlivosti je u fantomu Radex určován pod stupněm tloušťky 7.4 mm a u 
fantomu VMK pod stupněm tloušťky 8.3 mm. Index kontrastu je u fantomu Radex určován 
rozdíl hodnot OD odečtených pod stupni tloušťky 3.5 mm a 11 mm a u fantomu VMK pod 
stupni tloušťky 4.2 mm a 12.3 mm.  

Z 

 IK 

IC 

   IK 

Z 

IC 

IK 

IK 

Radex VMK 

Obr. 3: Dentální filmy s naexponovaným fantomem Radex a VMK 
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Tabulka 1 uvádí doporučené, resp. přípustné hodnoty pro závoj, index citlivosti a 
index kontrastu dentálních filmů v závislosti na fantomu, přes který byl film exponován. 
Rozdílné hodnoty uváděné pro fantomy Radex a VMK souvisí s jejich odlišností co se týče 
tloušťky jednotlivých stupňů a složení materiálu (jiné procentuální zastoupení příměsí).  

 
 

Toleranční limity pro senzitometrické charakteristiky 
 
Tab.1: Doporučené, resp. přijatelné hodnoty Z, IC a IK v závislosti na použitém fantomu 

 
IC IK  

Z 
Doporučené Přijatelné 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 

VMK (1) < 0.35 0.8 – 1 0.7 – 1.3 ≥ 1 ≥ 0.9 ≥ 0.8 ≥ 0.75 

VMK (2) < 0.35 1 – 1.2 0.9 – 1.5 ≥ 1 ≥ 0.9 ≥ 0.8 ≥ 0.75 

RADEX < 0.35 1.1 – 1.3 1 – 1.6 ≥ 0.9 ≥ 0.8 ≥ 0.75 ≥ 0.7 
 

 
 
4.2. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 

Nejdůležitějším hodnoceným parametrem, který má přímou souvislost s dávkou 
záření aplikovanou pacientovi, je kerma ve vzduchu na konci tubusu, Ka. To, že pacientům 
jsou občas v praxi aplikovány vyšší dávky než je nezbytně nutné, často souvisí s praxí 
zpracování dentálních filmů na daném pracovišti. Výsledky dílčích testů zahrnutých v auditu 
jsou tedy cíleně hodnoceny tak, aby bylo možno odhalit tyto souvislosti. 

 
Následující popis hodnocení výsledků je členěn podle naměřené hodnoty Ka. 

V případě, že zároveň není překročen limit pro reprodukovatelnost expozice, je možno 
považovat tuto naměřenou hodnotu Ka za věrohodnou z hlediska stability expozic 
aplikovaných na pracovišti pro dané nastavení. 
 

 
i)  Ka ≥ 5 mGy, tj. překročení tolerančního limitu 

Hodnocení: 
Nevyhovuje, a tedy nezávisle na výsledcích dalších testů v auditu je nutno požadovat 
okamžité provedení zkoušky dlouhodobé stability 
 

ii)  ≈ 3 mGy  ≤ Ka < 5 mGy 
Hodnocení: 
a) Vyhovuje, za předpokladu, že: 1) na daném pracovišti používají méně citlivé filmy 

přičemž výsledky senzitometrických testů RO a RV filmu vyhovují tolerančním 
limitům (IC je alespoň v přijatelném rozsahu) při současném uvážení napětí 
rentgenky, způsobu vyvolávání (ručně, automaticky), stáří vývojky na daném 
pracovišti, 2) velikost pole záření vyhovuje tolerančnímu limitu 
Poznámka: tento případ je v praxi méně častý 

b) Vyhovuje s doporučením optimalizace vyvolávacího procesu, tj: 1) na pracovišti 
jsou používány vysoce citlivé dentální filmy a RV film je nečitelný (jsou překročeny 
hodnoty senzitometrických parametrů uvedených v tab.1, zejména IC a IK), 
parametry RO filmu mohou a nemusí vyhovovat, 2) velikost pole záření vyhovuje 
tolerančnímu limitu 
Poznámka: tento případ je v praxi typický – jsou aplikovány byť přípustné, ale 

poněkud vyšší dávky, aby mohl být zkrácen vyvolávací proces, tato 
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situace může být napravena dodržováním správného postupu 
zpracování filmů 

c) Nevyhovuje, za předpokladu, že nebyly provedeny senzitometrické testy, anebo 
že velikost pole záření nevyhovuje tolerančnímu limitu, anebo test 
reprodukovatelnosti nevyhovuje tolerančnímu limitu a vzbuzuje podezření na 
případné expozice s ještě vyššími dávkami než byla aplikována pro TLD 

 
iii)  Ka < 3 mGy 

Hodnocení:  
a) Vyhovuje, tj. 1) na pracovišti jsou používány vysoce citlivé filmy, senzitometrické 

charakteristiky obou dentálních filmů vyhovují tolerančním rozmezím, resp. podle 
konkrétní situace lze případně doporučit úpravu procesu zpracování filmů, 2) 
velikost pole záření a reprodukovatelnost expozice vyhovují tolerančním limitům 

b) Nevyhovuje, za předpokladu, že nebyly provedeny senzitometrické testy, anebo 
že velikost pole záření nevyhovuje tolerančnímu limitu, anebo test 
reprodukovatelnosti nevyhovuje tolerančnímu limitu a vzbuzuje podezření na 
případné expozice s ještě vyššími dávkami než byla aplikována pro TLD  

 
 

V případě nevyhovujícího výsledku auditu je dle rozhodnutí Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost buď audit opakován nebo je nařízena zkouška dlouhodobé stability. 
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PŘÍLOHA I. - Praktický návod pro uživatele rentgenu 
 
I. Ozáření kazety s velkým filmem a TLD 
 

V souladu s následujícími instrukcemi proveďte ozáření sestavy TL-dozimetru a filmu. TL-dozimetr 
neoddělujte od kazety s filmem. Neotvírejte kazetu s filmem. 
 
1. Kazetu s filmem a TL-dozimetrem položte na stůl nebo jinou podstavu pod rameno Vašeho 

rentgenu. 
 
2. Tubus rentgenu přiložte co nejtěsněji na kazetu v souladu se značkou � na kazetě, tak aby TL-

dozimetr byl ve středu svazku. Osa tubusu musí být nastavena kolmo ke kazetě. Viz obrázek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nastavte expoziční čas tak, aby odpovídal projekci horního moláru dospělého člověka. Proveďte 

expozici.  
 
4. Vraťte se ke kroku 2. tohoto návodu a nastavte tubus v souladu se značkou �.  
 
5. Nastavte expoziční čas o proveďte expozici přesně jako v kroku 3. 
 
 
II. Vyvolání poslaného dentálního filmu 
 
1. Proveďte vyvolání poslaného dentálního filmu standardním způsobem, používaným na Vašem 

pracovišti  
 
 
III. Ozáření Vašeho vlastního dentálního filmu 
 
1. Váš vlastní dentální film ozařte přes fantom z výšky 2 cm nad filmem, neprovádějte tuto expozici 

zároveň s expozicí druhého pole na kazetě!  
 
2. Film nevyvolávejte. 
 
    
IV. Závěr 
 
Vyplňte protokol. Celou sestavu, tj. kazetu s velkým filmem a TLD, vyvolaný dentální film, Vámi 
ozářený nevyvolaný dentální film a vyplněný protokol, vložte do přiložené ofrankované obálky a 
zašlete zpět na adresu uvedenou v průvodním dopisu do jednoho týdne od provedení expozice a 
vyvolání filmu. 

 
�           � 
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PŘÍLOHA II. - Protokol 
 
 
Sestava č.  
 
Do protokolu uveďte všechny vyžadované údaje ! 
 
a) informace o uživateli 
 
Uživatel rentgenu 
 

 

Adresa 
 
 

 

Telefon  
Fax  
E-mail  
 
b) informace o rentgenu (viz protokol o zkoušce dlouhodobé stability) 
 
Typ rentgenu  
Rok instalace  
Napětí (kV)  
Datum poslední 
zkoušky dlouhodobé 
stability a název 
firmy, která zkoušku 
provedla 

 

 
c) informace o filmech a zpracování filmů 
 
Typ (značka) používaných filmů  
Způsob zpracování filmů 
(ručně – automaticky) 

 

Typ vývojky  
Teplota  
Vyvolávací čas  
Datum přípravy vývojky  
 
d) informace o ozáření sestavy TLD a filmu 
 
Nastavené expoziční parametry  
Datum expozice a vyvolání poslaného 
dentálního filmu 

 

 
 
 
Datum: …………………………………………………. 
 
Podpis: …………………………………………………. 
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PŘÍLOHA 3. - Metodika organizace korespondenčních 
auditů v dentální radiodiagnostice 
 
Úvod 
Metodika organizace korespondenčních auditů vypracovaná společně Státním ústavem 
radiační ochrany a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost stanovuje postup při provádění 
těchto pravidelných auditů u  intraorálních rentgenů a úlohu jednotlivých zúčastněných 
institucí.  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)  
- zodpovídá za výkon státní inspekce z hlediska zajištění radiační ochrany v dentální 

radiodiagnostice 
- spolupracuje se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO) na zajištění procedur 

vyplývajících z povahy použité dozimetrické metody pro korespondenční audit (výměna 
dozimetrických sestav, dat a výsledků, dodržení časové koordinace) 

- stanovuje časový a regionální harmonogram provádění auditů a prostřednictvím svých 
regionálních center (RC SÚJB) zajišťuje rozmístění/sběr dozimetrických sestav do/z 
pracovišť s dentálními rentgeny 

- registruje výsledky korespondenčních auditů a vyhodnocuje je v kontextu s výsledky 
dalších metod používaných pro zajištění radiační ochrany (zkoušky dlouhodobé stability, 
zkoušky provozní stálosti, přejímací zkoušky)    

- informuje držitele povolení k nakládání s daným rentgenem o výsledcích 
korespondenčního auditu, na základě výsledků eventuálně vydává stanovisko k nápravě 
daného stavu, resp. dle situace vydává v souladu se zákonem č.184/1997 Sb. 
rozhodnutí o dalším postupu (nařízení nové zkoušky dlouhodobé stability, pozastavuje 
platnost povolení, apod.) 

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)  
- připravuje dozimetrické sestavy pro korespondenční audit 
- v souladu s předem stanoveným časovým a regionálním harmonogramem zasílá 

dozimetrické sestavy na příslušná RC SÚJB 
- vyhodnocuje dozimetrické sestavy 
- vede databázi výsledků korespondenčních auditů 
- výsledky měření, jejich celkové zhodnocení a z toho vyplývající eventuální doporučení 

vztahující se k jednotlivým rentgenům zasílá příslušnému RC SÚJB 
 
Podrobnosti k jednotlivým krokům provozu korespondenčních auditů 
Korespondenční audity v dentální radiodiagnostice budou za předpokladu normální situace 
(tj. normální funkce všech potřebných přístrojů, zařízení a zúčastněných institucí) probíhat 
v měsíčních intervalech s průměrnou četností 175 auditů za měsíc. 
Příprava ročního plánu auditů 
1. Na konci stávajícího kalendářního roku připraví SÚJB pro následující rok měsíční časové 

plány rozmístění dozimetrických sestav do jednotlivých regionů (konkrétní informace o 
počtu sestav pro určitý region v určitém měsíci, tak aby byla přibližně dodržena podmínka 
175 auditů za měsíc ) 
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2. Tento plán a harmonogram pro následující rok SÚJB předá do SÚRO nejpozději do 1.12. 
stávajícího roku 

Příprava dozimetrických sestav a jejich předání do jednotlivých RC SÚJB 
3. SÚRO připraví očíslované dozimetrické sestavy (tj. balení obsahující TLD, filmy, návod, 

protokol), jejichž počet je určen  plánem pro daný měsíc, nejpozději do 15.dne 
předchozího měsíce 

4. SÚRO odešle poštou (obchodní balík) připravené sestavy pro daný měsíc do jednotlivých 
RC SÚJB nejpozději do 20. dne předchozího měsíce 

Rozmístění/sběr dozimetrických sestav na/z jednotlivá pracoviště s dentálními 
rentgeny 
5. RC SÚJB opatří dozimetrické sestavy pro daný měsíc průvodním dopisem a provedou 

jejich distribuci na jednotlivá pracoviště s dentálním rentgenem v příslušném regionu 
nejpozději do 30. dne předchozího měsíce, RC SÚJB přitom vedou evidenci o přiřazení 
sestavy určitého čísla na určité pracoviště 

6. RC SÚJB shromáždí od pracovišť dozimetrické sestavy daného měsíce nejpozději do 
15.dne tohoto měsíce 

Předání ozářených dozimetrických sestav zpět do SÚRO 
7. RC SÚJB odešlou poštou (obchodní balík) dozimetrické sestavy daného měsíce spolu 

s jejich jasnou identifikací do SÚRO nejpozději do 20. dne tohoto měsíce  
Měření a vyhodnocení dozimetrických sestav, evidence výsledků 
8. SÚRO provede vyhodnocení všech dozimetrických sestav daného měsíce nejpozději do 

10. dne následujícího měsíce 
9. SÚRO eviduje výsledky měření v databázi speciálně zřízené pro korespondenční audit 

v dentální radiodiagnostice 
10.Na základě výsledků měření SÚRO formuluje hodnocení pro jednotlivé dentální rentgeny 

a eventuální doporučení z toho vyplývající 
Předání výsledků na RC SÚJB 
11.SÚRO odešle vyhodnocení měření jednotlivých dozimetrických sestav daného měsíce 

spolu s eventuálním doporučením elektronickou (e-mail) a písemnou formou na příslušná 
RC SÚJB nejpozději do 20. dne následujícího měsíce  

Sdělení výsledků držitelům povolení  
12.RC SÚJB vyhodnocují výsledky korespondenčního auditu v kontextu s výsledky jiných 

zkoušek, informují držitele povolení o výsledku auditu, rozhodují o případných opatřeních 
 



 

Organizační a časová struktura auditu na SÚRO 
 
                               
 
 
 
Předchozí měsíc                                               Aktuální měsíc                                        Následující měsíc 

 
20.                                        1.                                        10.                 15.                   20.                                          1.                                       10. 

  

   

 

 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení sestav z předchozího měsíce Zaslání výsledků na 
RC SÚJB 

Příjem 
sestav z 

 RC SÚJB 

Vyhodnocení aktuálních sestav 

Příprava sestav pro příští měsíc Zaslání 
sestav na 
RC SÚJB 



  

 
 
 
Organizační a časová struktura auditu na RC SÚJB 
 
 
 
 
 
Předchozí měsíc                                               Aktuální měsíc                                           Následující měsíc 

 
20.                                        1.                                      10.                   15.                     20.                                        1.                                      10.   

                                                                                                                                                                                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obdržení výsledků 
z předchozího měsíce 

Zaslání 
sestav do 

SÚRO 

Distribuce sestav na 
pracoviště 

Shromáždění aktuálních sestav z 
pracovišť 

Příjem 
sestav  na 

příští měsíc 
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