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SSD : Source-Surface-Distance
SFD = Source to Film Distance
Μ : Μεληαίνο έιεγρνο
3Μ : Σξηκεληαίνο
6Μ : Δμακεληαίνο
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ΗΜΔΙΧΔΙ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Σα φξγαλα θαη ε κέζνδνο ειέγρνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα αλαθεξφκελα
ζην πξσηφθνιιν εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε αθξίβεηα ζηελ
κέηξεζε/έιεγρν ηεο αληίζηνηρεο παξακέηξνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ηα φξηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη απζηεξφηεξα
απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ πξσηφθνιιν, ζα αθνινπζνχληαη ηα φξηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Μπνξνχλ θάπνηνη απφ ηνπο ειέγρνπο λα αλαηεζνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν
αθηηλνθπζηθφ ζε άιινπο ζπλεξγάηεο (Σερλνιφγνπο). Σα φξηα κηαο ηέηνηαο
αλάζεζεο ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε ηνπ αλαζέηνληνο αθηηλνθπζηθνχ. Ωζηφζν, ζε
θάζε πεξίπησζε, ε επζχλε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο παξακέλεη ζηνλ
ππεχζπλν αθηηλνθπζηθφ.
Η θαιή εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα,
πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή ρξφλνπ θαη επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαη ηα νπνία έρνπλ
επίπησζε ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζεξαπεηψλ. Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα γηα ηε κείσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ειέγρσλ. Σν πξφγξακκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κέξνο ηνπ
θφξηνπ ησλ κεραλεκάησλ αθηηλνζεξαπείαο, ψζηε λα δηαηεζεί ν απαηηνχκελνο γηα
ηνπο ειέγρνπο ρξφλνο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ.
Ο ηππηθφο απαηηνχκελνο αξηζκφο αθηηλνθπζηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ελφο ηκήκαηνο αθηηλνζεξαπείαο, κε δχν κεραλήκαηα εθαξκνγήο αθηηλνζεξαπείαο,
πνπ ζεξαπεχεη 600-1000 αζζελείο ην ρξφλν, είλαη 4 αθηηλνθπζηθνί. ε πεξίπησζε
πνπ ιεηηνπξγεί θαη κεράλεκα βξαρπζεξαπείαο απαηηείηαη έλαο επηπιένλ
αθηηλνθπζηθφο (EFOMP policy statement 12)
Η ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξφληα πξσηφθνιια βαζίδεηαη
ζηελ εκπεηξία θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γελ ειήθζε ππ’ φςε ε αλαγθαηφηεηα
ειέγρσλ κεηά απφ παξέκβαζε δηνξζσηηθήο ή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Απηνί
πξέπεη λα εθηεινχληαη θαηά ηελ θξίζε θαη κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ
αθηηλνθπζηθνχ.
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α/α

1.1

1. ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ Παπάμεηπορ
Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Μεηξήζεηο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ ζε φινπο ηνπο γεηηνληθνχο
ρψξνπο ηνπ επηηαρπληή θαη ζχγθξηζε κε ηα φξηα δφζεσλ.

Δπάξθεηα
ζσξαθίζεσλ
ζαιάκνπ
επηηαρπληή

Λακβάλνληαη ππφςε
i.
ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε Gy/week,
ii.
ην πνζνζηφ θαηάιεςεο ρψξνπ,
iii.
ν παξάγνληαο ρξήζεο γηα κεηξήζεηο ζηελ
πξσηνγελή δέζκε
iv.
ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο (ειεγρφκελε,
επηβιεπφκελε, κε ειεγρφκελε)
v.
ηα φξηα δφζεσλ : 20 mSv/y γηα επαγγεικαηηθά
εθηηζεκέλνπο, 1 mSv/y γηα ην θνηλφ,
vi.
ηα φξηα δφζεσλ γηα ηηο πεξηνρέο : 20 mSv/y γηα
ειεγρφκελεο, 6 mSv/y γηα επηβιεπφκελεο θαη 1 mSv/y γηα
κε ειεγρφκελεο
vii.
ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο : 50 % ησλ
αληηζηνίρσλ νξίσλ δφζεο
viii.
ηε ζπλεηζθνξά απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πεγήο
αθηηλνβνιίαο ζε κηα πεξηνρή (πρ απφ δχν γξακκηθνχο)

Όπγανα Δλέγσος

Survey meter γηα αθηίλεο
Υ κε επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.
Αληρλεπηήο - δνζίκεηξν
γηα λεηξφληα κε
επαηζζεζία ηνπιάρηζηνλ 1
κSv/hr (ζπζηήλεηαη).

ηοισεία Δλέγσος

χκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο
αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηνλ έιεγρν
απνδνρήο θαη αζθαινχο
ιεηηνπξγίαο

θεδαζηήο 30x30x30 cm3

Αποδεκηά Όπια

Σα φξηα δφζεσλ
(ζηήιε 3,5)

Πεπιοδικόηηηα

1.ε πεξίπησζε
επεκβάζεσλ ζηηο
ππάξρνπζεο
ζσξαθίζεηο.
2.ε πεξίπησζε
αιιαγήο ησλ
νξίσλ δφζεσλ.
3.ε αιιαγή
ρξήζεο ρψξσλ
γεηηνληθψλ ηνπ
ΓΔ.
4.Καηά ηελ
αλαλέσζε ηεο
άδεηαο
Γηα ηελ ζχξα
ζαιάκνπ :
Δηήζηνο

Οη κεηξνχκελνη ξπζκνί έθζεζεο αλάγνληαη ζηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο (η - ηηη) θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα φξηα
δφζεσλ (iv - viii)
Γηαθξάγκαηα ηειείσο θιεηζηά θαη
- αλ απαηηείηαη - κπινθάξηζκα ηεο
εμφδνπ κε θνκκάηη κνιχβδνπ

1.2

Γηαξξένπζα
αθηηλνβνιία

Μεηξήζεηο ηεο δηαξξένπζαο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ θεθαιή
ηνπ γξακκηθνχ

Survey meter γηα αθηίλεο
Υ κε επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.
Film

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

Ρπζκφο δφζεο: ν κεγαιχηεξνο
Δλέξγεηα θσηνλίσλ: ε κεγαιχηεξε
Με ηα film γχξσ απφ ηελ θεθαιή
βξίζθνληαη ηα «ζεξκά ζεκεία» ζηα
νπνία κεηξάηαη ν ξπζκφο
δηαξξένπζαο αθηηλνβνιίαο κε ην
αληρλεπηή.
ε ζθαίξα αθηίλαο 1m γχξσ απφ
ην ζηφρν.
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1. ε πεξίπησζε
πνπ γηα ιφγνπο
επηζθεπήο έρνπλ
αθαηξεζεί θαη
επαλαηνπνζεηεζ
0,1 % ηνπ ξπζκνχ εί ηεκάρηα
ηεο πξσηεχνπζαο ζσξάθηζεο ηεο
αθηηλνβνιίαο ζην θεθαιήο ή έρνπλ
ηζφθεληξν.
γίλεη αιιαγέο
ζην ζχζηεκα
θαηεπζπληήξσλ.
2. Καηά ηελ
αλαλέσζε αδείαο

2. ΟΠΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ – ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
α/α
2.1
2.1.1

Παπάμεηπορ

ηοισεία Δλέγσος

Κ

Φσηεηλέο ελδείμεηο ρεηξηζηεξίνπ θαη ζχξαο εηζφδνπ (beam-on,beam-off)

Σεσν.
Κ

Μήλπκα Αλνηθηήο Θχξαο - Αδπλακία Αθηηλνβφιεζεο κε αλνηθηή ζχξα

Σεσν.

Μήλπκα απαζθαιηζκέλεο ηξάπεδαο-Αδπλακία Αθηηλνβφιεζεο
Δλδείμεηο Πξσηεχνληνο – Γεπηεξεχνληνο MU, Υξνλνκέηξνπ θαη Ρπζκ.
2.1.3

Κ

Γφζεο.

Σεσν.

Οξζή ιήμε ρξφλνπ ζεξαπείαο γηα ΜU ζε 1min
2.1.4

2.2
2.2.1

Κ

Οπηηθή – Ηρεηηθή παξαθνινχζεζε αζζελνχο

Σεσν.

ςζηήμαηα Αζθάλειαρ – Γιακοπή Λειηοςπγίαρ
Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο κε άλνηγκα ηεο πφξηαο, κε ελεξγνπνίεζε ησλ

Μ

δηαθνπηψλ αλάγθεο

Φςζ

Γηαθνπή αθηηλνβφιεζεο κε ελεξγνπνίεζε πιήθηξνπ δηαθνπήο
2.2.2

Πεπιοδικόηηηα

Οπηικοί έλεγσοι - Δνδείξειρ-Μηνύμαηα-

ηνηρεία – παξάκεηξνη επηινγήο ζεξαπείαο
2.1.2

Αποδεκηά Όπια

Κ

αθηηλνβφιεζεο (beam interrupt)

Σεσν.

Γηαθφπηεο deadman θίλεζεο gantry/ ηξάπεδαο
Πιήθηξν δηαθνπήο θηλήζεσλ (ζην θξεκαζηφ ρεηξηζηήξην θαη ζηελ ηξάπεδαο)
2.2.3

Δβδ

Φξέλα ηξάπεδαο ζεξαπείαο

Σεσν.

χζηεκα αληηζχγθξνπζεο
Γηαθνπή Αθηηλνβφιεζεο κε άλνηγκα ζπξψλ ζαιάκνπ

2.3
2.3.1

Interlocks – Αδςναμία εκκίνηζηρ ακηινοβόληζηρ
Mε αλνηθηέο πφξηεο

3M
Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή
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2.3.2

Με ιάζνο επηινγή παξακέηξσλ (wedge, tray,…)

3M

2.3.3

Λαλζαζκέλεο επηινγήο θψλσλ ειεθηξνλίσλ

3M

2.3.4
2.3.5

Με ηνπνζέηεζε θψλνπ ζε X-ray mode
Υσξίο reticle ζε X-ray mode
Υσξίο θψλν ζε e-ray mode
χζηεκα απνθπγήο ζχγθξνπζεο

3M
3M

2.3.6

Αλάθηεζε ζεξαπείαο δεδνκέλσλ αζζελνχο ζε πεξίπησζε μαθληθήο δηαθνπήο
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο (π.ρ. πηψζε ηάζεο – δηαθνπή παξνρήο)

2.3.7

Έιεγρνο δηαθνπηψλ έθηαθηεο αλάγθεο

2.3.8

Έιεγρνο δηάθιεηζξσλ δέζκεο

Έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο ηνπ νπνίνπ
ε ζεξαπεία δηεθφπε, δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο φισλ ησλ
ζηνηρείσλ ζεξαπείαο ησλ ππνινίπσλ αζζελψλ.
Πιήθηξα δηαθνπήο αθηηλνβνιίαο/θηλήζεσλ
Έιεγρνο ελεξγνπνίεζεο δηαθιείζξσλ κε απνξχζκηζε ηεο παξακέηξνπ. Απφ ην
ζηαζκφ ρεηξηζκνχ κέζσ ινγηζκηθνχ ζε service .mode.
Γηάθιεηζξα Οκνηνγέλεηαο/πκκεηξίαο, Ρ.Γ, , Back-up monitor, δηαθνξάο
MU1/MU2, ελέξγεηαο

3M
3Μ
Δη

3. ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ
3.1 ύμπηυζη Φηθιακών – Μησανικών Δνδείξευν
α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

3.1.1

Γσλία Gantry

χγθξηζε ςεθηαθψλ θαη
κεραληθψλ ελδείμεσλ

3.1.2

Γσλία θαηεπζπληήξα-

χγθξηζε ςεθηαθψλ θαη
κεραληθψλ ελδείμεσλ

3.1.3

3.1.3

Γσλία Πεξηζηξνθήο
ηξάπεδαο (ηζνθεληξηθήο &
πεξηζηξνθηθήο)
Μεηαθίλεζεο ηξάπεδαο
(θαηαθφξπθεο &
νξηδφληηαο)

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

χγθξηζε ςεθηαθψλ θαη
κεραληθψλ ελδείμεσλ
χγθξηζε ςεθηαθψλ θαη
κεραληθψλ ελδείμεσλ

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

1ν

Δβδ
Σεσν.

1ν

Δβδ
Σεσν.

1ν

Δβδ
Σεσν.

2mm

Δβδ
Σεσν.

0 / 90 ή 180/270

0 / 90 ή 180/270
0 / 45 ή -45
0 / +20cm ή –20cm
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3.2 Ακπίβεια Δνδείξευν Κινήζευν
α/α

Παπάμεηπορ

3.2.1

Αθξίβεηα πεξηζηξνθήο
Gantry

3.2.2

Αθξίβεηα πεξηζηξνθήο
θαηεπζπληήξα-θεθαιήο

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Αθξίβεηα Πεξηζηξνθήο
ηξάπεδαο (ηζνθεληξηθήο &
πεξηζηξνθηθήο)
Αθξίβεηα Μεηαθίλεζεο
ηξάπεδαο (θαηαθφξπθεο &
νξηδφληηαο)
Αθξίβεηα Μεηαθίλεζεο
ηξάπεδαο (θαηαθφξπθεο &
νξηδφληηαο) κε θνξηίν

χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο. Με θνξηίν
100kg ηνπνζεηεκέλνπ
ζπκκεηξηθά γχξσ απφ ην ISO

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος
Αιθάδη αθξηβείαο
Αιθάδη
Μνηξνγλσκφλην
Front pointer θαη Μέηξν
Υάξαθαο ή ραξηί κηιηκεηξέ

ηοισεία Δλέγσος
ν

Γσλίεο Gantry : απφ 0 έσο 360
αλά 90 ν

ν

Γσλίεο Καηεπζπληήξα : απφ 0ν
έσο 360ν αλά 90 ν
Γσλίεο ηξάπεδαο 0ν, ± 20 ν, ± 90 ν
Μεηαθίλεζε ηξάπεδαο θαηά ηνλ
θαηαθφξπθν, επηκήθε &
εγθάξζην άμνλα θαηά 20 cm
Μέηξεζε κεηά απφ 10 ιεπηά
απφ ηελ θφξηηζε. Μεηαθίλεζε
ηξάπεδαο θαηά ηνλ θαηαθφξπθν,
επηκήθε & εγθάξζην άμνλα
θαηά 20 cm

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

<1νζχζηαζε
≤.0.5 ν

Μ

<1νζχζηαζε
≤0.5 ν

Μ

<1ν

Μ

2mm

Μ

2mm

3Μ

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

3.3. Καθοπιζμόρ & Έλεγσορ Μησανικού Ιζόκενηπος
α/α

Παπάμεηπορ

3.3.1

Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry

3.3.2

Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή
θαηεπζπληήξα

3.3.3

Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή
πεξηζηξνθή ηεο

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry.
Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ θαηεπζπληήξα
Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος
Μεραληθφ Front Pointer ή άιιε
ξάβδνο (pointer) πξνζαξκνζκέλε
ζηαζεξά ζηελ θεθαιή κε ην άθξν
ηεο ζην ηζφθεληξν.
Οξηδφληηα ξάβδνο ζε ζηαζεξά
ζέζε ζην επίπεδν ηνπ ηζφθεληξνπ.
Μηθξφκεηξν – ραξηί κηιιηκεηξέ
Όπσο ην 3.3.1

Όπσο ην 3.3.1

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος

Γσλίεο Gantry 0ν, 90ν, 180ν,
270ν

≤2 mm
δηάκεηξνο
ζθαίξαο

Δη

Γσλίεο Καηεπζπληήξα : 0ν, 90ν,
180ν, 270ν

≤2 mm
δηάκεηξνο
ζθαίξαο

Δη

Γσλίεο ηξάπεδαο : 0ν, 90ν, 180ν,
270ν

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
ζθαίξαο

Δη

ζειίδα 6 απφ 16

α/α

Παπάμεηπορ
Σξάπεδαο.

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο

3.4 Καθοπιζμόρ και Έλεγσορ Ιζόκενηπος Ακηινοβολίαρ
α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος

3.4.1

Έιεγρνο ηζφθεληξνπ
αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry

Πξνζδηνξίδεηαη ν «θχθινο» πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη ηέκλνπζεο ησλ
θεληξηθψλ αμφλσλ δέζκεο
αθηηλνβνιίαο (star pattern) θαηά
ηελ πεξηζηξνθή ηνπ Gantry.

Ready Pack film
Densitometer

3.4.2

Έιεγρνο ηζφθεληξνπ
αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ
θαηεπζπληήξα

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη ηέκλνπζεο ησλ
αμφλσλ δέζκεο αθηηλνβνιίαο
(star pattern) θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ θαηεπζπληήξα

Ready Pack film

3.4.3

Έιεγρνο ηζφθεληξνπ
αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή
ηεο ηξάπεδαο

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη ηέκλνπζεο ησλ
αμφλσλ δέζκεο αθηηλνβνιίαο
(star pattern) θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο

Ready Pack film

ηοισεία Δλέγσος
Σν film ζε θαηαθφξπθε ζέζε θάζεηα
ζηνλ νβειηαίν άμνλα.
Γσλία θαηεπζπληήξα : 0ν
Πεδίν (x,y) = (0.1,10) cm, φπνπ x θαη y
νη δηαζηάζεηο θάζεηα θαη παξάιιεια
ζην νβειηαίν πεδίν, αληίζηνηρα.
Σν film αθηηλνβνιείηαη γηα φιεο ηηο
γσλίεο gantry αλά 40ν
Υαξάζζνληαη νη ηέκλνπζεο ησλ
θεληξηθψλ αμφλσλ δέζκεο ζε θάζε
αθηηλνβφιεζε
Σν film ζε νξηδφληηα ζέζε ζηελ ηξάπεδα
ζην επίπεδν ηνπ ηζφθεληξνπ.
Πεδίν (x,y) = (0.1,10) cm.
Γσλία Gantry : 0o
Σν film αθηηλνβνιείηαη γηα φιεο ηηο
γσλίεο θαηεπζπληήξα αλά 40ν
Υαξάζζνληαη νη ηέκλνπζεο ησλ
θεληξηθψλ αμφλσλ δέζκεο ζε θάζε
αθηηλνβφιεζε
Όπσο 3.3.2 αιιά κε ηζνθεληξηθή
πεξηζηξνθή ηεο ηξάπεδαο.
Γσλία Gantry : 0o
Γσλία Καηεπζπληήξα : 0ν

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
θχθινπ

Δη

≤2 mm
δηάκεηξνο
θχθινπ

Δη

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
θχθινπ

Δη

3.5 Έλεγσορ Παπαμέηπυν ζε ζσέζη με ηο Ιζόκενηπο
α/α
3.5.1

Παπάμεηπορ
χκπησζε Lasers κε
ηζφθεληξν

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Σα πιεπξηθά Laser θαη ην Laser
θεληξηθνχ άμνλα (νβειηαίν)

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος
Front Pointer ΚΑΙ κε ODI =100
(ή θαη Cross-hair)

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος
o

Gantry : 0
Α) Άθξν front pointer ζην
ζειίδα 7 απφ 16

Αποδεκηά
Όπια
≤2mm γηα
θάζε Laser

Πεπιοδικόηηηα
Α) Καθ Σεσν.
Α+Β) Μ (Φ)

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
πξέπεη λα ηέκλνληαη ζην
ηζφθεληξν

Αθξίβεηα Φσηεηλήο
Έλδεημεο Μέηξνπ
Απφζηαζεο (ODI)

Με ηελ Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν,
ε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ κέηξνπ
ζηελ ηξάπεδα πξέπεη λα είλαη
100 cm. Διέγρεηαη επίζεο ε
νξζφηεηα θαη ζε άιιεο
απνζηάζεηο

3.5.3

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ πεξηζηξνθή
Gantry

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry.

3.5.4

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ πεξηζηξνθή
θαηεπζπληήξα

3.5.5

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ ηζνθεληξηθή
πεξηζηξνθή ηεο ηξάπεδαο

3.5.6

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ θαηαθφξπθε
κεηαθίλεζε ηξάπεδαο

3.5.7

Έιεγρνο αζχκκεηξσλ
(split) πεδίσλ

3.5.2

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

ή
κφλν έιεγρνο laser κε Cross-hair
θαη ζχκπησζε πιαηλψλ κεηαμχ
ηνπο θαη κε ODI(=100)–Κ (Σερλ)

ηζφθεληξν. Παξαηεξείηαη ε
απφθιηζε ηεο δέζκεο Laser
απφ ην άθξν ηνπ pointer.
Β) δηαθνξά πιαηλψλ laser ζε
±20cm πιάγηαο κεηαθίλεζεο
Α)Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν.
Καηαγξαθή ελδείμεσλ νπηηθνχ
κέηξνπ ζηελ ηξάπεδα.
Β) Καηαγξαθή ελδείμεσλ
νπηηθνχ κέηξνπ ζηελ ηξάπεδα
Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν.
Καηαθφξπθε κεηαθίλεζε
ηξάπεδαο + 20 θαη - 20εθ. απφ
ηζφθεληξν. Καηαγξαθή
ελδείμεσλ νπηηθνχ κέηξνπ ζηελ
ηξάπεδα.

Α)Front Pointer
Β) Front Pointer ή θαη Μέηξν γηα
κέηξεζε θαηαθφξπθεο
κεηαθίλεζεο ηξάπεδαο

Αποδεκηά
Όπια
Γηαθνξά
κεηαμχ
πιατλψλ ≤ 2
mm

Πεπιοδικόηηηα

Α) ≤ 3 mm.
B) ≤ 2 mm ζε
θάζε ζέζε
ηξάπεδαο

Α) Δβδ Σεσν.
Α+Β) Μ(Φ)

Καηάιιειν πεξηζηξεθφκελν
επίπεδν γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ
άμνλα (νβειηαίν) ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν επίπεδν θαηά ηελ πεξηζηξνθή
ηνπ Gantry είλαη θάζεηα ζηνλ
άμνλα δέζκεο ή Υαξηί κηιιηκεηξέ

Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
Πιήξεο πεξηζηξνθή Gantry

≤ 2 mm
δηάκεηξνο ηνπ
θχθινπ

3Μ

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ θαηεπζπληήξα

Υαξηί κηιιηκεηξέ

Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
Πιήξεο πεξηζηξνθή
θαηεπζπληήξα.
Γσλία Gantry : 0ν και 90ο

≤ 2 mm
δηάκεηξνο ηνπ
θχθινπ

Μ

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο.

Υαξηί κηιιηκεηξέ

Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
Πιήξεο πεξηζηξνθή ηξάπεδαο

≤2 mm
δηάκεηξνο ηνπ
θχθινπ

3Μ

Υαξηί κηιιηκεηξέ

Μεηαθίλεζε ηξάπεδαο
-20εθ. έσο +20 εθ. απφ
ηζφθεληξν

≤2 mm

Μ

Υαξηί κηιιηκεηξέ θαη Φηικ

Σέζζεξα πεδία 10x10 cm2
έθθεληξα ψζηε ην άζξνηζκά

<2mm
overlap (γηα

Δη

Πξνζδηνξίδεηαη ε κέγηζηε
απφζηαζε ησλ πξνβνιψλ ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο ζε θαηαθφξπθε
κεηαθίλεζε ηξάπεδαο
Γηαπίζησζε αζπκκεηξίαο /
κεηαηφπηζεο δηαθξαγκάησλ ή

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ζειίδα 8 απφ 16

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

θαζξέπηε

3.5.8

Έιεγρνο Γείθηε εμφδνπ
δέζκεο (Backpointer)

χκπησζε ζηαπξνλήκαηνο
θσηεηλνχ πεδίνπ- Backpointer

ηοισεία Δλέγσος
ηνπο λα ζπλζέηεη έλα πεδίν
20x20 cm2.
Σα ειέγρνπκε ζε ραξηί
κηιηκκεηξέ. ηε ζπλέρεηα
αθηηλνβνινχκε έλα θηικ (κε
πξνζζήθε 1cm buildup),
ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα
ηέζζεξα πεδία δηαδνρηθά.

Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν -Υαξηί
ζην αλνηθηφ ηκήκα ηεο ηξάπεδαο

Αποδεκηά
Όπια
80-20%
penumbra of
6mm) ή
Διάρηζην –
Μέγηζην ηεο
ζχλδεζεο απφ
80-120% ηεο
nominal dose.
Γηαθνξά
<3mm

Πεπιοδικόηηηα

M

3.6 Έλεγσορ Φυηεινού Πεδίος - Πεδίος Ακηινοβόληζηρ
α/α

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

Παπάμεηπορ
Φωτόνια
Γηαζηάζεηο θσηεηλνχ
πεδίνπ (X-rays)

Φωτόνια
χκπησζε πεδίνπ
αθηηλνβφιεζεο, θσηεηλνχ
πεδίνπ θαη ςεθηαθψλ
ελδείμεσλ πεδίνπ

Φωτόνια
χκπησζε
αληηδηακεηξηθψλ πεδίσλ
Ηλεκτρόνια
χκπησζε πεδίνπ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
χγθξηζε ησλ ςεθηαθψλ θαη
κεραληθψλ ελδείμεσλ ησλ
δηαζηάζεσλ (x,y) ηνπ πεδίνπ κε
ηηο κεηξνχκελεο δηαζηάζεηο ηνπ
θσηεηλνχ πεδίνπ.

Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ
αθηηλνβνιίαο νξίδνληαη απφ ηα
ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν
απέλαληη θαηά κήθνο ησλ
αμφλσλ ηνπ πεδίνπ (x θαη y)
ζεκείσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
50% ηεο δφζεο.
Με ηνλ έιεγρν απηφλ
δηαπηζηψλνληαη κεηαηφπηζε
ζηφρνπ, αζπκκεηξία
δηαθξαγκάησλ θαη κεηαηφπηζε
αμφλσλ πεξηζηξνθήο
Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ
αθηηλνβνιίαο νξίδνληαη απφ ηα

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος
Υαξηί κηιιηκεηξέ ή θαηάιιειν
εξγαιείν ειέγρνπ

Ready pack film
Densitometer
Plexiglass γηα Build up.
ε θάζε film πξέπεη λα γίλεηαη
βαζκνλφκεζε ηεο νπηηθήο
ππθλφηεηαο (OD) ζε ζρέζε κε
ηελ απνξξνθνχκελε δφζε ζην
film. Πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο
ηεο OD πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θαη
50% ηεο δφζεο ζην θέληξν ηνπ
film.
Films. Densitometer
Σα film είλαη αλάκεζα ζε πιάθεο
plexiglass
Ready pack film
Densitometer

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος
Α) Γσλία Gantry : 0ν, 1 πεδίν
πάληα ην ίδην
Β) ) Γσλίεο Gantry 0ν, 90ν,
180ν, 270ν, πεδία 5,10,20 θαη
έλα αζχκκεηξν x, έλα
αζχκκεηξν y
ε πεδία, 10x10, 20x20
α. ε SFD = SID ή NTD
β. ε SFD ≠ SID ή NTD (π.ρ.
80, 120, 150)
Απφ ην θσηεηλφ & ην πεδίν
αθηηλνβνιίαο κεηξάηαη ε
απφθιηζε
 ησλ θέληξσλ ησλ πεδίσλ
 ησλ πιεπξψλ ησλ πεδίσλ

Αποδεκηά
Όπια
≤ 2 mm ζε ρ
θαη y

α. < 2 mm
β. < 3 mm

< 2 mm
Πεδίν 10x10 cm2.

ζειίδα 9 απφ 16

Α) Καθ Σεσν.
Α + Β) Μ(Φ)

Α) Μ

Gantry ζηηο 0o & 180o θαη 90ν &
270ν.

Γηα θάζε ζπλδπαζκφ θψλνπ θαη
ελέξγεηαο

Πεπιοδικόηηηα

< 2 mm

Β) Δη.
Και ζε επέμβαζη
ζηο ζύζηημα
θυηεινήρ δέζμηρ
πεδίος

Δη
ή όηαν ο έλεγσορ
3.5.7 είναι εκηόρ
οπίυν
Δη
για κώνο 20x20

α/α

Παπάμεηπορ
αθηηλνβφιεζεο, θσηεηλνχ
πεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ
θψλσλ (trimmers)

3.6.5

4.
α/α

4.1.1

4.1.2

Οπηηθφο έιεγρνο

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν
απέλαληη θαηά κήθνο ησλ
αμφλσλ ηνπ πεδίνπ (x θαη y)
ζεκείσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
50% ηεο δφζεο.

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

ηοισεία Δλέγσος

Plexiglass γηα Build up.
ε θάζε film πξέπεη λα γίλεηαη
βαζκνλφκεζε ηεο νπηηθήο
ππθλφηεηαο (OD) ζε ζρέζε κε
ηελ απνξξνθνχκελε δφζε ζην
film. Πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο
ηεο OD πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
90%, 80% θαη 50% ηεο δφζεο ζην
θέληξν ηνπ film.

Πεπιοδικόηηηα
όλερ οι ενέπγειερ,
ή όηαν ςπάπσει
ςποτία
παπαμόπθυζηρ
ηυν κώνυν.

Απφ ην θσηεηλφ & ην πεδίν
αθηηλνβνιίαο κεηξάηαη ε
απφθιηζε
 ησλ θέληξσλ ησλ πεδίσλ
 ησλ πιεπξψλ ησλ πεδίσλ

Δη.
Όλοι οι κώνοι ή
όηαν ςπάπσει
ςποτία
παπαμόπθυζηρ
ηυν κώνυν
Κ.- Σεσν

Μεραληθέο ζηξεβιψζεηο θιπ

ΔΛΔΓΥΟΙ ΓΟΙΜΔΣΡΙΑ
4.1 Φυηόνια
Παπάμεηπορ

Δλέξγεηα θσηνλίσλ

Οκνηνγέλεηα Πεδίνπ
Αθηηλνβφιεζεο

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Μεηξάηαη ην TPR2010 , ν ιφγνο
απνξξνθνχκελεο δφζεο ζην λεξφ
ζε βάζνο 20 θαη 10 cm
Απφ ην profile θαηά κήθνο ηνπ
θάζε θεληξηθνχ νξηδφληηνπ άμνλα
ηνπ πεδίνπ (x ή y) ππνινγίδεηαη ν
ιφγνο Dmax/Dmin
φπνπ Dmax θαη Dmin ε κέγηζηε θαη ε
κηθξφηεξε ηηκή δφζεο κέζα ζηελ
«νκνηνγελή πεξηνρή» ηνπ πεδίνπ.
IEC 976 (7.1.1.1, IEC 977 (7.1.1)

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος
Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ Γνζίκεηξν
Θεξκφκεηξν - Βαξφκεηξν
Τδάηηλν νκνίσκα
Scanner κε ζάιακν
ηνληζκνχ ή δίνδν.

αλ «πεξηνρή» ηνπ πεδίνπ νξίδεηαη
ην γξακκνζθηαζκέλν ηκήκα ηνπ
Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος
ε φιεο ηηο ελέξγεηεο θσηνλίσλ
Ιζνθεληξηθή ηερληθή
SCD = 100 cm
d = 20 cm & d = 10 cm
SSD = 80 cm & SSD = 90 cm
ε φιεο ηηο ελέξγεηεο θσηνλίσλ
Fix SSD ή Ιζνθεληξηθή ηερληθή
ζε βάζνο 10 cm.
Σν s ιακβάλεηαη αλάινγα κε ηε
πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ
πεδίνπ ζην βάζνο κέηξεζεο.

Αποδεκηά
Όπια
1% απφ ηηκή
αλαθνξάο

106%
γηα F 30cm
110%
γηα F>30cm

χζηαζε γηα έιεγρν θαη ζε
άιιεο γσλίεο Gantry.
ζειίδα 10 απφ 16

Πεπιοδικόηηηα
Δη
ή φηαλ 4.1.10 εθηφο

Δη
ή φηαλ ππάξρεη
έλδεημε “Flatmess
error”

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ
Γηα γσλίεο ηνπ Gantry αλά 90ν.
Γηα γσλίεο ηνπ collimator αλά
90ν κε γσλία Gantry 90ν

2%

Πεπιοδικόηηηα

profile ηνπ ζρήκαηνο, φπνπ s ε
κεηαηφπηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ
πεδίνπ (50% ηεο δφζεο) κε
s = 1 cm γηα πεδία 5cm <F10cm
s = 0.1 F γηα πεδία 10cm <F30 cm
s = 3 cm γηα πεδία F > 30cm
F : δηάηαζε ηεηξάγσλνπ πεδίνπ

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

ηαζεξφηεηα Γφζεο θαη
νκνηνγέλεηαο κε
πεξηζηξνθή Gantry
πκκεηξία Πεδίνπ
Αθηηλνβφιεζεο

Καηαλνκέο Γφζεο
Βάζνπο PDD

Output factors γηα,
Wedge filters θαη tray

Ο ιφγνο ηεο δφζεο ζε ζεκείν ηεο
νκνηνγελνχο πεξηνρήο (flattened
area) κε ηε δφζε ζην CBA

100% 1

0
0
5
50%
0
ss

ss

Οκνίσκα πξνζαξκνζκέλν
ζηελ θεθαιή ηνπ Gantry ή
άιιν ηζνδχλακν φξγαλν
(κέηξεζε αλά 90ν κνίξεο)

Ο ιφγνο R = Dright / Dleft ηεο
δφζεο δχν ζεκείσλ ζπκκεηξηθψλ
σο πξνο ην CBA εληφο ηεο
νκνηνγελνχο πεξηνρήο (flattened
area)

φπσο 4.1.2

Ο ιφγνο ηεο δφζεο ζε θάζε ζεκείν
ηεο θεληξηθνχ άμνλα (CBA) πξνο
ηε κέγηζηε δφζε (ζην dmax)

Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ κε
δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο
κεηαθίλεζεο
Scanner κε ζάιακν
ηνληζκνχ ή δίνδν.

Ο ιφγνο ηεο δφζεο γηα θάζε πεδίν,
Wedge filter ή tray πξνο ηε δφζε
ηνπ αληίζηνηρνπ αλνηθηνχ πεδίνπ (ή
ηνπ 10x10cm2)

4.1.7

Απφιπηε δνζηκεηξία

χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν
δνζηκεηξίαο ΙΑΔΑ TRS398

4.1.8

Βαζκνλφκεζε

Δθθξάδεηαη ζαλ ην cGy/MU ζην

Τδάηηλν νκνίσκα ή
ζηεξενχ ηχπνπ
Θάιακνο Ινληζκνχ

φπσο 4.1.2

Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ
Γηα πεδίν 10x 10 cm2
Καη πεδίν ειέγρνπ ζηαζεξνη.

103 %

<2% απφ
θαηαλνκέο
αλαθνξάο

Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ
Γηα πεδίν 10x10 cm2 θαη πεδίν
ειέγρνπ ζηαζεξνη., SSD = 100
cm, d = deff

<2%

Δη

Δη
ή φηαλ ππάξρεη
έλδεημε “Flatness
error

Eη

Eη

Γηα θάζε wedge filter
Γηα θάζε tray
Τδάηηλν νκνίσκα
Βαζκνλνκεκέλνο Θάιακνο
Ινληζκνχ ηχπνπ Farmer ή
άιινο θαηάιιεινο
Θεξκφκεηξν, Βαξφκεηξν
Τδάηηλν νκνίσκα

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ
Γηα πεδίν 10x10 cm2
Γηα βάζνο 10 cm.

Eη

Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ

Δη

ζειίδα 11 απφ 16

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος
Θάιακνο Ινληζκνχ ηχπνπ
Farmer

ηοισεία Δλέγσος

dmax.
Αλαγσγή ηεο δφζεο αλαθνξάο
(4.1.7) ζην dmax

4.1.9

Γξακκηθφηεηα
Μεηξεηηθνχ πζηήκαηνο

χγθξηζε κεηξήζεσλ γηα
δηαθνξεηηθφ αξηζκφ MU

Θάιακνο Ινληζκνχ ηχπνπ
Farmer ή άιινο
θαηάιιεινο

Γηα θάζε ελέξγεηα
Λφγνο κέηξεζεο / MU

4.1.10

ηαζεξφηεηα παξνρήο
αθηηλνβνιίαο

Η απφθιηζε ηεο έλδεημεο/δφζεο
αληρλεπηή απφ ηηκή αλαθνξάο ππφ
ζηαζεξή γεσκεηξία θαη ζπλζήθεο
αθηηλνβφιεζεο

Αληρλεπηήο/Θ.Ι
ηεκάρηα PMMA,
ζεξκφκεηξν & βαξφκεηξν.

1)spot check
2)αθξηβήο κέηξεζε
Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ

4.1.11

4.1.12

Έιεγρνο Βαζκνλφκεζεο

cGy/MU ζην dmax.

ηαζεξφηεηα
επηπεδφηεηαο /
ζπκκεηξίαο

4.1.13

ηαζεξφηεηα ελέξγεηαο

4.1.14

ηαζεξφηεηα W.Factors

Λφγνο ελδείμεσλ ζε δχν
δηαθνξεηηθά βάζε ( π.ρ. R10/Rmax)

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

Πεπιοδικόηηηα

1%

Eη

1) <3%
2) <2%

1) Κ (Φ/Σεσν.) και
2) 2Δβδ(Φ)

2

αθηηλνβνιίαο

Βαζκνλνκεκέλνο Θ.Ι
ηεκάρηα νκνηψκαηνο
ζηεξενχ ηχπνπ κε
θαηάιιειε ππνδνρή
ζαιάκνπ ή Τδάηηλν
νκνίσκα
ζεξκφκεηξν & βαξφκεηξν.
Καηάιιειν φξγαλν κε
πνιιαπινχο
Θ.Ι/αληρλεπηέο ή ΦΙΛΜ
θαη densitometer
ηεκάρηα νκνηψκαηνο
ζηεξενχ ηχπνπ ή PMMA
ή Mini W. Phantom
Καηάιιειν φξγαλν κε
αληρλεπηή/Θ.Ι
ηεκάρηα νκνηψκαηνο
ζηεξενχ ηχπνπ ή PMMA
ή Mini W. Phantom
Οπηηθφο
έιεγρνο/εμσηεξ.W
Καηάιιειν φξγαλν κε
αληρλεπηή/Θ.Ι
ηεκάρηα νκνηψκαηνο
ζηεξενχ ηχπνπ ή PMMA
ή Mini W. Phantom

Αποδεκηά
Όπια

Γηα πεδίν 10x10 cm
Γηα βάζνο 10 cm.
Υξήζε ησλ PDD (4.1.5) γηα ηελ
αλαγσγή

Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ θαη
γηα πεδίν αλαθνξάο

<2%

3Μ

Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ θαη
γηα πεδίν ειέγρνπ ζηαζεξνη.

≤2% απφ
ηηκέο
αλαθνξάο

Δβδ

Γηα θάζε ελέξγεηα θσηνλίσλ θαη
γηα πεδίν ειέγρνπ ζηαζεξνη.

≤1% απφ
ιφγν
αλαθνξάο

Μ

<2% απφ
ηηκή
αλαθνξά;

3Μ

Πεδίν 10x10 cm2, Collimator
90/270

ζειίδα 12 απφ 16

4.2 Ηλεκηπόνια
Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος

Ο ιφγνο ηεο δφζεο ζε θάζε ζεκείν
ηεο θεληξηθνχ άμνλα (CBA) πξνο
ηε κέγηζηε δφζε (ζην dmax)

Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ κε
δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο
κεηαθίλεζεο
Scanner κε ζάιακν
ηνληζκνχ ή δίνδν.

Δλέξγεηα ειεθηξνλίσλ
4.2.2
Βάζνο αλαθνξάο, zref

Μεηξάηαη ην R50 , δειαδή ην βάζνο
ζε λεξφ φπνπ ε θαηαλνκή ηεο
δφζεο είλαη 50% ηεο κέγηζηεο
δφζεο.
zref = 0.1R50 – 0.6

Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ parallel
plate ή δίνδνο
Γνζίκεηξν
Scanner κε δπλαηφηεηα
θαηαθφξπθεο θίλεζεο

Οκνηνγέλεηα Πεδίνπ
4.2.3
Αθηηλνβφιεζεο

Απφ ην profile θαηά κήθνο ηνπ
θάζε θεληξηθνχ νξηδφληηνπ άμνλα
ηνπ πεδίνπ (x ή y) ππνινγίδεηαη ν
ιφγνο Dmax/Dmin
φπνπ Dmax θαη Dmin ε κέγηζηε θαη ε
κηθξφηεξε ηηκή δφζεο κέζα ζηελ
«επηπεδσκέλε πεξηνρή» ηνπ πεδίνπ

Τδάηηλν νκνίσκα
Scanner κε ζάιακν
ηνληζκνχ ή δίνδν.

Γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη φινπο
ηνπο θψλνπο
Fix SSD = 100 cm
ζην βάζνο αλαθνξάο zref. ηεο
θάζε ελέξγεηαο

ηαζεξφηεηα Γφζεο θαη
νκνηνγέλεηαο κε
4.2.4
πεξηζηξνθή Gantry θαη
collimator

Ο ιφγνο ηεο δφζεο ζε ζεκείν ηεο
νκνηνγελνχο πεξηνρήο (flattened
area) κε ηε δφζε ζην CBA

Οκνίσκα πξνζαξκνζκέλν
ζηελ θεθαιή ηνπ Gantry

Γηα θάζε ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ
Γηα γσλίεο ηνπ Gantry αλά 90ν.
Γηα γσλίεο ηνπ collimator αλά
90ν κε γσλία Gantry 90ν

πκκεηξία Πεδίνπ
4.2.5
Αθηηλνβφιεζεο

Ο ιφγνο R = Dright / Dleft ηεο
δφζεο δχν ζεκείσλ ζπκκεηξηθψλ
σο πξνο ην CBA εληφο ηεο
νκνηνγελνχο πεξηνρήο (flattened
area)

4.2.6 Απφιπηε δνζηκεηξία

χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν
δνζηκεηξίαο ΙΑΔΑ TRS398

α/α

4.2.1

Παπάμεηπορ

Καηαλνκέο Γφζεο Βάζνπο
PDD

φπσο 4.2.3

Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ ηχπνπ
Parallel Plate

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος
Γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο
Πεδίν10x10 cm2 θαη πεδίν
ειέγρνπ ζηαζεξφηεηαο
ε πεξίπησζε κέηξεζεο κε
ζαιάκνπο ηνληζκνχ ε θακπχιε
ηνληζκνχ βάζνπο πξέπεη λα
κεηαηξέπεηαη ζε θακπχιε
απνξξνθνχκελεο δφζεο
ε πεξίπησζε κέηξεζεο κε
ζαιάκνπο ηνληζκνχ ε θακπχιε
ηνληζκνχ βάζνπο πξέπεη λα
κεηαηξέπεηαη ζε θακπχιε
απνξξνθνχκελεο δφζεο.
ε φιεο ηηο ελέξγεηεο
ειεθηξνλίσλ
Fixed SSD ηερληθή
Κψλνο 10x10 cm2

Όπσο 4.2.3

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

<= 2 % απφ
ηηκέο
αλαθνξάο

Δη

2 mm
απφθιηζε
απφ ηηκή
αλαθνξάο

Δη
ή φηαλ 4.2.8. εθηφο

ζχζηαζε
 105%

Δη
ή φηαλ ππάξρεη
έλδεημε “Flatness
error

3%

Δη

 105%
ζχζηαζε
 103%

Δη
ή φηαλ ππάξρεη
έλδεημε “Flatness
error

<107%

Γηα θάζε ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ
Γηα πεδίν/θψλν 10x10 cm2
Γηα βάζνο zref
ζειίδα 13 απφ 16

Δη

α/α
4.2.7

Παπάμεηπορ
Βαζκνλφκεζε
αθηηλνβνιίαο

ηαζεξφηεηα παξνρήο
4.2.8
αθηηλνβνιίαο

4.2.9

ηαζεξφηεηα επηπεδφηεηαο
/ ζπκκεηξίαο

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Δθθξάδεηαη ζαλ ην cGy/MU ζην
dref

Η απφθιηζε ηεο έλδεημεο/δφζεο
αληρλεπηή απφ ηηκή αλαθνξάο ππφ
ζηαζεξή γεσκεηξία θαη ζπλζήθεο
αθηηλνβφιεζεο

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος
Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ ηχπνπ
Parallel Plate

Αληρλεπηήο/Θ.Ι
ηεκάρηα PMMA

Καηάιιειν φξγαλν κε
πνιιαπινχο
Θ.Ι/αληρλεπηέο ή ΦΙΛΜ
θαη ληελζηηφκεηξν
ηεκάρηα PMMA
Καηάιιειν φξγαλν κε
αληρλεπηή/Θ.Ι
ηεκάρηα PMMA

Λφγνο ελδείμεσλ ζε δχν
δηαθνξεηηθά βάζε ( π.ρ.
Rd/Rmax),Rd→80%-40%
** Η κεηαβνιή ηνπ ιφγνπ απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο λα αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ
≤0.5mm γηα 4 MeV, ≤1mm γηα 6-12 MeV, ≤1.5mm γηα 15 MeV, ≤2mm γηα 18-21 MeV
Βαζκνλνκεκέλνο Θ.Ι
ηεκάρηα νκνηψκαηνο
Έιεγρνο Βαζκνλφκεζεο
cGy/MU ζην dref
ζηεξενχ ηχπνπ κε
4.2.11
θαηάιιειε ππνδνρή
ζαιάκνπ ή W.P
ηαζεξφηεηα ζέζεο
χγθξηζε κε ηηκέο αλαθνξάο
4.2.12
δηαθξαγκάησλ Υ, Τ
4.2.10 ηαζεξφηεηα ελέξγεηαο

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Γηα θάζε ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ
Γηα πεδίν/θψλν 10x10 cm2
Γηα βάζνο zref.
Α) spot check
Μία ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ θάζε
θνξά – θψλνο ειέγρνπ
ζηαζεξνη.
Β) Αθξηβήο κέηξεζε
Όιεο νη ελέξγεηεο – θψλνο
ειέγρνπ ζηαζεξφηεηαο
Όιεο νη ελέξγεηεο ζε δηάζηεκα
1Μ – θψλνο ειέγρνπ ζηαζεξνη.
Όιεο νη ελέξγεηεο ζε δηάζηεκα
1Μ – θψλνο ειέγρνπ ζηαζεξνη.

Πεπιοδικόηηηα
Δη

<=4%

Α) Κ (Σεσν.)

≤2%

Και
Β) Δβδ (Φ)

≤2% απφ
ηηκέο
αλαθνξάο

<5% **

Γηα θάζε ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ
θαη γηα Κψλν αλαθνξάο
Γηα θάζε θψλν γηα θάζε
ελέξγεηα

ζειίδα 14 απφ 16

<2%.

Δβδ

Δβδ

3Μ

Δη

5.
α/α

ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΦΤΛΛΧΝ - MLC
Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος

5.1

ρήκα δηακνξθσκέλνπ
πεδίνπ

Έιεγρνο ζρήκαηνο δηακνξθσκέλνπ
κε MLC θαη επηβεβαίσζε ηεο
ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζρήκαηνο ζε
δηαθνξεηηθέο γσλίεο Gantry φπνπ
έρεη επίπησζε ε βαξχηεηα.

Σππσκέλε πξφηππε
εηθφλα ελφο ζρεηηθά
πνιχπινθνπ ζρήκαηνο
δηακνξθσκέλνπ κε
θχιια MLC, & Films.

5.2

Δπζπγξάκκηζε θχιισλ

Έιεγρνο φισλ ησλ θχιισλ έλα –
έλα θαη ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά
ηνπο.

Υαξηί κηιιηκεηξέ &
film.

5.3

Δπζπγξάκκηζε αληίζεησλ
θχιισλ

Έιεγρνο ηεο ζρεηηθήο ζέζεο
απέλαληη θχιισλ.

Film

5.4

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο
Interlocks

Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δηαθιέηζξσλ αζθαιείαο γηα ηνπο
αζζελείο θαη ην κεράλεκα, φζνλ
αθνξά ην MLC (π.ρ. αθηηλνβφιεζε
κε ειεθηξφληα κε ιάζνο ζέζε ησλ
θχιισλ, ζχγθξνπζε θχιισλ)

5.5

Γηαξξνή κεηαμχ θχιισλ

Έιεγρνο ηεο δηαξξνήο αθηηλνβνιίαο
κεηαμχ ησλ θχιισλ

Film

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος
ν

ε Gantry 0 , ειέγρνπκε ηε
ζχκπησζε ηνπ θσηεηλνχ πεδίνπ κε
ηελ πξφηππε εηθφλα, θαζψο επίζεο
θαη ην πεδίν αθηηλνβνιίαο.
Πεξηζηξνθή Gantry ζηηο 90ν
(επηινγή ηεο δπζκελέζηεξεο
γσλίαο Collimator), επαλεηζαγσγή
ζρήκαηνο θαη έιεγρνο θσηεηλνχ
πεδίνπ θαη αθηηλνβνιίαο.
Δπαλάιεςε γηα γσλίεο Gantry 270ν
θαη 180ν.
Με ρξήζε πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ 30
εθαηνζηψλ κήθνπο θαηά ηελ
θάζεηε δηεχζπλζε ησλ θχιισλ θαη
10 εθαηνζηψλ πιάηνπο, ειέγρνπκε
κε θσηεηλφ πεδίν θαη κε θηικ ηελ
επζπγξάκκηζε ησλ θχιισλ, ζε
ζρέζε κε κηα επζεία γξακκή.
Γηπιή έθζεζε θηικ. Η κία κε ηε
κηα ζεηξά θχιισλ
επζπγξακκηζκέλα ζηνλ θεληξηθφ
άμνλα, θαη ε άιιε ζε απφζηαζε
κεγαιχηεξε ησλ 5 εθαηνζηψλ θαη ε
δεχηεξε έθζεζε αληίζηνηρα κε ηελ
απέλαληη ζεηξά θχιισλ.
Διέγρνπκε γηα gaps & overlaps.
Έιεγρνο αδπλακίαο εθηέιεζεο
αθηηλνβφιεζεο κε ειεθηξφληα κε
ιάζνο ζέζε ησλ θχιισλ.
Γηακφξθσζε πεδίνπ κε εθηθηνχ
κεραληθά ψζηε λα πξνθιεζεί
ζχγθξνπζε θχιισλ θαη έιεγρνο
αδπλακίαο εθηέιεζήο ηνπ.
Έθζεζε θηικ κε έθθεληξν θαη
επίκεθεο, θάζεηα ζηε δηεχζπλζε
ησλ θχιισλ, πεδίνπ θαη κέηξεζε
ηεο δηαξξένπζαο θάησ απφ ηα

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

< 2 mm γηα
θάζε θχιιν

Δη

< 2 mm γηα
θάζε θχιιν

3Μ.

< 2 mm γηα
θάζε θχιιν

3Μ

Λεηηνπξγηθή

Δη

< 5% CA
dose

Δη

ζειίδα 15 απφ 16

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

θιεηζηά θχιια (ρσξίο
δηαθξάγκαηα).
6.
α/α

ΔΛΔΓΥΟΙ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΗΘΜΟΤ (DYNAMIC WEDGE)
Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος

Dynamic wedge factors

Έιεγρνο ηνπ ζπληειεζηή δηέιεπζεο
δπλακηθνχ εζκνχ ζηνλ θεληξηθφ
άμνλα

Οκνίσκα λεξνχ ή
ηζνδχλακνπ πιηθνχ κε
θαηάιιεινπο
αληρλεπηέο

6.2

Γηαθνπηφκελε έθζεζε κε
ρξήζε δπλακηθνχ εζκνχ

Έιεγρνο ηεο δφζεο θαη ηνπ
δνζηκεηξηθνχ πξνθίι πνπ
πξνθχπηεη απφ δηαθνπηφκελε
αθηηλνβφιεζε κε ρξήζε δπλακηθνχ
εζκνχ

Οκνίσκα λεξνχ ή
ηζνδχλακνπ πιηθνχ κε
θαηάιιεινπο
αληρλεπηέο ή/θαη θηικ

6.3

Πξνθίι δηέιεπζεο κε
ρξήζε δπλακηθνχ εζκνχ

Έιεγρνο ηνπ ιφγνπ πξνθίι δφζεο
πεδίνπ κε δπλακηθφ εζκφ ζε ζρέζε
κε αλνηθηφ πεδίν.

Air Scanner ή/θαη film
θαη πιάθεο PMMA

Έιεγρνο ηνπ Dynamic Wedge
Factor γηα δηαθνξεηηθέο γσλίεο ηνπ
Gantry

Οκνίσκα λεξνχ ή
ηζνδχλακνπ πιηθνχ κε
θαηάιιεινπο
αληρλεπηέο,
πξνζαξκνζκέλν ζηελ
θεθαιή

6.1

6.4

Μεηαβνιή ηνπ Dynamic
Wedge Factor κε ηε γσλία
ηνπ Gantry

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γξακκηθνχ Δπηηαρπληή

ηοισεία Δλέγσος
Μέηξεζε ηεο δφζεο ζηνλ θεληξηθφ
άμνλα κε κεγάιν πεδίν (π.ρ. 20x20
cm2) θαη βάζνο d > dmax.
Γηαθνξεηηθέο γσλίεο εζκνχ θαη
δηεπζχλζεηο ειέγρνληαη εθ πεξηηξνπήο.
ε Clinical Mode κέηξεζε ηεο δφζεο
ζηνλ θεληξηθφ άμνλα κε κεγάιν πεδίν
(π.ρ. 20x20 cm2) θαη βάζνο d > dmax,
δηαθνπή ηεο αθηηλνβφιεζεο θαη
επαλεθθίλεζή ηεο.
Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο
αθηηλνβφιεζεο κε έθζεζε θηικ ζε
βάζνο d > dmax θαη ζχγθξηζε κε θηικ
ρσξίο δηαθνπή ηεο αθηηλνβφιεζεο.
Μέηξεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ζεκείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνχ ζηνλ
θεληξηθφ άμνλα θαη εθηφο πεξηνρήο
penumbra) θαηά ηε δηεχζπλζε
κεηαβνιήο ηεο δφζεο κε ρξήζε
δπλακηθνχ εζκνχ θαη ηνπ κέγηζηνπ
πεδίνπ θαη Gantry 0ν. Μέηξεζε ησλ
ίδησλ ζεκείσλ κε αλνηθηφ πεδίν θαη
εχξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ιφγνπ.
Μέηξεζε ηεο δφζεο ζηνλ θεληξηθφ
άμνλα κε κεγάιν πεδίν (π.ρ. 20x20
cm2) θαη βάζνο d > dmax θαη ζχγθξηζε
κε ηε κέηξεζε ηεο 6.1
Έιεγρνο γηα ηε κεγαιχηεξε γσλία
εζκνχ, θαη γηα φιεο ηηο δηεπζχλζεηο, ζε
γσλίεο Gantry 0ν, 90ν, 270ν.

ζειίδα 16 απφ 16

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

± 2% ηεο
ηηκήο
αλαθνξάο

3Μ

2%

3Μ

3%

3Μ

2%

Δη

ύζηημα Ακηινοθεπαπείαρ Κοβαληίος Co60
Ππωηόκολλο Δλέγσων Ποιόηηηαρ
Αζθαλούρ Λειηοςπγίαρ και
Ακηινοπποζηαζίαρ
Βιβλιογπαθία :
IEC, Medical Electrical Equipment General Requirements, Part 1: General requirements for Safety IEC
60601-1 , 1989
IEC, Medical Electrical Equipment General Requirements, Part 2: Particular requirements for the Safety of
Gamma Beam Therapy Equipment, IEC 60601-2-11 , 1989
IPSM Supplement to Report 54, 1990
IAEA TECDOC-1040 : Design and Implementation of a radiotherapy Programme, 1998
AAPM, TG 40 : Comprehensive QA for Radiation Oncology, Med Phys 21 (4), April 1994

Δπεξηγήζειρ
SCD : Source-Chamber-Distance
SID: Source to Isocentre Distance
CBA : Central Beam Axis
Κ : Καζεκεξηλφο έιεγρνο
Δη : Δηήζηνο έιεγρνο

d : βάζνο κέηξεζεο ζην λεξφ
NTD : Normal Treatment Distance

SSD : Source-Surface-Distance
SFD = Source to Film Distance

Δβδ : Δβδνκαδηαίνο έιεγρνο
2Δβδ : θάζε 2 εβδνκάδεο

3Μ : Σξηκεληαίνο
6Μ : Δμακκεληαίνο

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60
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ΗΜΔΙΧΔΙ
1) Σα φξγαλα θαη ε κέζνδνο ειέγρνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα αλαθεξφκελα ζην
πξσηφθνιιν εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε αθξίβεηα ζηελ κέηξεζε/έιεγρν ηεο
αληίζηνηρεο παξακέηξνπ.
2) ε πεξίπησζε πνπ ηα φξηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη απζηεξφηεξα
απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ πξσηφθνιιν, ζα αθνινπζνχληαη ηα φξηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
3) Μπνξνχλ θάπνηνη απφ ηνπο ειέγρνπο λα αλαηεζνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν αθηηλνθπζηθφ ζε
άιινπο ζπλεξγάηεο (Σερλνιφγνπο). Σα φξηα κηαο ηέηνηαο αλάζεζεο ελαπφθεηληαη ζηελ
θξίζε ηνπ αλαζέηνληνο αθηηλνθπζηθνχ. Ωζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε, ε επζχλε ηεο
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο παξακέλεη ζηνλ ππεχζπλν αθηηλνθπζηθφ.
4) Η θαιή εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα, πξνυπνζέηεη
ηελ παξνρή ρξφλνπ θαη επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαη ηα νπνία έρνπλ επίπησζε ζην
θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζεξαπεηψλ. Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα γηα ηε κείσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ. Σν
πξφγξακκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κέξνο ηνπ θφξηνπ ησλ
κεραλεκάησλ αθηηλνζεξαπείαο, ψζηε λα δηαηεζεί ν απαηηνχκελνο γηα ηνπο ειέγρνπο
ρξφλνο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ.
5) Ο ηππηθφο απαηηνχκελνο αξηζκφο αθηηλνθπζηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ελφο
ηκήκαηνο αθηηλνζεξαπείαο, κε δχν κεραλήκαηα εθαξκνγήο αθηηλνζεξαπείαο, πνπ
ζεξαπεχεη 600-1000 αζζελείο ην ρξφλν, είλαη 4 αθηηλνθπζηθνί. ε πεξίπησζε πνπ
ιεηηνπξγεί θαη κεράλεκα βξαρπζεξαπείαο απαηηείηαη έλαο επηπιένλ αθηηλνθπζηθφο
(EFOMP policy statement 12)
6) Η ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξφληα πξσηφθνιια βαζίδεηαη ζηελ
εκπεηξία θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γελ ειήθζε ππ’ φςε ε αλαγθαηφηεηα ειέγρσλ κεηά
απφ παξέκβαζε δηνξζσηηθήο ή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ή κεηά απφ αληηθαηάζηαζε ηεο
πεγήο. Απηνί πξέπεη λα εθηεινχληαη θαηά ηελ θξίζε θαη κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ
αθηηλνθπζηθνχ.
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1. ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ
α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Μεηξήζεηο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ ζε φινπο ηνπο
γεηηνληθνχο ρψξνπο ηνπ επηηαρπληή θαη ζχγθξηζε κε ηα
φξηα δφζεσλ.

1.1

Δπάξθεηα
ζσξαθίζεσλ
ζαιάκνπ
ζπζηήκαηνο
Co60

Λακβάλνληαη ππφςε
i. ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε Gy/week,
ii. ην πνζνζηφ θαηάιεςεο ρψξνπ,
iii. ν παξάγνληαο ρξήζεο γηα κεηξήζεηο ζηελ
πξσηνγελή δέζκε
iv. ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο (ειεγρφκελε,
επηβιεπφκελε, κε ειεγρφκελε)
v. ηα φξηα δφζεσλ : 20 mSv/y γηα επαγγεικαηηθά
εθηηζεκέλνπο, 1 mSv/y γηα ην θνηλφ,
vi. ηα φξηα δφζεσλ γηα ηηο πεξηνρέο : 20 mSv/y γηα
ειεγρφκελεο, 6 mSv/y γηα επηβιεπφκελεο θαη 1
mSv/y γηα κε ειεγρφκελεο
vii. ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο : 50 % ησλ
αληηζηνίρσλ νξίσλ δφζεο
viii.
ηε ζπλεηζθνξά απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
πεγήο αθηηλνβνιίαο ζε κηα πεξηνρή (πρ απφ δχν
γξακκηθνχο)

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Survey meter γηα αθηίλεο
Υ κε επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.

χκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο
αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηνλ
έιεγρν απνδνρήο θαη αζθαινχο
ιεηηνπξγίαο

Αποδεκηά
Όπια

θεδαζηήο 30x30x30 cm3

Σα φξηα
δφζεσλ
(ζηήιε 3,5)

Οη κεηξνχκελνη ξπζκνί έθζεζεο αλάγνληαη ζηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο (η - ηηη) θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα
αληίζηνηρα φξηα δφζεσλ (iv - viii)

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60
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Πεπιοδικόηηηα

1.ε πεξίπησζε
επεκβάζεσλ
ζηηο ππάξρνπζεο
ζσξαθίζεηο.
2.ε πεξίπησζε
αιιαγήο ησλ
νξίσλ δφζεσλ.
3.ε αιιαγή
ρξήζεο ρψξσλ
γεηηνληθψλ ηνπ
Co.
4.Καηά ηελ
αλαλέσζε ηεο
άδεηαο

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Όπγανα Δλέγσος
Survey meter γηα αθηίλεο
Υ κε επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.

ηοισεία Δλέγσος
Γηαθξάγκαηα ηειείσο θιεηζηά
θαη - αλ απαηηείηαη κπινθάξηζκα ηεο εμφδνπ κε
θνκκάηη κνιχβδνπ

Film

1.2

Γηαξξένπζα
αθηηλνβνιία, κε
ηελ πεγή ζε
ζέζε ΟΝ

Μεηξήζεηο ηεο δηαξξένπζαο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ
θεθαιή ηνπ Κνβαιηίνπ θαη ηα δηαθξάγκαηα ηνπ
θαηεπζπληήξα

Αποδεκηά
Όπια

Με ηα film γχξσ απφ ηελ
θεθαιή βξίζθνληαη ηα «ζεξκά
ζεκεία» ζηα νπνία κεηξάηαη ν
ξπζκφο δηαξξένπζαο
αθηηλνβνιίαο κε ην αληρλεπηή.

0,1 % ηνπ
ξπζκνχ ηεο
πξσηεχνπζαο
αθηηλνβνιίαο
ζην
ηζφθεληξν.

Μεηξάηαη ν ξπζκφο ζε ζθαίξα
αθηίλαο 100cm απφ ηελ πεγή.
Survey meter γηα αθηίλεο
Υ κε επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.

1.3

Γηαξξένπζα
αθηηλνβνιία, κε
ηελ πεγή ζε
ζέζε OFF

Μεηξήζεηο ηεο δηαξξένπζαο αθηηλνβνιίαο γχξσ απφ
ηελ θεθαιή ηνπ Κνβαιηίνπ.

1.4

Έιεγρνο
ξαδηνκφιπλζεο
(wipe test)

wipe test ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηεπζπληήξα, ζηελ
επηθάλεηα ηεο θιίλεο ζεξαπείαο θαη ζηνπο
δηακνξθσηέο δέζκεο

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

Ρπζκφο δφζεο ζε 2 cm θαη 1 m
απφ ηε θεθαιή ζηηο 6
θαηεπζχλζεηο xx’, yy’, zz’

Καηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
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2 sd ηνπ
backgound,
φπσο
κεηξάηαη κε
θαζαξφ smear

Πεπιοδικόηηηα
1. ε πεξίπησζε
πνπ γηα ιφγνπο
επηζθεπήο έρνπλ
αθαηξεζεί θαη
επαλαηνπνζεηεζ
εί ηεκάρηα
ζσξάθηζεο ηεο
θεθαιήο ή έρνπλ
γίλεη αιιαγέο
ζην ζχζηεκα
θαηεπζπληήξσλ.
2. Μεηά απφ
αιιαγή πεγήο
3. Καηά ηελ
αλαλέσζε αδείαο
1. ε πεξίπησζε
πνπ γηα ιφγνπο
επηζθεπήο έρνπλ
αθαηξεζεί θαη
επαλαηνπνζεηεζεί
ηεκάρηα
ζσξάθηζεο ηεο
θεθαιήο ή έρνπλ
γίλεη αιιαγέο ζην
ζχζηεκα
θαηεπζπληήξσλ.
2. Μεηά απφ
αιιαγή πεγήο
3. Δηήζηα
Δ
Καη ζε αιιαγή
πεγήο

2. ΟΠΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ – ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
α/α
2.1

Παπάμεηπορ

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Φωηεινέρ Δνδείξειρ—ςζηήμαηα Αζθάλειαρ
Φσηεηλέο ελδείμεηο ρεηξηζηεξίνπ θαη ζχξαο εηζφδνπ (beam-on,beam-off, in

2.1.1

Πεπιοδικόηηηα

Κ (Σεσν.)

transit)
Φσηεηλέο ελδείμεηο ζέζεο πεγήο επί ηεο θεθαιήο ηεο κνλάδαο
ηνηρεία – παξάκεηξνη επηινγήο ζεξαπείαο

2.1.2

Κ (Σεσν.)

Αδπλακία Αθηηλνβφιεζεο κε αλνηθηή ζχξα
Αδπλακία Αθηηλνβφιεζεο κε απαζθαιηζκέλεο ηξάπεδα
Δλδείμεηο ρξνλνκέηξσλ θαη δηαθνξά <+-0.02min απφ
αλαθνξάο

Κ (Σεσν.)

2.1.3

Δλδείμεηο Πξσηεχνληνο – Γεπηεξεχνληνο Υξνλνκέηξνπ γηα set=1min

2.14

2.1.5

Γιακοπή ακηινοβόληζηρ/Δπαναθοπά πηγήρ ζε θέζη off με :
Λήμε ρξφλνπ ζεξαπείαο
ελεξγνπνίεζε πιήθηξνπ έθηαθηεο αλάγθεο ζην ρεηξηζηήξην
άλνηγκα ζχξαο
Γηαθνπή ξεχκαηνο
Πηψζε πίεζεο ζπζηήκαηνο θίλεζεο πεγήο (εθφζνλ δηαζέηεη)
Οπηηθή – Ηρεηηθή παξαθνινχζεζε αζζελνχο

Κ (Σεσν.)

2.1.6

Λεηηνπξγία αληρλεπηή αθηηλνβνιίαο ζην ζάιακν Co60

K (Σεσν.)

2.2

Μ

ςζηήμαηα Αζθάλειαρ – Γιακοπή Κινήζεων
Γηαθφπηεο deadman θίλεζεο gantry/ ηξάπεδαο

Κ

Πιήθηξν δηαθνπήο θηλήζεσλ (ζην θξεκαζηφ ρεηξηζηήξην θαη ζηελ ηξάπεδαο)

Σερλ.

Φξέλα ηξάπεδαο ζεξαπείαο

Δβδ

Αλάθηεζε ρξφλνπ αθηηλνβφιεζεο αζζελνχο ζε πεξίπησζε μαθληθήο
δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο (π.ρ. πηψζε ηάζεο )

Αθηηλνθπζηθφ

Σα 2.1 θαη 2.2 ειέγρνληαη επίζεο ηξηκεληαίσο απφ Αθηηλνθπζηθφ
Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

Δβδ

ειίδα 5 απφ 13

3Μ

2.3

Interlocks – Αδςναμία εκκίνηζηρ ακηινοβόληζηρ

2.3.1

Με ιάζνο επηινγή παξακέηξσλ (wedge, tray,…)

3Μ

2.3.2

Με ιάζνο επηινγή ζεξαπείαο (FIX, Arc, …)

3Μ

2.3.3

Με απαζθαιηζκέλε ηε κε ηζνθεληξηθή θίλεζε ηεο θεθαιήο

3Μ

2.3.4

Με αλνηθηή ηε πφξηα ζαιάκνπ

3Μ

2.4 Μη επιζηποθή πηγήρ ζε θέζη OFF
α/α

Παπάμεηπορ

2.4.1

Αλαξηεκέλεο Οδεγίεο εθηάθηνπ αλάγθεο

2.4.2

Γηαζεζηκφηεηα νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ
Πξνζνκνίσζε αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο

2.4.3

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα
Κ

Survey meter, ξάβδνη επηζηξνθήο πεγήο, κνριφο
θαηαθφξπθεο θίλεζεο θιίλεο, θιπ
πκκεηέρεη φιν ην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ
ηνπ ηκήκαηνο. Πξνζνκνηάδεηαη πεξηζηαηηθφ κε
επηζηξνθήο πεγήο ηεο πεγήο ζε ζέζε OFF θαηά ηε
ζεξαπεία αζζελνχο

Φςζική Πποζηαζία Πηγήρ
Λεηηνπξγία πζηήκαηνο πλαγεξκνχ
Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αζθαιείαο / θσδηθνχ αλνίγκαηνο πφξηαο
Δλεκέξσζε αζθάιεηαο εξγαζηεξίνπ ζε πεξηπηψζεηο ζπλαγεξκνχ

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

Κ (Σεσν)
Δη

Δβδ
Κ
Μ

ειίδα 6 απφ 13

3. ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ
3.1 ύμπηωζη Φηθιακών – Μησανικών Δνδείξεων
α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

3.1.1

Γσλία Gantry

χγθξηζε ςεθηαθψλ θαη
κεραληθψλ ελδείμεσλ

3.1.2

Γσλία θαηεπζπληήξα-

χγθξηζε ςεθηαθψλ θαη
κεραληθψλ ελδείμεσλ

3.1.3

3.1.4

Γσλία Πεξηζηξνθήο
ηξάπεδαο (ηζνθεληξηθήο &
πεξηζηξνθηθήο)
Μεηαθίλεζεο ηξάπεδαο
(θαηαθφξπθεο &
νξηδφληηαο)

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

1ν Σερλ.

Δβδ (Σεσν.)

1ν Σερλ.

Δβδ (Σεσν.)

1ν Σερλ.

Δβδ (Σεσν.)

2mm Σερλ.

Δβδ (Σεσν.)

0 / 90 ή 180/270

0 / 90 ή 180/270
0 / 45 ή -45

χγθξηζε ςεθηαθψλ θαη
κεραληθψλ ελδείμεσλ

0 / +20cm ή –20cm

χγθξηζε ςεθηαθψλ αη
κεραληθψλ ελδείμεσλ

3.2 Ακπίβεια Δνδείξεων Κινήζεων
α/α

Παπάμεηπορ

3.2.1

Αθξίβεηα πεξηζηξνθήο
Gantry

3.2.2

Αθξίβεηα πεξηζηξνθήο
θαηεπζπληήξα-θεθαιήο

3.2.3

3.2.4

Αθξίβεηα Πεξηζηξνθήο
ηξάπεδαο (ηζνθεληξηθήο &
πεξηζηξνθηθήο)
Αθξίβεηα Μεηαθίλεζεο
ηξάπεδαο (θαηαθφξπθεο &
νξηδφληηαο)

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος
ν

Αιθάδη

Γσλίεο Gantry : απφ 0 έσο 360
αλά 90 ν

ν

Γσλίεο Καηεπζπληήξα : απφ 0ν
έσο 360ν αλά ζε Gantry 90 ν

Αιθάδη
Μνηξνγλσκφλην
Front pointer ή θαη Μέηξν
Υάξαθαο ή ραξηί κηιηκεηξέ

Γσλίεο ηξάπεδαο : 0ν, ± 20 ν, ±
90 ν
Μεηαθίλεζε ηξάπεδαο θαηά ηνλ
θαηαθφξπθν, επηκήθε &
εγθάξζην άμνλα θαηά 20 cm

Αποδεκηά
Όπια
< 1ν
< 1ν

Πεπιοδικόηηηα
Μ
Μ

<2ν

Μ

≤2mm

Μ

3.3. Καθοπιζμόρ & Έλεγσορ Μησανικού Ιζόκενηπος
α/α
3.3.1

Παπάμεηπορ
Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Mechanical Front Pointer ή άιιε
ξάβδνο (pointer) πξνζαξκνζκέλε

ν

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

ν

ν

Γσλίεο Gantry 0 , 90 , 180 ,
270ν
ειίδα 7 απφ 13

Αποδεκηά
Όπια
≤ 2 mm
δηάκεηξνο

Πεπιοδικόηηηα
Δη

α/α

Παπάμεηπορ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry

3.3.2

3.3.3

Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή θαηεπζπληήξα
Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή
ηεο Σξάπεδαο.

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry.
Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ θαηεπζπληήξα
Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο

Όπγανα Δλέγσος
ζηαζεξά ζηελ θεθαιή κε ην άθξν
ηεο ζην ηζφθεληξν.
Οξηδφληηα ξάβδνο ζε ζηαζεξά
ζέζε ζην επίπεδν ηνπ ηζφθεληξνπ.
Μηθξφκεηξν - ραξηί κηιιηκεηξέ

ηοισεία Δλέγσος

Γσλίεο Καηεπζπληήξα : 0ν, 90ν,
180ν, 270ν

Όπσο ην 3.2.1
Γσλίεο ηξάπεδαο : 0ν, 90ν, 180ν,
270ν
Όπσο ην 3.2.1

Αποδεκηά
Όπια
ζθαίξαο

Πεπιοδικόηηηα

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
ζθαίξαο

Δη

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
ζθαίξαο

Δη

3.4 Καθοπιζμόρ και Έλεγσορ Ιζόκενηπος Ακηινοβολίαρ
α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Όπγανα Δλέγσος

3.4.1

Έιεγρνο ηζφθεληξνπ
αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry

Πξνζδηνξίδεηαη ν «θχθινο» πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη ηέκλνπζεο ησλ
θεληξηθψλ αμφλσλ δέζκεο
αθηηλνβνιίαο (star pattern) θαηά
ηελ πεξηζηξνθή ηνπ Gantry.

Ready Pack film
Densitometer

3.4.2

Έιεγρνο ηζνθέληξνπ
αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ
θαηεπζπληήξα

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη ηέκλνπζεο ησλ
αμφλσλ δέζκεο αθηηλνβνιίαο
(star pattern) θαηά ηελ

Ready Pack film

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

ηοισεία Δλέγσος
Σν film ζε θαηαθφξπθε ζέζε
θάζεηα ζηνλ νβειηαίν άμνλα.
Γσλία θαηεπζπληήξα : 0ν
Πεδίν (x,y) = (0.1,10) cm, φπνπ
x θαη y νη δηαζηάζεηο θάζεηα θαη
παξάιιεια ζην νβειηαίν πεδίν,
αληίζηνηρα.
Σν film αθηηλνβνιείηαη γηα φιεο
ηηο γσλίεο gantry αλά 40ν
Υαξάζζνληαη νη ηέκλνπζεο ησλ
θεληξηθψλ αμφλσλ δέζκεο ζε
θάζε αθηηλνβφιεζε
Σν film ζε νξηδφληηα ζέζε ζηελ
ηξάπεδα ζην επίπεδν ηνπ
ηζφθεληξνπ.
Πεδίν (x,y) = (0.1,10) cm.
ειίδα 8 απφ 13

Αποδεκηά
Όπια

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
θχθινπ

< 2 mm
δηάκεηξνο
θχθινπ

Πεπιοδικόηηηα

Δη

Δη

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Όπγανα Δλέγσος

3.4.3

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη ηέκλνπζεο ησλ
αμφλσλ δέζκεο αθηηλνβνιίαο
(star pattern) θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

o

πεξηζηξνθή ηνπ θαηεπζπληήξα

Έιεγρνο ηζνθέληξνπ
αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή
ηεο ηξάπεδαο

ηοισεία Δλέγσος

Ready Pack film

Γσλία Gantry : 0
Σν film αθηηλνβνιείηαη γηα φιεο
ηηο γσλίεο θαηεπζπληήξα αλά
40ν
Υαξάζζνληαη νη ηέκλνπζεο ησλ
θεληξηθψλ αμφλσλ δέζκεο ζε
θάζε αθηηλνβφιεζε
Όπσο 3.3.2 αιιά κε
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο.
Γσλία Gantry : 0o
Γσλία Καηεπζπληήξα : 0ν

< 2 mm
δηάκεηξνο
θχθινπ

Δη

3.5 Έλεγσορ Παπαμέηπων ζε ζσέζη με ηο Ιζόκενηπο
α/α

3.5.1

Παπάμεηπορ

χκπησζε Lasers κε
ηζφθεληξν

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Σα πιεπξηθά Laser θαη ην Laser
θεληξηθνχ άμνλα (νβειηαίν)
πξέπεη λα ηέκλνληαη ζην
ηζφθεληξν

Όπγανα Δλέγσος
Front Pointer Front Pointer ΚΑΙ
κε ODI =100
(ή θαη Cross-hair)

Α)Front Pointer

3.5.2

Αθξίβεηα Φσηεηλήο
Έλδεημεο Μέηξνπ
(Απφζηαζεο)

Με ηελ Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν,
ε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ κέηξνπ
ζηελ ηξάπεδα πξέπεη λα είλαη
100. Διέγρεηαη επίζεο ε
νξζφηεηα θαη ζε άιιεο
απνζηάζεηο

3.5.3

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ

Β) Front Pointer θαη
Μέηξν γηα κέηξεζε θαηαθφξπθεο
κεηαθίλεζεο ηξάπεδαο

Καηάιιειν πεξηζηξεθφκελν

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

o

Gantry : 0
Α) Άθξν front pointer ζην
ηζφθεληξν. Παξαηεξείηαη ε
απφθιηζε ηεο δέζκεο Laser απφ
ην άθξν ηνπ pointer.
Β) δηαθνξά πιαηλψλ laser ζε +20cm πιάγηαο κεηαθίλεζεο
Α)Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν.
Καηαγξαθή ελδείμεσλ νπηηθνχ
κέηξνπ ζηελ ηξάπεδα.
Β) Καηαγξαθή ελδείμεσλ
νπηηθνχ κέηξνπ ζηελ ηξάπεδα
Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν.
Καηαθφξπθε κεηαθίλεζε
ηξάπεδαο + 25 20 θαη – 25 20εθ.
απφ ηζφθεληξν. Καηαγξαθή
ελδείμεσλ νπηηθνχ κέηξνπ ζηελ
ηξάπεδα.
Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
ειίδα 9 απφ 13

<2mm γηα
θάζε Laser
Γηαθνξά
κεηαμχ
πιατλψλ < 2
mm

Α) Καθ Σεσν.
Α+Β) Μ (Φ)

Α) <= 3 mm

Α) Δβδ Σεσν.

Β) <= 2 mm
ζε θάζε
ζέζε
ηξάπεδαο

Α+Β) Μ(Φ)

< 2= mm

3Μ

α/α

Παπάμεηπορ
θαηά ηελ πεξηζηξνθή
Gantry

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry.

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ πεξηζηξνθή
θαηεπζπληήξα

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ θαηεπζπληήξα

3.5.5

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ ηζνθεληξηθή
πεξηζηξνθή ηεο ηξάπεδαο

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο

3.5.6

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ θαηαθφξπθε
κεηαθίλεζε ηξάπεδαο

3.5.7

Έιεγρνο Γείθηε εμφδνπ
δέζκεο (Backpointer)

3.5.8

χκπησζε αληίζεησλ
πεδίσλ

3.5.4

Πξνζδηνξίδεηαη ε κέγηζηε
απφζηαζε ησλ πξνβνιψλ ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο ζε θαηαθφξπθε
κεηαθίλεζε ηξάπεδαο
χκπησζε ζηαπξνλήκαηνο
θσηεηλνχ πεδίνπ- Backpointer
Γηαπίζησζε αζπκκεηξίαο /
κεηαηφπηζεο δηαθξαγκάησλ ή
θαζξέπηε

Όπγανα Δλέγσος
επίπεδν γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ
άμνλα (νβειηαίν) ηνπ
ζπζηήκαηνο. Σν επίπεδν θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry είλαη
θάζεηα ζηνλ άμνλα δέζκεο
Υαξηί κηιιηκεηξέ
Υαξηί κηιιηκεηξέ

Υαξηί κηιιηκεηξέ

Υαξηί κηιιηκεηξέ

ηοισεία Δλέγσος
Πιήξεο πεξηζηξνθή Gantry

Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
Πιήξεο πεξηζηξνθή
θαηεπζπληήξα.
Γσλία Gantry : 0ν θαη 90ν
Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
Πιήξεο πεξηζηξνθή ηξάπεδαο

Μεηαθίλεζε ηξάπεδαο -20εθ.
έσο + 20 εθ. απφ ηζφθεληξν

Υαξηί κηιιηκεηξέ ή
Οξζνγψλην phantom κε
ραξαγκέλν πεδίν θαη cross-hair ζε
δχν παξάιιειεο έδξεο

Πεδίν 10 x 10
Collimator 0° – Gantry 0° / 180°
Collimator 90°– Gantry 0° /180°
Οκνίσο γηα Gantry 90° / 270°

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια
δηάκεηξνο
ηνπ θχθινπ

<= 2 mm
δηάκεηξνο
ηνπ θχθινπ

Πεπιοδικόηηηα

Μ

< =2 mm
δηάκεηξνο
ηνπ θχθινπ

3Μ

< 2 = mm

Μ

Γηαθνξά
<3mm

M

<3mm

3Μ

3.6 Έλεγσορ Φωηεινού Πεδίος - Πεδίος Ακηινοβόληζηρ
α/α

3.6.1

Παπάμεηπορ
Γηαζηάζεηο θσηεηλνχ
πεδίνπ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
χγθξηζε ησλ ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ ησλ
δηαζηάζεσλ (x,y) ηνπ πεδίνπ κε
ηηο κεηξνχκελεο δηαζηάζεηο ηνπ
θσηεηλνχ πεδίνπ.

Υαξηί κηιιηκεηξέ ή θαηάιιειν
test tool

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

Γσλία Gantry : 0
Πεδία : 10x10,

ν

10x10, 20x20
ειίδα 10 απφ 13

Αποδεκηά
Όπια
≤ 2 mm ζε ρ
θαη ς

Πεπιοδικόηηηα
Καθ Σεσν.
Μ(Φ)

α/α

3.6.2

3.6.4

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

χκπησζε πεδίνπ
αθηηλνβφιεζεο, θσηεηλνχ
πεδίνπ θαη ςεθηαθψλ
ελδείμεσλ πεδίνπ

Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ
αθηηλνβνιίαο νξίδνληαη απφ ηα
ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν
απέλαληη θαηά κήθνο ησλ
αμφλσλ ηνπ πεδίνπ (x θαη y)
ζεκείσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
50% ηεο δφζεο.

χκπησζε
αληηδηακεηξηθψλ πεδίσλ

Με ηνλ έιεγρν απηφλ
δηαπηζηψλνληαη αζπκκεηξία
δηαθξαγκάησλ θαη κεηαηφπηζε
αμφλσλ πεξηζηξνθήο

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Ready pack film
Densitometer
Plexiglass γηα Build up.

ε πεδία 10x10
α. ε SFD = SID ή NTD (*)
β. ε SFD = 1.5 SID ή NTD (*)

ε θάζε film πξέπεη λα γίλεηαη
βαζκνλφκεζε ηεο νπηηθήο
ππθλφηεηαο (OD) ζε ζρέζε κε ηελ
απνξξνθνχκελε δφζε ζην film.
Πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ηεο OD
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 50% ηεο
δφζεο ζην θέληξν ηνπ film.
πεδίνπ.

Απφ ην θσηεηλφ & ην πεδίν
αθηηλνβνιίαο κεηξάηαη ε
απφθιηζε
 ησλ θέληξσλ ησλ πεδίσλ
 ησλ πιεπξψλ ησλ πεδίσλ

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

Μ

Films. Densitometer
Σα film είλαη αλάκεζα ζε πιάθεο
plexiglass

Gantry ζηηο 0o & 180o θαη 90ν &
270ν.

α. < 2 mm
β. < 3 mm

Καη ζε επέκβαζε
ζην ζχζηεκα
θσηεηλήο δέζκεο
πεδίνπ

< 3 mm

Δη
ή όηαν ο έλεγσορ
3.4.7 είναι εκηόρ
οπίων

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

2

Πεδίν 10x10 cm .

4. ΔΛΔΓΥΟΙ ΓΟΙΜΔΣΡΙΑ
α/α

4.1

Παπάμεηπορ
PDD

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Μεηξάηαη ην PDD(10) ή ην PDD(5)

Όπγανα Δλέγσος
Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ
ή SW

ηοισεία Δλέγσος
Fixed SSD ηερληθή
SSD = 100 cm
d = 5 ή 10 cm

ζε αλλαγή πηγήρ
1% απφ ηηκή
αλαθνξάο
Δη

4.2

Οκνηνγέλεηα Πεδίνπ
Αθηηλνβφιεζεο

Απφ ην profile θαηά κήθνο ηνπ
θάζε θεληξηθνχ νξηδφληηνπ άμνλα
ηνπ πεδίνπ (x ή y) ππνινγίδεηαη ν
ιφγνο Dmax/Dmin
Οπνπ Dmax θαη Dmin ε κέγηζηε θαη ε
κηθξφηεξε ηηκή δφζεο κέζα ζηελ
πεξηνρή ηνπ 80% ηνπ κεγέζνπο ηνπ
πεδίνπ

Τδάηηλν νκνίσκα
Scanner κε ζάιακν
ηνληζκνχ ή δίνδν.
ή
θηικ + λεηελζηηφκεηξν
ή
Όξγαλν κε πνιιαπινχο Θ.Ι
ηεκάρηα SW ή PMMA

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

Α) Fixed SSD ζε βάζνο dmax.
Πεδίν 30x30
Α) <=107%
1) SSD=80 cm
2) SSD=100 cm
Β) Έιεγρνο θαη ζε Gantry 0, 180,
θαη 90, 270 κε Collimator 0, θαη
90ν
ειίδα 11 απφ 13

Β) <=2%
απφ ηηκή Α)

ζε αιιαγή πεγήο
και Eη

α/α

Παπάμεηπορ

4.3

ηαζεξφηεηα Γφζεο κε
πεξηζηξνθή Gantry

4.4

πκκεηξία Πεδίνπ
Αθηηλνβφιεζεο

4.5

4.6

Καηαλνκέο Γφζεο Βάζνπο
PDD

Output factors γηα πεδία
δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ,
Wedge filters θαη tray

4.7

4.8

Απφιπηε δνζηκεηξία

“Shuter Correction”

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Όπγανα Δλέγσος

Ο ιφγνο ηεο δφζεο ζην CBA γηα
Οκνίσκα πξνζαξκνζκέλν
γσλία Gantry ζ πξνο ηε δφζε κε
ζηελ θεθαιή ηνπ Gantry ή
Gantry 0ν
άιιε θαηάιιειε δηάηαμε
Ο ιφγνο R = Dright / Dleft ηεο
δφζεο δχν ζεκείσλ ζπκκεηξηθψλ
σο πξνο ην CBA εληφο ηεο πεξηνρήο
Όπσο 4.2
ηνπ 80% ηνπ κεγέζνπο ηνπ πεδίνπ

Ο ιφγνο ηεο δφζεο ζε θάζε ζεκείν
ηεο θεληξηθνχ άμνλα (CBA) πξνο
ηε κέγηζηε δφζε (ζην dmax)

Ο ιφγνο ηεο δφζεο γηα θάζε πεδίν,
Wedge filter ή tray πξνο ηε δφζε
ηνπ αλνηθηνχ πεδίνπ αλαθνξάο
(10x10cm2)
χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν
δνζηκεηξίαο ΙΑΔΑ TRS398
Με κέηξεζε παξνρήο γηα 1min θαη
2x 0.5min

Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ κε
δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο
κεηαθίλεζεο
Scanner κε ζάιακν
ηνληζκνχ ή δίνδν.
Α) Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ
Β) Σεκάρηα SW κε
ππνδνρή γηα Θ.Ι
Τδάηηλν νκνίσκα
Θάιακνο Ινληζκνχ ηχπνπ
Farmer-Θεξκφκ.- Βαξφκ.

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

<=2%

Δη

Α) φπσο 4.2

Α) <103 %

ζε αιιαγή πεγήο

Β) Έιεγρνο θαη ζε Gantry 0, 180,
θαη 90, 270 κε Collimator 0, θαη 90ν

Β) <=2%
απφ ηηκή Α)

και Eη

ηοισεία Δλέγσος
Γηα γσλίεο ηνπ Gantry αλά 90ν

Γηα φια ηα πεδία

Γηα θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν πεδίν
Γηα θάζε wedge filter
Γηα θάζε tray

Γηα πεδίν 10x10 cm2
Γηα βάζνο 10 cm.

Δη

2%
Β) Δη

<1%

κέηξεζε

ειίδα 12 απφ 13

ε αλλαγή πηγήρ

Α) ζε αλλαγή
πηγήρ

<20% ηηκήο
αλαθνξάο

Θ.Ι θαη νκνίσκα Η20 ή
PMMA κε θαηάιιειε
ππνδνρή ζαιάκνπ

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

2% απφ
θαηαλνκέο
αλαθνξάο

Δη - ζε αλλαγή
πηγήρ
Δη
ζε αλλαγή πηγήρ

α/α

Παπάμεηπορ
Αθξίβεηα /
επαλαιεςηκφηεηα
Υξνλνκέηξνπ

4.9

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Απφ ζέζε off ζε on + on ζε off
Οιηθφο ρξφλνο κείνλ ρξφλνο beamon (έλδεημε πξσηεχνληνο ρξνλνκ.)

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Υξνλφκεηξν (stop watch)
κε ελδείμεηο 0.1 sec

Υξφλνο κεηαθίλεζεο
πεγήο
4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Αθξίβεηα Πξσηεχνληνο
Υξνλφκεηξνπ
Δλδείμεηο Πξσηεχνληνο –
Γεπηεξεχνληνο
Υξνλνκέηξνπ γηα
set=1min
Υξφλνο κεηαθίλεζεο
πεγήο

Υξνλφκεηξν (stop watch)
Δλδείμεηο ρξνλνκέηξσλ
κερ/ηνο
Απφ ζέζε off ζε on + on ζε off
Οιηθφο ρξφλνο-ρξφλνο beam-on
(έλδεημε πξσηεχνληνο ρξνλνκ.)

Έιεγρνο Βαζκνλφκεζεο

cGy/min ζην dmax.

Βαζκνλνκεκέλνο Θ.Ι
Σεκάρηα SW κε θαηάιιειε
ππνδνρή ζαιάκνπ

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηήκαηνο Co-60

Fixed SSD ζε βάζνο dmax.
Πεδίν 30x30
Με Gantry 0, 90, 180, 270 (εθ
πεξηηξνπήο)
Γηα πεδίν 10x10

ειίδα 13 απφ 13

Πεπιοδικόηηηα

<20% ηηκήο
αλαθνξάο

Δη

κέηξεζε

ζε αλλαγή πηγήρ

<0.02min

Μ

<+-0.02min
απφ
αλαθνξάο

Κ

<=20%
ηηκήο
αλαθνξάο

Υξνλφκεηξν (stop watch)
κε ελδείμεηο 0.1 sec
Σεκάρηα SW ή PMMA
θηικ + ληελζηηφκεηξν
ή
Όξγαλν κε πνιιαπινχο Θ.Ι
θαη ηεκάρηα SW

Οκνηνγέλεηα/πκκεηξία
Πεδίνπ Αθηηλνβφιεζεο

Δλδείμεηο ρξνλνκέηξσλ θαη κεηαμχ
ηνπο δηαθνξά

Αποδεκηά
Όπια

Μ

<=2% απφ
ηηκή
αλαθνξάο

3Μ

<2% απφ
ηηκή
αλαθνξάο.

Μ

ύζηημα Ακηινοθεπαπείαρ
Δξομοιωηήρ θεπαπείαρ
(Κλαζζικόρ ακηίνων Υ)

Ππωηόκολλο Δλέγσων Ποιόηηηαρ
Αζθαλούρ Λειηοςπγίαρ και
Ακηινοπποζηαζίαρ

Βιβλιογπαθία :
IEC 976 : Medical Electrical Equipment – Medical Electron Accelerators – Functional Performance
Characteristics, 1989
IEC 977 : Medical Electrical Equipment – Medical Electron Accelerators in the range 1 MeV to 50
MeV – Guidelines for Functional Performance Characteristics, 1989
IAEA TECDOC-1040 : Design and Implementation of a radiotherapy Programme, 1998
AAPM, TG 40 : Comprehensive QA for Radiation Oncology, Med Phys 21 (4), April 1994
AAPM, Code of Practice for X-ray Therapy Linear Accelerators, Med Phys 2 (3) May/June 1975
IPSM Commissioning and Quality Assurance of Linear Accelerators, 1988

SCD : Source-Chamber-Distance
SID: Source to Isocentre Distance
CBA : Central Beam Axis
Κ : Καζεκεξηλφο έιεγρνο
Δη : Δηήζηνο έιεγρνο

Δπεξηγήζειρ
d : βάζνο κέηξεζεο ζην λεξφ
NTD : Normal Treatment Distance

SSD : Source-Surface-Distance
SFD = Source to Film Distance

Δβδ : Δβδνκαδηαίνο έιεγρνο
2Δβδ : θάζε 2 εβδνκάδεο

3Μ : Σξηκεληαίνο
6Μ : Δμακεληαίνο

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Κιαζζηθνχ Δμνκνησηή Αθηηλνζεξαπείαο
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ΖΜΔΗΩΔΗ
1) Σα φξγαλα θαη ε κέζνδνο ειέγρνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα
αλαθεξφκελα ζην πξσηφθνιιν εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε αθξίβεηα
ζηελ κέηξεζε/έιεγρν ηεο αληίζηνηρεο παξακέηξνπ.
2) ε πεξίπησζε πνπ ηα φξηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη
απζηεξφηεξα απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ πξσηφθνιιν, ζα αθνινπζνχληαη
ηα φξηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.
3) Μπνξνχλ θάπνηνη απφ ηνπο ειέγρνπο λα αλαηεζνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν
αθηηλνθπζηθφ ζε άιινπο ζπλεξγάηεο (Σερλνιφγνπο). Σα φξηα κηαο ηέηνηαο
αλάζεζεο ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε ηνπ αλαζέηνληνο αθηηλνθπζηθνχ. Χζηφζν, ζε
θάζε πεξίπησζε, ε επζχλε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο παξακέλεη ζηνλ
ππεχζπλν αθηηλνθπζηθφ.
4) Η θαιή εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα,
πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή ρξφλνπ θαη επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαη ηα νπνία έρνπλ
επίπησζε ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζεξαπεηψλ. Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα γηα ηε κείσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ειέγρσλ. Σν πξφγξακκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κέξνο ηνπ
θφξηνπ ησλ κεραλεκάησλ αθηηλνζεξαπείαο, ψζηε λα δηαηεζεί ν απαηηνχκελνο γηα
ηνπο ειέγρνπο ρξφλνο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ.
5) Η ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξφληα πξσηφθνιια βαζίδεηαη
ζηελ εκπεηξία θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γελ ειήθζε ππ’ φςε ε αλαγθαηφηεηα
ειέγρσλ κεηά απφ παξέκβαζε δηνξζσηηθήο ή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Απηνί
πξέπεη λα εθηεινχληαη θαηά ηελ θξίζε θαη κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ
αθηηλνθπζηθνχ.

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Κιαζζηθνχ Δμνκνησηή Αθηηλνζεξαπείαο
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1. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΚΣΗΝΟΠΡΟΣΑΗΑ
α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα
Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

Μεηξήζεηο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ ζε φινπο ηνπο
γεηηνληθνχο ρψξνπο ηνπ εμνκνησηή θαη ζχγθξηζε κε
ηα φξηα δφζεσλ.
Λακβάλνληαη ππφςε
ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε Gy/week,
ii. ην πνζνζηφ θαηάιεςεο ρψξνπ,
iii. ν παξάγνληαο ρξήζεο γηα κεηξήζεηο ζηελ
πξσηνγελή δέζκε
iv. ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο (ειεγρφκελε,
επηβιεπφκελε, κε ειεγρφκελε)
v. ηα φξηα δφζεσλ : 20 mSv/y γηα επαγγεικαηηθά
εθηηζεκέλνπο, 1 mSv/y γηα ην θνηλφ,
vi. ηα φξηα δφζεσλ γηα ηηο πεξηνρέο : 20 mSv/y γηα
ειεγρφκελεο, 6 mSv/y γηα επηβιεπφκελεο θαη 1
mSv/y γηα κε ειεγρφκελεο
vii. ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο : 50 % ησλ
αληηζηνίρσλ νξίσλ δφζεο
viii. ηε ζπλεηζθνξά απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πεγήο
αθηηλνβνιίαο ζε κηα πεξηνρή
Οη κεηξνχκελνη ξπζκνί έθζεζεο αλάγνληαη ζηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο (η - ηηη) θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα
αληίζηνηρα φξηα δφζεσλ (iv - viii)
i.

1.1

1.2

Δπάξθεηα
ζσξαθίζεσλ
ζαιάκνπ
εμνκνησηή

Γηαξξένπζα
αθηηλνβνιία

Μεηξήζεηο ηεο δηαξξένπζαο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ
θεθαιή ηνπ Δμνκνησηή θαη ηα δηαθξάγκαηα ηνπ
θαηεπζπληήξα

Survey meter γηα
αθηίλεο Υ κε
επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.

χκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο
αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ηνλ
έιεγρν απνδνρήο θαη
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο

Σα φξηα
δφζεσλ
(ζηήιε 3,5)

θεδαζηήο 30x30x30
cm3

Survey meter γηα
αθηίλεο Υ κε
επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.
Film

Γηαθξάγκαηα ηειείσο θιεηζηά
θαη - αλ απαηηείηαη κπινθάξηζκα ηεο εμφδνπ κε
θνκκάηη κνιχβδνπ
Τςειή ηάζε 100 kV
Ρεχκα ιπρλίαο = 5 mA ή ην
ξεχκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο
πνπ δειψλεη ν θαηαζθεπαζηήο
Με ηα film γχξσ απφ ηελ
θεθαιή βξίζθνληαη ηα «ζεξκά
ζεκεία» ζηα νπνία κεηξάηαη ν
ξπζκφο δηαξξένπζαο
αθηηλνβνιίαο κε ην αληρλεπηή.

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Κιαζζηθνχ Δμνκνησηή Αθηηλνζεξαπείαο
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<=1mSv/h-ζην
1m

1. ε πεξίπησζε
επεκβάζεσλ ζηηο
ππάξρνπζεο
ζσξαθίζεηο.
2. ε πεξίπησζε
αιιαγήο ησλ νξίσλ
δφζεσλ.
3. ε αιιαγή
ρξήζεο ρψξσλ
γεηηνληθψλ ηνπ
Γξακ. Δπηηαρπληή.
4. Δηήζηνο.

Δη

2. ΟΠΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ
α/α

Παπάμεηπορ

2.1

Φσηεηλέο ελδείμεηο ρεηξηζηεξίνπ θαη ζχξαο εηζφδνπ
Γεσκεηξηθέο ελδείμεηο ζην ζηαζκφ ειέγρνπ θαη ζηελ νζφλε ζην ζάιακν
(πεδία , SSD, γσλίεο, ζέζεο θιίλεο…)
Δλδείμεηο ζηνηρείσλ αθηηλνβφιεζεο (kV, mA, mAs, min)
Οπηηθή – Ηρεηηθή παξαθνινχζεζε αζζελνχο

2.2
2.3
2.4

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα
Κ
Κ
Κ
Κ

3. ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΔΝΓΔΗΞΔΩΝ ΚΗΝΖΔΩΝ
α/α

Παπάμεηπορ

3.1

Αθξίβεηα πεξηζηξνθήο
Gantry

3.2

Αθξίβεηα πεξηζηξνθήο
θαηεπζπληήξα-θεθαιήο

3.3

3.4

Αθξίβεηα Πεξηζηξνθήο
ηξάπεδαο (ηζνθεληξηθήο &
πεξηζηξνθηθήο)
Αθξίβεηα Μεηαθίλεζεο
ηξάπεδαο (θαηαθφξπθεο &
νξηδφληηαο)

Πποηεινόμενα Όπγανα
Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αιθάδη

Γσλίεο Gantry : απφ 0ν έσο 360ν αλά
90ν

< 1ν

Αιθάδη

Γσλίεο Καηεπζπληήξα : απφ 0 ν έσο
360ν αλά 90ν

< 1ν

Μνηξνγλσκφλην

Γσλίεο ηξάπεδαο : 0ν, ± 20 ν, ± 90ν

≤1ν

Μ

Front pointer θαη Μέηξν

≤2mm

Μ

Υάξαθαο ή ραξηί κηιηκεηξέ

Μεηαθίλεζε ηξάπεδαο θαηά ηνλ
θαηαθφξπθν, επηκήθε & εγθάξζην
άμνλα θαηά 20 cm

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry.

Mechanical Front Pointer ή
άιιε ξάβδνο (pointer)
πξνζαξκνζκέλε ζηαζεξά ζηελ
θεθαιή κε ην άθξν ηεο ζην
ηζφθεληξν.
Οξηδφληηα ξάβδνο ζε ζηαζεξά
ζέζε ζην επίπεδν ηνπ
ηζφθεληξνπ.
Μηθξφκεηξν - ραξηί κηιιηκεηξέ

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
ζθαίξαο

Δη

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο
χγθξηζε ςεθηαθψλ ή
κεραληθψλ ελδείμεσλ κε ηηο
κεηξνχκελεο ηηκέο

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα
Μ
Μ

4. ΔΛΔΓΥΟΗ ΗΟΚΔΝΣΡΟΤ
4.1 Καθοπιζμόρ & Έλεγσορ Μησανικού Ηζόκενηπος
α/α

4.1.1

Παπάμεηπορ

Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry

Γσλίεο Gantry 0ν, 90ν, 180ν, 270ν
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4.1.2

Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή θαηεπζπληήξα

4.1.3

Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζφθεληξνπ θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή
ηεο Σξάπεδαο.

Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ θαηεπζπληήξα
Πξνζδηνξίδεηαη ε ζθαίξα πνπ
ζρεκαηίδεη ην άθξν ηνπ front
pointer κε ην άθξν ζηαζεξήο
νξηδφληηαο ξάβδνπ θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο

Όπσο ην 4.1.1

Όπσο ην 4.1.1

Γσλίεο Καηεπζπληήξα : 0ν, 90ν, 180ν,
270ν

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
ζθαίξαο

Δη

Γσλίεο ηξάπεδαο : 0ν, 90ν, 180ν, 270ν

≤ 2 mm
δηάκεηξνο
ζθαίξαο

Δη

4.2 Έλεγσορ Παπαμέηπων ζε ζσέζη με ηο Ηζόκενηπο
α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

o

4.2.1

4.2.2

4.2.3

χκπησζε Lasers κε
ηζφθεληξν

Σα πιεπξηθά Laser θαη ην Laser
θεληξηθνχ άμνλα (νβειηαίν)
πξέπεη λα ηέκλνληαη ζην
ηζφθεληξν

Αθξίβεηα Φσηεηλήο
Έλδεημεο Μέηξνπ
(Απφζηαζεο)

Με ηελ Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν,
ε έλδεημε ηνπ θσηεηλνχ κέηξνπ
ζηελ ηξάπεδα πξέπεη λα είλαη
100. Διέγρεηαη επίζεο ε
νξζφηεηα θαη ζε άιιεο
απνζηάζεηο

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ πεξηζηξνθή
Gantry

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ Gantry.

νκνίσκα PMMA
ή θαη Cross-hair

Α) Μέηξν θαη νκνίσκα PMMA
Β) Front pointer ή θαη Μέηξν
γηα κέηξεζε θαηαθφξπθεο
κεηαθίλεζεο ηξάπεδαο

Καηάιιειν πεξηζηξεθφκελν
επίπεδν γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ
άμνλα (νβειηαίν) ηνπ
ζπζηήκαηνο. Σν επίπεδν θαηά
ηελ πεξηζηξνθή ηνπ Gantry

Gantry : 0
Α) Άθξν front pointer ζην ηζφθεληξν.
Παξαηεξείηαη ε απφθιηζε ηεο δέζκεο
Laser απφ ην άθξν ηνπ pointer.
Β) δηαθνξά πιατλψλ laser ζε +-15cm
πιάγηαο κεηαθίλεζεο
Α)Σξάπεδα ζην ηζφθεληξν.
Καηαγξαθή ελδείμεσλ νπηηθνχ
κέηξνπ ζηελ ηξάπεδα.
Β) Καηαγξαθή ελδείμεσλ νπηηθνχ
κέηξνπ ζηελ ηξάπεδα Σξάπεδα ζην
ηζφθεληξν. Καηαθφξπθε κεηαθίλεζε
ηξάπεδαο +20 θαη -20εθ. απφ
ηζφθεληξν. Καηαγξαθή ελδείμεσλ
νπηηθνχ κέηξνπ ζηελ ηξάπεδα.
Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
Πιήξεο πεξηζηξνθή Gantry
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<2mm γηα θάζε
Laser Γηαθνξά
κεηαμχ πιατλψλ
< 2 mm

≤ 3 mm

Α) Καθ Σεσν.
Α+Β) Μ (Φ)

Α) Δβδ Σεσν.

≤ 2 mm ζε θάζε
ζέζε ηξάπεδαο

Α+Β) Μ(Φ)

< 2 mm
δηάκεηξνο ηνπ
θχθινπ

3Μ

είλαη θάζεηα ζηνλ άμνλα δέζκεο
Υαξηί κηιιηκεηξέ
4.2.4

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ πεξηζηξνθή
θαηεπζπληήξα

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
πεξηζηξνθή ηνπ θαηεπζπληήξα

Υαξηί κηιιηκεηξέ

Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
Πιήξεο πεξηζηξνθή θαηεπζπληήξα.
Γσλία Gantry : 0ν θαη 90ν

< 2 mm
δηάκεηξνο ηνπ
θχθινπ

4.2.5

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ ηζνθεληξηθή
πεξηζηξνθή ηεο ηξάπεδαο

Πξνζδηνξίδεηαη ν θχθινο πνπ
ζρεκαηίδνπλ νη πξνβνιέο ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο θαηά ηελ
ηζνθεληξηθή πεξηζηξνθή ηεο
ηξάπεδαο

Υαξηί κηιιηκεηξέ

Μέηξεζε ζην ηζφθεληξν
Πιήξεο πεξηζηξνθή ηξάπεδαο

< 2 mm
δηάκεηξνο ηνπ
θχθινπ

3Μ

4.2.6

Πξνβνιή ηαπξνλήκαηνο
θαηά ηελ θαηαθφξπθε
κεηαθίλεζε ηξάπεδαο

Πξνζδηνξίδεηαη ε κέγηζηε
απφζηαζε ησλ πξνβνιψλ ηνπ
ζηαπξνλήκαηνο ζε θαηαθφξπθε
κεηαθίλεζε ηξάπεδαο

Υαξηί κηιιηκεηξέ

Μεηαθίλεζε ηξάπεδαο -20εθ. έσο 20
εθ. απφ ηζφθεληξν

< 2 mm

3Μ

Υαξηί κηιιηκεηξέ θαη Φηικ

Σέζζεξα πεδία 10x10 έθθεληξα ψζηε
ην άζξνηζκά ηνπο λα ζπλζέηεη έλα
πεδίν 20x20.
Σα ειέγρνπκε ζε ραξηί κηιηκκεηξέ.
ηε ζπλέρεηα αθηηλνβνινχκε έλα
θηικ ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα
ηέζζεξα πεδία δηαδνρηθά.

<2mm

Δ

Μεηαιιηθή κπίιηα

Σνπνζεηνχκε ηελ κπίιηα ζην
ηζφθεληξν θαη πεξηζηξέθνπκε ην
Gantry 3600.

<2mm

E

4.2.7

Έιεγρνο αζχκκεηξσλ
(split) πεδίσλ

4.2.8

Έιεγρνο κεραληθνχ
ηζνθέληξνπ αθηηλνζθνπηθά

Γηαπίζησζε αζπκκεηξίαο /
κεηαηφπηζεο δηαθξαγκάησλ ή
θαζξέπηε

5. ΈΛΔΓΥΟ ΦΩΣΔΗΝΟΤ ΠΔΓΗΟΤ (ΣΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΡΜΑΣΗΝΟΤ ΟΡΗΟΘΔΣΔ) - ΠΔΓΗΟΤ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΖΖ
Αποδεκηά
α/α
Παπάμεηπορ
Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος
ηοισεία Δλέγσος
Όπια
χγθξηζε ησλ ςεθηαθψλ ή
Γσλία Gantry : 0ν
≤2 mm ζε
Γηαζηάζεηο θσηεηλνχ
Υαξηί κηιιηκεηξέ ή θαηάιιειν
κεραληθψλ ελδείμεσλ ησλ
Πεδία : Α) 10x10, 20x20,
θάζε πιεπξά
5.1
πεδίνπ
test tool
δηαζηάζεσλ (x,y) ηνπ πεδίνπ κε
Β) 5x5, 10x10, 20x20
Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Κιαζζηθνχ Δμνκνησηή Αθηηλνζεξαπείαο
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Πεπιοδικόηηηα
Α) Δβδ Σεσν
.
Β) Μ(Φ)

ηηο κεηξνχκελεο δηαζηάζεηο ηνπ
θσηεηλνχ πεδίνπ.
ε πεδία, 10x10,
α. ε SFD = SID ή NTD (*)
β. ε SFD = 1.5 SID ή NTD (*)

5.2

χκπησζε πεδίνπ
αθηηλνβφιεζεο, θσηεηλνχ
πεδίνπ θαη ςεθηαθψλ
ελδείμεσλ πεδίνπ

Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ
αθηηλνβνιίαο νξίδνληαη απφ ηα
ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν
απέλαληη θαηά κήθνο ησλ
αμφλσλ ηνπ πεδίνπ (x θαη y)
ζπξκάηηλσλ νξηνζεηψλ.

Φηικ

5.3

Φωτόνια
χκπησζε
αληηδηακεηξηθψλ πεδίσλ

Με ηνλ έιεγρν απηφλ
δηαπηζηψλνληαη κεηαηφπηζε
ζηφρνπ, αζπκκεηξία
δηαθξαγκάησλ θαη κεηαηφπηζε
αμφλσλ πεξηζηξνθήο

Films.
Σα film είλαη sandwich ζε πιάθεο
plexiglass

6. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
α/α
Παπάμεηπορ
Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Λεηηνπξγία Γηαθφπηε
6.1
dead-man
6.2

Υξνλφκεηξν
αθηηλνζθφπεζεο-ερεηηθφ
ζήκα

6.3

6.4

6.5

Ρπζκφο δφζεο ζηνλ δέθηε
εηθφλαο

Υξνλφκεηξν

Υσξηθή δηαθξηηηθή
ηθαλφηεηα πςειήο
αληίζεζεο

Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ δφζεο
ζηελ είζνδν ηνπ δέθηε εηθφλαο
θαηά ηελ αθηηλνζθφπεζε
Μέηξεζε ζε lp/mm ηεο
δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο πςειήο
αληίζεζεο ηεο αθηηλνζθφπεζεο

Καη ζε επέκβαζε
ζην ζχζηεκα
θσηεηλήο δέζκεο
πεδίνπ

< 2 mm

ηοισεία Δλέγσος

Δη
ή φηαλ ν έιεγρνο
4.2.7 είλαη εθηφο
νξίσλ

Αποδεκηά Όπια

Πεπιοδικόηηηα
Δη

Οπηηθφο θαη αθνπζηηθφο έιεγρνο

Μέηξεζε ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνχ
δφζεο δέξκαηνο εηζφδνπ θαηά
ηελ αθηηλνζθφπεζε

α. < 2 mm
β. < 3 mm

Πεδίν 10x10 cm2.

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

Γνζίκεηξν
Μέγηζηνο ξπζκφο δφζεο
εηζφδνπ ζηνλ αζζελή

Απφ ην θσηεηλφ & ην πεδίν
αθηηλνβνιίαο κεηξάηαη ε
απφθιηζε
 ησλ θέληξσλ ησλ πεδίσλ
 ησλ πιεπξψλ ησλ πεδίσλ
Gantry ζηηο 0o & 180o θαη 90ν &
270ν.

Μ

Καηάιιειν νκνίσκα
Φχιιν Pb πάρνπο 2mm
Οκνίσκα λεξνχ επηθάλεηαο 30cm
x 30cm θαη χςνπο 20cm
Γνζίκεηξν
Καηάιιειν νκνίσκα, θχιια Cu
Δμάξηεκα ειέγρνπ πςειήο
δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο πςειήο
αληίζεζεο (High Contrast

Απηφκαηε δηαθνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο ζηνλ θαζνξηζκέλν
ρξφλν. Ηρεηηθφ ζήκα πξηλ ηε
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
Δπηινγή κέγηζησλ ζηνηρείσλ
αθηηλνζθφπεζεο
Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ
απνξξνθνχκελεο δφζεο ζηελ
επηθάλεηα ηνπ νκνηψκαηνο γηα
φια ηα κεγέζε πεδίνπ θαη ηηο
δηάθνξεο επηινγέο
αθηηλνζθφπεζεο
Πάλσ ζην δέθηε εηθφλαο γηα
normal dose mode θαη γηα
κεγάιν FOV

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Κιαζζηθνχ Δμνκνησηή Αθηηλνζεξαπείαο

ειίδα 7 απφ 10

Δη

50mGy/min
Manual mode
100mGy/min γηα
AEC

Δη

<0,8κGy/s

Δη

Μέγ. εληζρ.lp/mm
23-25cm >0.8
15-18cm >1.0

Δη

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

6.6

Γηαθξηηηθή ηθαλφηεηα
ρακειήο αληίζεζεο

Μέηξεζε ηεο δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο ρακειήο αληίζεζεο
ηεο αθηηλνζθφπεζεο

6.7

Έιεγρνο FOV

6.8

ρέζε πεδίνπ
αθηηλνβνιίαο θαη δέθηε
εηθφλαο

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος
Resolution test pattern - bar
pattern)
Δμάξηεκα ειέγρνπ δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο ρακειήο αληίζεζεο
(π.ρ. Low Contrast Resolution test
pattern 2% κε 2 πιάθεο Al,
πάρνπο 2cm)

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά Όπια
10-13cm >1.43

Πεπιοδικόηηηα

Μέγ. Δληζρ. Οπή
Παξαηήξεζε κεγέζνπο
κηθξφηεξεο επθξηλνχο νπήο

23-25cm <4mm
15-18cm <4mm
10-13cm <2mm

Δη

Δη
Έιεγρνο ηνπ εκβαδνχ ηνπ
πεδίνπ αθηηλνβνιίαο ζε ζρέζε
κε ην σθέιηκν εκβαδφλ ηνπ
δέθηε εηθφλαο

Film
< 1,15

Δη

Διάρηζηε απφζηαζε ιπρλίαο-ελ.
εηθ.
Παξαηήξεζε εηθφλαο πιέγκαηνο
Γ.π=(D(2)x7/D(14))x100
D(2)=Γηαγψληνο εζσηεξηθνχ
ηεηξαγψλνπ
D(14)=Γηαγψληνο εμσηεξηθνχ
ηεηξαγψλνπ

D(2)Υ7 / D(14)%
1 5%

Δη

Σάζε = 80kV

>2,5 mm Al

Δη

< 10% ηεο
νλνκαζηηθήο
ηηκήο ησλ kVp

Δη

< 5%

Δη

Καηάιιειν νκνίσκα

6.9

Γεσκεηξηθή παξακφξθσζε

Μέηξεζε ηεο γεσκεηξηθήο
παξακφξθσζεο ηεο
αθηηλνζθνπηθή εηθφλα

πξκάηηλν πιέγκα γλσζηήο
πιεπξάο

6.10

Οιηθφ θίιηξν

Μέηξεζε HVL γηα δεδνκέλε
ηάζε. Δχξεζε νιηθνχ θίιηξνπ
ρξήζηκεο δέζκεο

Γνζίκεηξν
Φίιηξα Al 1100 δηαθνξεηηθψλ
παρψλ

6.11

Αθξίβεηα kVp

Απφθιηζε ηεο έλδεημεο απφ
ηελ νλνκαζηηθή ηηκή

kVp meter

6.12

Δπαλαιεςηκφηεηα kVp

Απφθιηζε απφ ηε κέζε ηηκή
(% SD)

kVp meter

Μέηξεζε ζηα
50,70,90,110,130 kV γηα κία
ηηκή mA θαη
ζηα 70kV γηα ηξεηο θιηληθά
εθαξκνδφκελεο ηηκέο mA
Μέηξεζε ηεο ηάζεο ζηα 70
kVp, 5 θνξέο γηα ηα ίδηα
mAs κε απνξχζκηζε θαη
επαλαθαζνξηζκφ ησλ
ζηνηρείσλ
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α/α

6.13

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά Όπια

Πεπιοδικόηηηα

Αθξίβεηα ρξνλνκέηξνπ

Απφθιηζε ηεο έλδεημεο απφ
ηελ νλνκαζηηθή ηηκή

Όξγαλν κέηξεζεο ρξφλνπ
έθζεζεο

Γηα πέληε ηηκέο ησλ
ζπλεζέζηεξα
εθαξκνδφκελσλ θιηληθά
ρξφλσλ

Γηα ρξφλνπο
>100msec<10%
Γηα ρξφλνπο
≤ 100msec <20%

Δη

Όξγαλν κέηξεζεο ρξφλνπ
έθζεζεο

5 κεηξήζεηο γηα δχν θιηληθά
εθαξκνδφκελεο ηηκέο ρξφλνπ
κε απνξχζκηζε θαη
επαλαθαζνξηζκφ ησλ
ζηνηρείσλ

< 5%

Δη

Καηάιιειν δνζίκεηξν,
Μεηξνηαηλία

Ολνκαζηηθή ηηκή 80kV, γηα
5 δηαθνξεηηθέο ηηκέο mA

(maxRminR)/(maxR+
minR) <±15%

Δη

Καηάιιειν δνζίκεηξν

5 ιήςεηο γηα Σάζε = 80kV
FCD = 75cm 50mAs

<  5%

Δη

6.14

Δπαλαιεςηκφηεηα
ρξνλνκέηξνπ

6.15

Γξακκηθφηεηα παξνρήο
αθηηλνβνιίαο

6.16

Δπαλαιεςηκφηεηα
παξνρήο αθηηλνβνιίαο

Απφθιηζε απφ ηε κέζε ηηκή
(% SD)
Γηαθχκαλζε ιφγσ
κεηαβνιψλ ηεο νλνκαζηηθήο
ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο
Απφθιηζε απφ ηε κέζε ηηκή
(% SD)

7. ΔΛΔΓΥΟΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΚΩΝΟΔΗΓΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ – Cone beam CT
α/α
Παπάμεηπορ
Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

7.1

Θφξπβνο εηθφλαο

Τπνινγηζκφο ηνπ ζνξχβνπ
εηθφλαο
Αμνληθήο ηνκνγξαθίαο

Καηάιιειν θπιηλδξηθφ
νκνίσκα λεξνχ

7.2

Υσξηθή Οκνηνγέλεηα
ΑΤΣ

Τπνινγηζκφο ηεο ρσξηθήο
νκνηνγέλεηαο
ΑΤΣ

Καηάιιειν θπιηλδξηθφ
νκνίσκα λεξνχ

ηοισεία Δλέγσος

Ο ζφξπβνο δίλεηαη απφ ηελ
SD ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ CT
number ζε ROI επηθάλεηαο
500mm^2 ζην θέληξν θαη
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
νκνηψκαηνο ή ελαιιαθηηθά
πάρνο ηνκήο 10mm.
Μέηξεζε CT number γηα 100
pixels ζην θέληξν ηνπ
νκνηψκαηνο
Θφξ. = CTwater/CTscale
(CTscale=Ctwater-Ctair)
Μέζνο ΑΤΣ (ΜΔ1) γηα ην
90% ηεο επηθάλεηαο ηνπ
νκνηψκαηνο
Μέηξεζε ΑΤΣ γηα 8
αληηδηακεηξηθέο ζέζεηο ζε

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο Κιαζζηθνχ Δμνκνησηή Αθηηλνζεξαπείαο
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Αποδεκηά Όπια Πεπιοδικόηηηα

ηελ θεληξηθή
πεξηνρή
ελδηαθέξνληνο
(500mm^2) ε SD
λα κελ απνθιίλεη
> 20% απφ ηελ
βαζηθή ηηκή ή
γηα ηελ
ελαιιαθηηθή
δηαδηθαζία
0,5%

3Μ

ΜΔ1-ΜΔ220

3Μ

α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Πποηεινόμενα Όπγανα Δλέγσος

Αθξίβεηα θαη
επαλαιεςηκφηεηα AYT

Έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο θαη
ηεο επαλαιεςηκφηεηαο ησλ
ΑΤΣ

Καηάιιειν θπιηλδξηθφ
νκνίσκα κε πεξηνρέο
δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο (λεξφ,
αέξαο)

7.4

Γηαθξηηηθή ηθαλφηεηα
πςειήο αληίζεζεο

Έιεγρνο ηεο δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο πςειήο
αληίζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο

Καηάιιειν νκνίσκα κε αθίδα
(pin), αθκή (edge) ή εμάξηεκα
πξνζδηνξηζκνχ ηεο
δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο

7.5

Γηαθξηηηθή ηθαλφηεηα
ρακειήο αληίζεζεο

Έιεγρνο ηεο δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο ρακειήο
αληίζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο

Καηάιιειν νκνίσκα κε
εμάξηεκα ειέγρνπ ηεο
δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο
ρακειήο αληίζεζεο

7.3

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά Όπια Πεπιοδικόηηηα

θάζεηνπο άμνλεο θαη
ππνινγηζκφο ηεο κέζεο ηηκήο
(ΜΔ2)
Γηα
Μέηξεζε ησλ ΑΤΣ ζε
πεξηνρέο δηαθνξεηηθήο
λεξφ:040HU
ζχζηαζεο γηα ηνπιάρηζηνλ αέξα:100040HU
100 pixels
<0.6 lp/mm ή
Πξνζδηνξηζκφο ηεο ειάρηζηα
Διάρηζηε
δηαθξηλφκελεο δνκήο ηνπ
δηάκεηξνο
εμαξηήκαηνο
δηαθξηλφκελεο
Σερληθή HR
νκάδαο ξάβδσλ:
πάρνο ηνκήο <2mm
0.6mm
Πξνζδηνξηζκφο ηεο ειάρηζηα
δηαθξηλφκελεο δνκήο ηνπ
εμαξηήκαηνο

7.6

Πάρνο ηνκήο
(irradiated slice
thickness)

Έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ
δηαζηάζεσλ ησλ παρψλ
ηνκήο

Καηάιιειν νκνίσκα κε δνκή
γηα κέηξεζε πάρνπο ηνκήο
Ή film

Μέηξεζε φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ παρψλ ηνκήο

7.7

Αθξίβεηα κεηξνχκελσλ
δηαζηάζεσλ

Έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο
κέηξεζεο δηαζηάζεσλ ζηηο
ηνκνγξαθηθέο εηθφλεο

Καηάιιειν νκνίσκα γλσζηψλ
δηαζηάζεσλ κε δνκέο γλσζηψλ
δηαζηάζεσλ

7.8

Φεπδνεηθφλεο

Έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε
ςεπδνεηθφλσλ

Καηάιιειν νκνίσκα κε δνκέο
απφ πιηθά πςεινχ αηνκηθνχ
αξηζκνχ

Λήςε κε ηνκή πάρνπο:10mm
Μέηξεζε δηαζηάζεσλ
νκνηψκαηνο, δνκψλ
Λήςε κε ηνκή πάρνπο:10mm
Έιεγρνο ηεο εηθφλαο γηα ηελ
χπαξμε ςεπδνεηθφλσλ
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3Μ

3Μ

?

3Μ

Απφθιηζε:
0.5mm κέρξη
5mm
1.0mm γηα
κεγαιχηεξα
πάρε

3Μ

1.5mm

3M

3M

ύζηημα Βπασςθεπαπείαρ Afterloading
HDR Ir-192
MDR/LDR Cs-137

Ππωηόκολλο Δλέγσων Ποιόηηηαρ
Αζθαλούρ Λειηοςπγίαρ και
Ακηινοπποζηαζίαρ

Βιβλιογπαθία :
ESTRO European Guidelines for Quality assurance in Radiotherapy, Booklet 8, A practical Guide to Quality
Control of Brachytherapy Equipment, 2004
IAEA TECDOC-1040 : Design and Implementation of a radiotherapy Programme, 1998
AAPM, TG 40 : Comprehensive QA for Radiation Oncology, Med Phys 21 (4), April 1994

Δπεξηγήζειρ
Κ : Καζεκεξηλφο έιεγρνο (θαηά ηηο
εκέξεο πνπ εθηεινχληαη ζεξαπείεο)
3Μ : Σξηκεληαίνο

Δβδ : Δβδνκαδηαίνο έιεγρνο

Μ : Μεληαίνο έιεγρνο

6Μ : Δμακεληαίνο

Δη : Δηήζηνο έιεγρνο
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ΗΜΔΙΩΔΙ
1) Σα φξγαλα θαη ε κέζνδνο ειέγρνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα αλαθεξφκελα ζην
πξσηφθνιιν εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε αθξίβεηα ζηελ κέηξεζε/έιεγρν ηεο
αληίζηνηρεο παξακέηξνπ.
2) ε πεξίπησζε πνπ ηα φξηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη απζηεξφηεξα
απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ πξσηφθνιιν, ζα αθνινπζνχληαη ηα φξηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
3) Μπνξνχλ θάπνηνη απφ ηνπο ειέγρνπο λα αλαηεζνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν αθηηλνθπζηθφ ζε
άιινπο ζπλεξγάηεο (Σερλνιφγνπο). Σα φξηα κηαο ηέηνηαο αλάζεζεο ελαπφθεηληαη ζηελ
θξίζε ηνπ αλαζέηνληνο αθηηλνθπζηθνχ. Ωζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε, ε επζχλε ηεο
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο παξακέλεη ζηνλ ππεχζπλν αθηηλνθπζηθφ.
4) Η θαιή εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ πξφγξακκα, πξνυπνζέηεη
ηελ παξνρή ρξφλνπ θαη επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαη ηα νπνία έρνπλ επίπησζε ζην
θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζεξαπεηψλ. Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο επηρείξεκα γηα ηε κείσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ. Σν
πξφγξακκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κέξνο ηνπ θφξηνπ ησλ
κεραλεκάησλ αθηηλνζεξαπείαο, ψζηε λα δηαηεζεί ν απαηηνχκελνο γηα ηνπο ειέγρνπο
ρξφλνο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ.
5) Ο ηππηθφο απαηηνχκελνο αξηζκφο αθηηλνθπζηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ελφο
ηκήκαηνο αθηηλνζεξαπείαο, κε δχν κεραλήκαηα εθαξκνγήο αθηηλνζεξαπείαο, πνπ
ζεξαπεχεη 600-1000 αζζελείο ην ρξφλν, είλαη 4 αθηηλνθπζηθνί. ε πεξίπησζε πνπ
ιεηηνπξγεί θαη κεράλεκα βξαρπζεξαπείαο απαηηείηαη έλαο επηπιένλ αθηηλνθπζηθφο
(EFOMP policy statement 12)
6) Η ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξφληα πξσηφθνιια βαζίδεηαη ζηελ
εκπεηξία θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γελ ειήθζε ππ’ φςε ε αλαγθαηφηεηα ειέγρσλ κεηά
απφ παξέκβαζε δηνξζσηηθήο ή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Απηνί πξέπεη λα εθηεινχληαη
θαηά ηελ θξίζε θαη κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ αθηηλνθπζηθνχ.
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1. ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ
α/α

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος
Μεηξήζεηο αθηηλνβνιίαο ρψξνπ ζε φινπο ηνπο
γεηηνληθνχο ρψξνπο ηεο βξαρπζεξαπείαο θαη ζχγθξηζε
κε ηα φξηα δφζεσλ.

1.1

Δπάξθεηα
ζσξαθίζεσλ
ζαιάκνπ
ζπζηήκαηνο

Λακβάλνληαη ππφςε
i. ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε Gy/week,
ii. ην πνζνζηφ θαηάιεςεο ρψξνπ,
iii. ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο (ειεγρφκελε,
επηβιεπφκελε, κε ειεγρφκελε)
iv. ηα φξηα δφζεσλ : 20 mSv/y γηα επαγγεικαηηθά
εθηηζεκέλνπο, 1 mSv/y γηα ην θνηλφ,
v. ηα φξηα δφζεσλ γηα ηηο πεξηνρέο : 20 mSv/y γηα
ειεγρφκελεο, 6 mSv/y γηα επηβιεπφκελεο θαη 1
mSv/y γηα κε ειεγρφκελεο
vi. ηα πεξηνξηζηηθά επίπεδα δφζεο : 50 % ησλ
αληηζηνίρσλ νξίσλ δφζεο
vii. ηε ζπλεηζθνξά απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πεγήο
αθηηλνβνιίαο ζε κηα πεξηνρή (πρ απφ δχν
γξακκηθνχο)

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδι
κόηηηα

Survey meter γηα αθηίλεο
Χ κε επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.
Η πεγή Ir-192 είλαη "ειεχζεξε" (κέζα
ζηνλ θαζεηήξα – applicator) ζηε ζέζε
ζεξαπείαο κάζα ζην ζάιακν.
Ο έιεγρνο γίλεηαη κε "λέα" πεγή Ir-192
(κέγηζηεο ηζρχνο).
Γηα ηα ζπζηήκαηα Selectron
ελεξγνπνηείηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο
πεγψλ.

(ζηήιε 2, 4)

Οη κεηξνχκελνη ξπζκνί έθζεζεο αλάγνληαη ζηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο (i - ii) θαη ζπγθξίλνληαη ηφζν κε ηα
αληίζηνηρα φξηα δφζεσλ (ii - vii) φζν θαη κε ηηο
παξαδνρέο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο αθηηλνπξνζηαζίαο
θαη ηνλ έιεγρν απνδνρήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηεο
εγθαηάζηαζεο.

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηεκάησλ Βξαρπζεξαπείαο (remote afterloading)

Σα φξηα
δφζεσλ
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Δη

α/α

1.2

Παπάμεηπορ

Γηαξξένπζα
αθηηλνβνιία, κε
ηελ πεγή ζε ζέζε
OFF

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Μεηξήζεηο ηεο δηαξξένπζαο αθηηλνβνιίαο γχξσ απφ ην
ζχζηεκα ζσξάθηζεο ηεο πεγήο.

Όπγανα Δλέγσος

Survey meter γηα αθηίλεο
Χ κε επαηζζεζία
ηνπιάρηζηνλ 1 κSv/hr.

Πεπιοδ
ικόηηη
α
ε
κάθε
αλλαγή
πηγήρ

Αποδεκηά
Όπια

ηοισεία Δλέγσος
Ρπζκφο δφζεο ζε 10 cm θαη 1 m απφ ην
ζχζηεκα

χκθσλα κε
ηνλ έιεγρν
απνδνρήο θαη
αζθαινχο
ιεηηνπξγίαο.

Δη.
(MDR/L
DR Cs137)

Δμάγεηαη/ληαη ε πεγή/εο θαη ζηε
ζπλέρεηα κεηξάηαη ην pad ή ν
θαζεηήξαο ζε well type chamber
1.3

Έιεγρνο
Ραδηνκφιπλζεο

Έιεγρνο ξαδηνκφιπλζεο – δηαξξνήο ξαδηελεξγνχ
πιηθνχ.

ε
κάθε
αλλαγή
πηγήρ

Wipe test pad ή
θαζεηήξαο κηαο ρξήζεο

Δη.
(MDR/L
DR Cs137)

1.4

Ύπαξμε
ζσξαθηζκέλνπ
δνρείνπ

Ύπαξμε ζσξαθηζκέλνπ δνρείνπ θαη ιαβίδσλ γηα ηε λ
ηνπνζέηεζε ηεο πεγήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο
αλάγθεο. Δπίζεο, ε χπαξμε "θφθηε" ηνπ θαισδίνπ –
θαζεηήξα κεηαθίλεζεο ηεο πεγήο

Κ

2. ΟΠΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ – ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
α/α

Παπάμεηπορ

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Οπηικοί έλεγσοι
Φσηεηλέο ελδείμεηο – πξνεηδνπνηεηηθέο ιπρλίεο
ηνηρεία – εκεξνκελία – ψξα – ηζρχο πεγήο
Αθξίβεηα ελδείμεσλ ρξνλνκέηξσλ
Οπηηθή – Ηρεηηθή παξαθνινχζεζε αζζελνχο
Λεηηνπξγία αληρλεπηή αθηηλνβνιίαο ζην ζάιακν

2.2
2.2.1

Interlocks – Γιακοπή λειηοςπγίαρ – Δπαναθοπά πηγήρ ζε θέζη OFF
Μεηά ιήμε ρξφλνπ ζεξαπείαο

ηοισεία Δλέγσος

Με ρξήζε ρξνλνκέηξνπ αθξηβείαο
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Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

≤ 1%

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

Κ
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α/α

2.2.2

Παπάμεηπορ

ηοισεία Δλέγσος

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα
ε κάθε αλλαγή
πηγήρ

Με άλνηγκα πφξηαο ζαιάκνπ

6Μ (MDR/LDR
Cs-137)

2.2.3

ε κάθε αλλαγή
πηγήρ

Με ελεξγνπνίεζε δηαθνπηψλ εθηάθηνπ αλάγθεο

6Μ (MDR/LDR
Cs-137)

2.2.4

ε κάθε αλλαγή
πηγήρ

Γηαθνπή ξεχκαηνο

6Μ (MDR/LDR
Cs-137)

2.3

2.3.1

Interlocks – Αδςναμία εκκίνηζηρ λειηοςπγίαρ –Αδςναμία κίνηζηρ πηγήρ
ζε θέζη ON
ε κάθε αλλαγή
πηγήρ

Mε αλνηθηή πφξηα

6Μ (MDR/LDR
Cs-137)

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Με θαθή εθαξκνγή θαζεηήξσλ - applicator
Με ιάζνο επηινγή ζέζεο θαζεηήξσλ - applicator
Με ζέζε πεγήο πέξαλ ηνπ κήθνπο ή κε εκπφδην ζηε δηαδξνκή ηνπ θαζεηήξα
- applicator
Έιεγρνο απψιεηαο πίεζεο αέξα (κφλνλ γηα MDR/LDR Cs-137)
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2.4
2.4.1
2.4.2

Πεπιπηώζειρ έκηακηηρ ανάγκηρ
Αλαξηεκέλεο Οδεγίεο εθηάθηνπ αλάγθεο
Γηαζεζηκφηεηα νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ

2.4.3

Πξνζνκνίσζε αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο

2.4.4

Έιεγρνο θαησθιίνπ αληρλεπηή αθηηλνβνιίαο ζαιάκνπ

Κ
Κ
Δη

Survey meter, δνζίκεηξα πξνζσπηθνχ, θιπ
πκκεηέρεη φιν ην ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ
ηνπ ηκήκαηνο. Πξνζνκνηάδεηαη πεξηζηαηηθφ κε
επηζηξνθήο πεγήο ηεο πεγήο ζε ζέζε OFF θαηά ηε
ζεξαπεία αζζελνχο

Δη

3. ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ
α/α

Παπάμεηπορ

3.1

Οπηηθφο έιεγρνο
θαζεηήξσλ - applicator

3.2

Μήθνο θαζεηήξσλ applicator

3.3

Αθξίβεηα ζέζεο πεγήο

3.4

Χεηξνθίλεην ζχζηεκα
επαλαθνξάο πεγήο ζε
ζέζε OFF

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Όπγανα Δλέγσος

ηοισεία Δλέγσος

Γηαπίζησζε χπαξμεο
θαθψζεσλ, θζνξάο θιπ
Γηα απνθπγή ζχγθξνπζεο πεγήο
κε ην άθξν ηνπ θαζεηήξα
applicator

δηαπηζηψλεηαη ε ζσζηή ζέζε
ηεο πεγήο / πεγψλ ζηνλ
θαζεηήξα - applicator

Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα
3Μ

≤ 1 mm

Φηικ ή εηδηθφ test tool

Γηα ηα HDR ε πεγή
κεηαηνπίδεηαη θαηά
πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα.
Απφ ην θηικ απηνξαδηνγξαθίαο
κεηξάηαη ε κεηαθίλεζε.
Γηα ηα MDR/LDR πεγέο Cs137
θαη dummy ηνπνζεηνχληαη ζε
δηάθνξεο πξνθαζνξηζκέλεο
ζέζεηο

≤ 2 mm

Δη

Κ

Δη

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Πνηφηεηαο πζηεκάησλ Βξαρπζεξαπείαο (remote afterloading)

ειίδα 6 απφ 7

4. ΔΛΔΓΥΟΙ ΓΟΙΜΔΣΡΙΑ
α/α

4.1

4.2

4.3

Παπάμεηπορ

Δπεξηγήζειρ Παπαμέηπος

Όπγανα Δλέγσος

Δχξεζε ηεο ζέζεο
κέγηζηεο απφθξηζεο ηνπ
Well type - Dose calibrator

Η παξάκεηξνο απηή είλαη
ζεκαληηθή γηα ηε δηελέξγεηα
βαζκνλφκεζεο ηεο πεγήο

Dose calibrator

Βαζκνλφκεζε πεγήο

Δχξεζε ηνπ Air Kerma Strength
(mGy m2 h-1) ή ηεο ελεξγφηεηαο
ηεο πεγήο (MBq).
Η ηηκή απηή ρξεζηκνπνηείηαη
ζην ζχζηεκα ππνινγηζκνχ
ρξφλσλ ζεξαπείαο.

Dose calibrator,
Θεξκφκεηξν
Βαξφκεηξν

ηαζεξφηεηα /
επαλαιεςηκφηεηα
ρξνλνκέηξνπ

Δπαλαιεςηκφηεηα ρξφλσλ
ζεξαπείαο

Dose calibrator

ηοισεία Δλέγσος
Ο θαζεηήξαο – applicator
ηνπνζεηείηαη ζην Well type - Dose
calibrator H πεγή Ir-192
κεηαηνπίδεηαη απφ ην άθξν κε
κηθξά βήκαηα. Βξίζθεηαη ε ζέζε
κέγηζηεο απφθξηζεο ηνπ νξγάλνπ
Η πεγή ηνπνζεηείηαη ζην κέγηζην
ηνπ Well type - Dose calibrator.
Μεηξάηαη ν ξπζκφο αθηηλνβνιίαο.
Οη ελδείμεηο ηνπ νξγάλνπ
κεηαηξέπνληαη ζε Air Kerma
Strength (mGy m2 h-1) ή ζε
ξαδηελέξγεηα (MBq) απφ ην
πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ηνπ
Well type - Dose calibrator
Αθηηλνβφιεζε κε ίδηα ζηνηρεία
(ζέζε, ρξφλνο). Πεγή ζην Well
type - Dose calibrator
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Αποδεκηά
Όπια

Πεπιοδικόηηηα

--

Ππιν από κάθε
βαθμονόμηζη
πηγήρ

 5% ηεο
νλνκαζηηθήο
ηηκήο

Για κάθε νέα πηγή
Ir 192
Κάθε σπόνο για
MDR/LDR Cs-137

1%
2sec γηα
MDR/LDR

Δη

