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Celotělové počítače slouží ke stanovení obsahu radionuklidů v těle člověka in vivo. V
r. 1962 bylo takovéto zařízení vybudováno v tehdejším Ústavu hygieny práce a chorob z
povolaní, dnes je majetkem Státního ústavu radiační ochrany. Stínění celotělového počítače
bylo vyrobeno z ocelových plátů, které pocházejí z tanků Tygr z n.světové války. Použití staré
oceli bylo zvoleno jednak proto, že bylo tehdy prostředí kontaminováno v důsledku pokusů s
jadernými zbraněmi v atmosféře, jednak pro již tehdy rozšířenou kontaminaci oceli
radioaktivním kobaltem 60co, pocházejícího z průmyslových aplikací.

Detekční i vyhodnocovací část celotělového počítače byla postupně kompletně
inovována. Původní 4 scintilační detektory velikosti 10,16 cm x 12,7 cm byly nahrazeny
polovodičovým detektorem HPGe o asi padesátinásobně lepším rozlišení, což umožňuje
stanovení aktivit radionuklidů ve složité směsi Citlivost polovodičového detektoru, vyjádřená
jako minimální detekovatelná aktivita je srovnatelná s citlivostí 4 původních scintilačních
detektorů. Použití polovodičového detektoru se ukázalo jako velmi významné po havárii
jaderného reaktoru v Černobylu, kdy bylo směsí radionuklidů kontaminováno obyvatelstvo
České republiky a zejména pak lidé, kteří se navraceli z oblastí poblíže Černobylu. Směs
radionuklidů se rovněž vyskytuje jako kontaminant u profesionálů, zejména u opravářů
reaktorů.

V současné době je celotělový počítač SÚRO vybaven HPGe detektorem o relativní
účinnosti 120%, dále specielními detektory pro detekci nízkoenergetického záření gama, tzv,
LEGe detektory, které se používají ke stanovení obsahu radionuklidů v jednotlivých
orgánech.

Celotělový počítač se dále používá k monitorování vnitřní kontaminace u pracovníků
s otevřenými zářiči, k monitorování při podezření na nehodu s následnou vnitřní kontaminaci i
pro stanovení vnitřní kontaminace pro epidemiologické studie. V minulosti byla sledována na
celotělovém počítači skupina lidí, kontaminovaná radioaktivními svítícími barvami, které
obsahovaly 2 2 6 ^ a 90§ r a skupina pacientů s aplikovaným thorotrastem. V současné době je
předmětem výzkumu vývoj metodiky pro stanovení obsahu 210po m v j v o v lebkách lidí, kteří
byli po dlouhou dobu exponováni vyšším aktivitám radonu v bytech a pro stanovení obsahu
241 Am v těle a v jednotlivých orgánech.
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