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Measurement of radiation dose with a PC-based

i nstrument•

Summary

The purpose of this study was to investigate in what way the

introduction of Digital Subtraction Angiography has

influenced absorbed doses to the patient and personnel.

Calculation of the energy imparted to the patient, e, was

based on measurements of the dose-area product, tube

potential and tube current which were registred with a PC-

based instrument. The absorbed doses to the personnel were

measured with TLD. The measurements on the personnel were

made only at the digital system.

The results indicate large variations in £ between different

types of angiographic examinations as well as between

exam rations of the same type. The total e were similar on

bot ,\ stem, although the relative contribution from image

a c « .5 it ion and fluoroscopy were different. At the

co .\ •{ tional system fluoroscopy and image acquisition

co.r ~ .buted almost equally to the total e. At the digital

sy.1. ̂ m 25 % of the total e was due to fluoroscopy and 75 %

t> image acquisition. The differencies were due to longer

f.> oroscopic times on the conventional system, mainly due to

la- \c of image memory and road mapping, and lower e/image,

du to lower dose settings to the film changer compared to

th* image intensifier on the digital system.

Keywords: Radiation dose, digital radiology
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INLEDNING

Den radiologiska diagnostiken befinner sig just nu i en

mycket snabb utveckling. Till denna utveckling har

införandet av digital teknik kraftfullt bidragit.

Tillämpningarna är många som t ex CT, MRT, PET, gammakamera,

digital radiografi, bildplattor etc.

Digitaltekniken möjliggör datorstödd behandling av

bildinformation. Inom området digital angiografi kan detta

innebära addition och subtraktion av bilder, brusfiltrering,

kantförstärkning, subtraktion av genomlysningsbilden (road-

mapping), möjlighet att flytta "masken" hela eller delar av

pixels i händelse av patientrörelse (pixel-shift), avstånds-

mätning, automatisk kontursökning etc.

Eftersom angiografiska undersökningar kräver relativt långa

genomlysningstider och flera exponeringsserier är det av

intresse att undersöka den absorberade stråldosen t i l l

patienter och personal vid denna nya teknik.

Avdelningen för sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset i

Uppsala har, på uppdrag av Statens Strålskyddsinstitut,

studerat Digital Subtraktions Angiografi (DSA) vid

avdelningen för diagnostisk radiologi i detta avseende.

DIGITAL SUBTRAKTIONS ANGIOGRAFI. DSA

DSA innebär a t t b i l d i n f o r m a t i o n från en k o n v e n t i o n e l l ,

analog röntgenbildförstärkare digitaliseras och matas in i

en dator. Vid DSA lagras först en bild i datorn precis före

kontrastinjektion. Denna bild, vanligen kallad "mask",

subtraheras från de efterföljande bilderna tagna med olika

grad av kontrastutfyllnad. På så vis fås en serie

subtraherade bilder där idealt endast de kontrastfyllda

kärlen är avbildade.

D e t ä r också möjligt a t t i r ea l t id subtrahera

genomlysningsbilden. Detta förfarande kallas "road-mapping"

och är t i l l hjälp för orientering vid kateterisering.



Fördelarna med digital radiografi jämfört med konventionell

teknik är bland andra:

* Förbättrad kontrastupplösning. Kontrastupplösningen kan

förbättras genom att hela gråskalan läggs ut över ett

litet kontrastspann i originalbilden. Begränsande för

kontrastförstärkningen är brusnivån.

* Bildserien finns tillgänglig för granskning omedelbart

efter att bildserien avslutats. Beslut kan tas snabbt när

kompletterande bildtagning är nödvändig.

En nackdel är att rumsupplösningen är lägre än med

konventionell teknik. Rumsupplösningen begränsas

huvudsakligen av bildmatrisens pixelstorlek men är också

beroende av hela systemets MTF.
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MATERIAL OCH METOD

PÄTIENTDOSIMETRI

TEORI:

Den för riskuppskattningar relevanta storheten effektiv dos,

E, kan beräknas ur organdosen, HT, viktad med respektive

organs viktningsfaktor, wq-, (1) .

E = wT HT

Vid angiografiska och andra komplicerade röntgendiagnostiska

undersökningar är det vanligen svårt att beräkna den

absorberade dosen till olika organ. Detta beror bland annat

på att flera parametrar såsom rörspänning, fältstorlek och

bestrålnings-geometri varierar under undersökningen. Ett

praktiskt sätt att skatta den somatiska risken är att antaga

en konstant riskfaktor för stora regioner av kroppen. Den

somatiska risken relateras då till den i patienten

absorberade energin, £ (energy imparted), vid en

undersökning. e är nära proportionell mot kerma-yt-

produkten, XA, och denna kan bestämmas med en transmissions-

jonkammare monterad på röntgenrörets bländarhus (2,3).

Överföringen från XA till e sker med formeln

£ = f*XA

där f-faktorns värde varierar med rörspänning,

totalfiltrering samt det exponerade objektets tjocklek (3).

Data på f-faktorn för undersökningar av bålen redovisas i

tabell 1, hämtade från Shrimpton et al (3). Vår bestämning

av e överenstämmer med den av Shrimpton et al (3,4)

beskrivna. Noggrannheten i bestämningen av E torde därför

vara jämförbar, dvs bättre än +/- 20 % (3,4).



Tabell 1: f-taktor vid olika rörspänningar,

total filtrering 4 nun Al,

konstantpotential generator

Rörspänning

(kV)

50

60

70

80

90

100

110

120

bål

(raJ/mGy ra2)

70

86

99

110

116

124

131

137

TEKNIKFAKTORER:

Två laboratorier undersöktes (se tabell 2 och 3). De används

kliniskt och kontrolleras årligen i enlighet med Statens

Strålskyddsinstituts föreskrift om kontroll av utrustning

för röntgendiagnostik, SSI FS 1981:4. De inställda

luftkermaraterna vid genomlysniiig och exponering redovisas i

tabell 4 och 5. Som framgår av tabell 2 och 3 är stativen av

typ underrörsstativ varför en korrektionsfaktor som

korrigerar X A för absorptionen i patientbordet applicerats.

Den bakåtspridda strålningen från bord och patient, vilken

når den på röntgenröret monterade transmissionsjonkammaren,

var försumbar.
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TaLoli 2: Konventionellt angiografilaboratorium,

lab 14 UAS

Stativ: Siemens Angioskop D med stegmatning.

Undersökninosbord: Siemens Koordinat 3D II.

Röntgengenerator: Siemens Polydoros 80.

Röntgenrör: Siemens Optimus 150/40/72 C; fokus 0.6/1.0.

Bildförstärkare: Siemens RBV 27/17; 27 och 17 cm

bildformat.

Raster: Bildförstärkare

Lysholra, 44 blylameller/cm, ratio 10, fokuserings-

avstånd 90 cm, med mellanlägg och täckning av

aluminium.

Filmväxlare

Lysholm, 44 blylameller/cm, ratio 10, fokuserings-

avstånd 90 cm, med mellanlägg och täckning av

aluminium.

TV-kedja; Siemens Videomed N; 625 linjer utan bildminne.

1QQ mm kamera: Sircam 100/6; maximal bildhastighet

6 bilder/s.

Filmväxlare: PUCK UD-35; maximal bildhastighet

6 bilder/s.



Tabell 3: Digitalt angiografi laboratorium, lab 20 C/AS

Stativ: Philips Diagnost ARC A.

öndersökningsbord: Philips Angio Diagnost 3.

Röntgengenerator: Philips Optimus 200.

Röntgenrör: Philips SRC 120/0613; fokus 0.6/1.3.

Bildförstärkare: Philips BX 3 I 435; 36, 25 och 17 cm

bildformat.

Raster (genomlysning och exponering^:

Bildförstärkare

Philips, 44 blylameller/cm, ratio 10, fokuserings-

avstånd 90 cm, med mellanlägg av aluminium och

täckning av kolfiber.

TV-kedja: Philips XTV-6 PEI 625/1249 linjer med

bildminne.

100 mm kamera; Philips Medispot 100; maximal

bildhastighet 6 bilder/s.

Digitalt bild-

svstem:

Initialt Philips DVI-CV, senare

uppdaterad till DVI-S,

Maximal bildhastighet, 512x512

matris med 10 bitars djup, DVI-CV, 3

bilder/s, DVI-S, 6 bilder/s.
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Tabell 4: Inställda luftkermarater på det konventionella

laboratoriet/ uppmätt på bildförstärkarens

/filmväxlarens yta vid 70 kV + 2J r.un Al,

utan raster

Bildformat (cm)

27 17

0.70

1.55

2.65

Genomlysning, dos I , |lGy/s 0.35

Genomlysning, dos I I , |lGy/s 0.70

100 mm kamera, JlGy/bild 1.55

Dos I eller II väljes av operatören beroende av

krav på brusnivå i genomlysningsbilden.

Filmväxlaren, PUCK UD-35, ger nettosvärtning 1.0 vid

2.25 JlGy.

Tabell 5: Inställda luftkermarater på det digitala

laboratoriet; uppmätt på bildförstärkarens

yta vid 70 kV + 20 mm Al, utan raster

Bildformat (cm)

35 25

0.55

1.75

6.95

17

0.90

2.60

9.55

Genomlysning, jiGy/s

DVI, n.Gy/bild

0.45

100 mm kamera, nGy/bild 1.30

4 . 3 5
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.IBRER IKG AV TRAKSMISSIGNSJCKKÅr-G^IARE:

Rtgrör

Transmissions
jonkammare

PTW-kammare

Elektrometer

Film
Figur 1: Kalibrering av transmissions jonkammare

För att kunna överföra den uppmätta laddningen till kerma-

yt-produkten (mGy m2) exponerades en film samtidigt som

laddningen till transmissionsjonkanunaren, av typ Diamentor,

och en hos SSI kalibrerad jonkammare placerad centralt i

strålfältet, typ PTW B 22~44, registrerades. Mätuppställning

enligt figur 1. Avståndet mellan röntgenrörets fokus och

filmen respektive PTW-kammaren var 2 respektive 1 meter.

Strålfältets yta på filmen var 15x15 cm2. Denna geometri

valdes i syfte att minimera häleffektens inflytande på

kalibreringen (4). Filmen exponerades med rörspänning 50 kV

till maxsvärtning 1.0 varefter den bestrålade ytan bestämdes

via medelvärdet av 5 separata mätningar av den exponerade

ytans längs- och tvärsmått. Gränsen för den bestrålade

filmytan sattes vid 50 % av maxsvärtning. Strålfältets yta

vid PTW-kammaren position beräknades via kvadratlagen.



REGISTRERING AV GENOMLYSNINGS- OCH EXPONERIh^SDATA:

St.eg 1. registrering med bläckskrivare.

För registrering av exponerings- och genomlysningsdata, (kV,

mA och jonisation i transmissions jonkammaren), användes

inledningsvis en konventionell tre-kanals bläckskrivare.

Inkopplingen av bläckskrivaren störde inte röntgengeneratorn

funktion. Noggrann kontroll av elsäkerhete.i utfördes då den

angiografiska verksamheten innebär hjärtkateterisering av

patienten. Figur 2 visar en schematisk bild av

mätuppställningen.

Figur 2: Mätuppställning med bläckskrivaren

Steg 2 Registrering med datorbaserat mätsystem

Senare utvecklades ett datorbaserat mätsystem. Systemet

består av en persondator, Scandic (Intel 80286 processor, 12

MHz), med ett 16 kanals ADC-kort, PC-30 från ELFA.

Mätprogrammet har utvecklats vid avdelningen för

sjukhusfysik och är skrivet i Turbo-Pascal. ADC-kortet läser

in analoga signaler från jonkammaren och generatorn

(rörspänning, rörström samt en signal som indikerar om

genomlysning eller exponering utföres) . Dessa fyra signaler

digitaliseras och lagras i datorn. Mätuppställningen framgår

i figur, 1.

-10-



rtgrör

elektroneter

ADC

kV mA signal
genl/exp

Generator

DATOR

DOSBERAKNING

RITA DATA

Figur 3: Mätuppställning med det datorbaserade systemet

Programmet tillåter två datainsamlingshastigheter. En

används vid genomlysning och den andra vid exponering.

Omkoppling sker automatiskt och styrs av en signal från

generatorn. Insamlade data lagras i datorns primärminne

vilket vid behov töms till skivminnet. Datainsamling sker

bara när genomlysning eller exponering pågår.

Efter avslutad undersökning kan mätdata överföras till

diskett för senare utvärdering. Figur 4 ger exempel på hur

data (rörspänning, rörström och laddning) kan presenteras i

ett diagram.
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Figur 4: Exempel på utskrift, exponeringspulser

genomlysningsekvenser

och

-12-



PERSONALDOSIMETRI

Läkare och rön tgens jukskö te r sko r bar TL-dosimetrar under

undersökningarna e n l i g t nedan. Mätning gjordes endast v id

undersökning på det d i g i t a l a systemet.

KALIBRERING AV TL-DOSIMETRARNA:

TL-dosimetrarna, Harshaw TLD-100, kalibrerades i ett 60Co

fä l t på sjukhusets strålbehandlingsavdelning.

Absclutdosbestämning gjordes på SSD 150 cm med

strålbehandlingsavdelningens referensjonkammare, Nuclear

Electronics 2571.797, placerad i e t t vattenfantom på 5 cm

djup med e t t 25x25 cm2 s t r å l f ä l t . Dos i vatten kan då

beräknades enligt NACP (5). Den relat iva djupdosfördelningen

i vatten mättes med Therados RFA-7. Kalibrering av TL-

dos imet ra rna gjordes på e t t 25x25x5 cm3 s t o r t

polystyrenblock med dosimeter-hållare samt 4.0 mm plexiglas

som " b u i l d - u p " . Då dos imet rarna användes v id

röntgenkvali teter i in terval le t 50-100 kVp applicerades en

korrektionsfaktor på 0.70 för a t t korrigera för skillnaden i

kvoten mellan massenergiabsorptionskoefficienten för LiF och

vatten vid 60Co och vid 50-100 kVp röntgenstrålning (6).

DH2Q = 0.70 * kc * M^p

där kc = { DH20/MLIF }60co> kalibreringskonstant för 60Co.

signal från TL-dosimetern

MONITORERING:

Radiologen bar dosimetrar på handlederna, vaderna, halsen

(för att uppskatta dosen t i l l thyreoidea, linserna och

huvudet) och slutligen på bröstet under blyförklädet.

Röntgensjuksköterskan bar endast de två senare. Figur 5

illustrerar placeringen av TL-dosimetrarna.
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UTLÄSNING:

Utläsning av TL-dosimetrarna gjordes ett dygn efter

bestrålning. Samtidigt utlästes dosimetrar bestrålade med en

Sr-90/Y-90 referensstrålkälla för att kontrollera systemets

stabilitet.

Fig 5: Dosimeterplacering

PMGIVNINGSMÄTNINGÅR

Den strålning som personalen utsätts för vid DSA är

huvudsakligen spridd strålning från patienten och från

patientbord och stativ. Normalt vistas personalen i

undersökningsrummet endast vid genomlysning men när

kontrasten injiceras manuellt befinner sig en per5on i

rummet även under exponering.
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För att kartlägga den strålmiljö personalen vistades i

mättes den spridda strålningen vid genomlysning från ett

25x25x20 cn\3 stort polystyrenf antom med en surveymeter

(Nardeux Babyline). Röntgenutrustningen ställdes in så att

en normal undersöknings-situation simulerades. Med

strålskyddsinstrumentet mättes den spridda strålningen i två

vertikala plan, orienterade i 90° och 30° i förhållande t i l l

patientbordet. Radiologen befinner sig i eller nära 30°-

planet. Isodoserna kring fantomet interpolerades fram

grafiskt, se figur 6 a-c.

RESULTAT

PATIENTDOSMATNINGÅR

Patientdosmätningarna redovisas i tabell 6, 7 och 8. Vid

angiografi av benens artärer (femoralis) passerar delar av

det inställda strålfältet utanför patientens ben vilket

introducerar stora osäkerheter i bestämningen av hur stor

del av den infallande strålningsenergin som absorberas i

patienten (7). På grund av de osäkerheter som föreligger vid

bestämning av f-faktorn för femoralis angiografier har vi

valt att redovisa resultaten från dessa undersökningar som

kerma-yt-produkten, X&, tabell 8. Tabell 9 ger medelvärden

på antal . bilder/undersökning samt effektiv

genomlysningstid/undersökning för samtliga undersökningar.

Skillnaden mellan de två laboratorierna avseende

genomsnittlig rörspänning vid genomlysning respektive

exponering var < 5 kV.

-15-



Tabell 6: I patienten absorberad energi, £, vid olika

undersökningar på det konventionella

angiografi laboratoriet

genomlysning exponering totalt

(mJ) (mJ/min) (mJ) (mJ/exp) (mj)

sel a.i
a iliaca
interna

pancreas a.i

renal a.i

nefrostomi

embol.lever

PTC

Medelvärde

670

2620 .
580
360

50
150

440

750

790

712

74

63
53
20

22
29

63

94

31

50

200

190
300
240

200
160

60

490

230

6

6
5
3

10
3

12

10

5.6

870

2810
880
600

250
310

500

1240

790

942
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Tabell 7: 1 patienten absorberad energi, £, vid olika

undersökningar på det digitala

angiografilaboratoriet

genoralysning exponering totalt

(mJ) (mJ/min) (mJ) (mJ/exp) (mJ)

renal a.i

aortografi

PTA

PTC

shunt a.i

embolisering
lever

cavografi

coronar a.i

Medelvärde

120
170
260
80
50

190
90

750
250
320
880

1180

830
850

350
1590

160

410

473

24
44
58
45
16

45
60

34
43
33
63

35

42
41

53
176

36

17

50

320
700
630
140
270

350
910

70
60
80

1610

4

1320
420

90

50

580

447

5
17
9
11
7

10
13

8
9
5
19

2.0

9
7

7

10

10

10.3

440
870
890
220
320

540
1000

820
310
400

2490

1184

2150
1270

350
1680

210

990

920
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Tabell 8: Kerma-yt-produkten, XA, samt rörspänningens

medelvärde vid femoralis angiografierna

genomlysning

(Gy cm2) (Gy cm2/min)

Konventionella
laboratoriet

21
27
22
10
60
12
22
88
19
23
20
67
8.0

5.2
3.2
2.0
7.7
8.7
2.0
4.8
4.3
3.4
3.3
2.5
7.7
2.2

Digitala
laboratoriet

30 2.8

exponering

(Gy cm2)

29
29
17
18
13
6.0
19
6.0
12
30
14
19
41

23

(Gy cm2/exp)

0.53
0.48
0.37
0.41
0.46
0.19
0.36
0.38
0.26
0.64
0.30
0.44
0.94

0.50

totalt

(Gy cm2)

50
56
39
28
19
18
41
94
31
53
34
86
49

53

rörspänning
medelvärde

(kV)

Genoml/exp

90/63
85/75
85/80
85/70
85/70
85/70
85/60
85/65
80/65
85/70
90/65
90/70
85/70

100/60

Tabell 9: Sammanställning av antal undersökningar,

medelvärden av antal bilder/undersökning samt

effektiv genomlysningstid/undersökning

antal us bilder/us effektiv genomlysningstid/us

(min)

I
konv

konv*

digitalt

digitalt*

22

9

19

18

41

43

43

43

10.1

14.2

9.4

9.4

*femoralis angiografierna undantagna
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PERSONALDOSMATNINGAR

I tabell 10 redovisar resultatet av personaldosmätningarna

avseende radiologerna. Den uppmätta dosekvivalenten t i l l

röntgensjuksköterskans hals och bål var < 0.01 mSv vid

samtliga undersökningar. De redovisade värdena avser

dosekvivalenten på TL-dosimeterns p lats .

Tabell 10: Personalstråldoser (radiolog), mSv,

digitalt angiografilab

Placering

Undersökning

renal a.i

aortografi

v

0

0

0

0

0

0

0

hand

.090

.120

.240

.022

.096

.083

.047

h

0

0

0

0

0

0

0

hand

.010

.010

.020

.005

.014

.014

.013

v

0

0

0

0

0

0

0

ben

.090

.100

.200

.025

.054

.040

.048

h

0

0

0

0

0

0

0

ben

.030

.050

.080

.030

.045

.020

.024

]

0

0

0

<0

0

0

0

lals

.030

.030

.060

.001

.023

.047

.021

bål

0

0

0

<0

0

0

<0

.001

.001

.005

.001

.001

.001

.001

PTA 0 .020 0 .090 0 .020 0 .010 0.030 0 .001

0.026 0.322 0 .074 0 .029 0 .064 <0.001

shunt a.i 1.000 0.086 1.180 1.460 0.015 0.008

0.630 0.050 0.640 0.370 0.070 0.020

embolisering 0.160 C.020 0.130 0.140 0.040 <C.OO1

lever 0.100 0.050 0.210 0.050 0.030 <0.001

cavografi 0.035 0.011 0.034 0.014 0.017 0.003

coronar a.i 0.600 0.040 0.330 0.070 0.020 0.020

Medelvärde 0 . 2 1 8 0 . 0 5 0 0 . 1 7 3 0 . 1 6 1 0 . 0 3 5 0 . 0 0 4
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OXGTVKINGSMÄTNINGAR

Omgivningsmätningarna som utfördes på det digitala systemet

illustreras i figur 6 a-c.

30 g0
Figur 6 a. Illustration av mätvinklar

90

polystyrenblock

80 kU

(cm)

0 25 50 75 100 125

Figur 6 b. Isodoser i 90° vinkel mot patientbordet

100

50

(cm)
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Figur 6 c. Isodoser i 30 vinkel mot patientbordet

DISKUSSION

PATIENTDOSMÄTNINGÅR

Tidigare rapporter har antytt att stråldosen t i l l patienten

skulle kunna minskas kraftigt vid övergång från

konventionell filmteknik t i l l DSA (8,9). Andra har

konstaterat motsatsen (10) .

Vid denna undersöknings start bedrevs i stort sett identisk

verksamhet vid de båda laboratorierna. Under projektet har

utvecklingen gått mot en v i s s uppdelning av

undersökningstyper mellan de två laboratorierna. Detta

medför svårigheter vid jämförelse av den digitala med den

konventionella tekniken.

Att jämföra olika utrustningar med avseende på i patienten
absorberad energi, £, från patientmätningar är behäftat med

stora osäkerheter även om jämförelsen avser en och samma typ

av undersökning. Variationer i patientvikt, anatomi,

radiologens vana/skicklighet, exakt frågeställning etc
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påverkar resultaten. Exempelvis varierar den uppmätta kerma-

yt-produkten från 18 till 94 Gy cir.2 n\ellan de 13 femoralis

anoiografierna som finns registrerade pä det konventionella

laboratoriet.

De ur strålskyddsynpunkt viktigaste skillnaderna mellan

systemen finns i effektiv genomlysningstid samt

e/exponering.

Den effektiva genomlysningstiden på det konventionella

systemet är cirka 50 % längre än på det digitala systemet

vilket ger motsvarande ökning av e från genomlysning då e/min

i stort sett är lika. Den högre dosnivån, dos II tabell 4,

som fanns tillgänglig på det konventionella systemet

utnyttjades sparsamt, uppskattningsvis < 10 % av den

effektiva genomlysningstiden, vid tiden för denna studie.

Den längre effektiva genomlysningstiden på det

konventionella 5/stemet beror enligt vår uppfattning till

stor del på avsaknad av bildminne (last image hold) och

"road-mapping-funktion". Om det konventionella systemet

varit utrustat med bildminne hade skillnaden i effektiv

genomlysningstid och därmed e från genomlysning med stor

sannolikhet reducerats avsevärt.

E per exponering är dubbelt så hög på det digitala systemet

som på det konventionella systemet. Detta beror på att det

inställda värdet på luftkermat till bildförstärkarens yta på

det digitala systemet är avsevärt högre än motsvarande värde

på dPt konventionella systemets filmväxlare, tabell 4 och 5.

Endast det digitala systemet var utrustat med raster med

kolfibertäckning. Om det konventionella systemet varit

utrustat med raster med kolf ibertäckning skulle skillnaden i

e/exp varit ännu större.

Trots att det digitala systemet är modernare utrustat med

bildminne och raster med kolfibertäckning är e totalt från

undersökningarna i vårt material i stort sett lika. De

skillnader i effektiv genomlysningtid (50 % längre på det

konventionella systemet) och e/exp (dubbelt så högt vid DSA
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jämfört med konventioneli teknik) som finns mellan systemen

ter.derar act ta ut varandra.

?ä ett konventionellt system bestäms den inställda dosen

till filmväxlaren av den använda kombinationen av

röntgenfilm och förstärkningsskärm. På ett digitalt system

bestäms dosen av den brusnivå i bilden som accepteras.

Eftersom digitala system saknar den naturliga spärr av den

inställda dosen som filmsvärtningen utgör på ett

konventionellt film-skärm system är det väsentligt att en

avvägning görs mellan en god strålhygien och strävan att

erhålla en så hög bildkvalitet som möjligt.

PERSONALDOSMATNINGAR

De här uppmätta personalstraldoserna ligger på samma nivå

som tidigare undersökningar avseende digitala system med

röntgenröret placerat under patienten (11). Denna geometri

medför att den ekvivalenta dosen till de undre

extremiteterna är relativt stor.

SLUTSATSER

MÄTSSYSTEMET

* Övergången från registrering med bläckskrivare till ett

datjrbaserat mätsystem har, förutom automatisering,

inneburit en förenklad och samtidigt mer noggrann

beräkning av den i patienten absorberade energin. En stor

fördel är att systemet behandlar genomlysning och

exportring var för sig. Resultatet av undersökningen kan

lagras på diskett.

* Det datoriserade mätsystemet har visat sig användbart på

flera olika laboratorier och uppkopplingen av mätsystemet

är relativt enkel att genomföra.
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* Redovisning av resultatet i diagramform gör det möjlig att

på ett enkelt sätt redovisa för användaren (radiologen och

röntgensjuksköterskan) hur olika val av tekniska

parametrar påverkar patientdosen.

DOSASPEKTER VID DIGITAL VERSUS KONVENTIONELL TEKNIK

* DSA erfordrar, för att ge en bild med acceptabel brusnivå,

ett 2-4 ggr (beroende på format) högre inställt värde för

luftkerma/bild till bildförstärkaren jämfört med

konventionell filmväxlare, mätt utan raster. Detta medför

att den i patienten absorberade energin per exponering

blir avsevärt högre vid DSA än vid konventionell teknik. I

vårt material var den i patienten absorberade

energin/exponering cirka 2 ggr högre på det digitala

systemet jämfört med det konventionella.

* vid genomlysning är de inställda värdena på luftkermaraten

till bildförstärkaren likartade på de båda

laboratorierna. Att e från genomlysning var cirka 50 %

högre på det konventionella laboratoriet än på det

digitala förklaras av att genomlysningstiden var cirka 50

% längre på det konventionella laboratoriet. Den

genomsnittligen kortare effektiva genomlysningstiden vid

undersökningar på det digitala laboratoriet beror främst

på tillgång till bildminne och road-mapping-funktion, som

saknas på dec konventionella laboratoriet.

* För att kunna dra säkra slutsatser beträffande storleken

på de här uppmätta skillnaderna mellan laboratorierna

krävs ytterligare mätningar. Mätningar måste utföras så

att en likartad fördelning av undersökningstyper erhålls

på de laboratorier som skall jämföras.
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