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Röntgenberendezések és

röntgenhelyiség

Vecsei Bálint dr.

Fogászat - radiológia

• Klinikai vizsgálatot gyakran röntgenvizsgálat követ

• Diagnózis kiegészítéséhez, megállapításához 

hozzájárul

• Fontos mellékleleteket nyújthat

• Szerepe többrétű:

– Diagnózis

– Tervezés

– Eredményesség vizsgálata

Röntgenvizsgálat

felhasználási területei

• konzerváló fogászat és endodoncia

• fogpótlástan

• parodontológia

• gyermekfogászat, fogszabályozás

• szájsebészet, implantológia

• gnatológia

• egyéb megbetegedések

Atomenergia alkalmazásának

sugárvédelmi kategorizálása

• Az atomenergia alkalmazása az alkalmazott radioaktív anyag

veszélyessége, tervezett alkalmazása, a tervezett alkalmazási

körülményektől eltérő események jellege, továbbá baleseti

állapotban fellépő potenciális következmények alapján, a 

veszélyessége szerint csökkenő sorrendben az alábbiak szerint

sorolható be:

a) Kiemelt létesítmények - Paksi atomerőmű

b) I. sugárvédelmi kategória - Röntgenterápia

c) II. sugárvédelmi kategória - CT, Panorámaröntgen

d) III. sugárvédelmi kategória - intraorális röntgen
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Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések sugárvédelmi besorolása
5. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Munkahely I. kategória II. kategória III. kategória

2. *

Orvosi és állatorvosi diagnosztikai és 

röntgenterápiás berendezések orvosi, 

valamint oktatási, kutatási célú 

alkalmazása

Intraoralis röntgenberendezés

3. * Röntgenterápiás 

berendezések

Röntgendiagnosztika

(Panoráma, cephalometria, 

felvételi, átvilágító, 

angiográfiás

röntgenberendezések, 

tomográfiás képalkotók)

Csontsűrűségmérő

4. * Hibrid vizsgálók

5.
Röntgensugárzást alkalmazó átvilágító 

ipari munkahelyek
Durvaszerkezeti ipari röntgen

Röntgensugaras ipari mérő, 

szabályozó berendezések

6. * Biztonságtechnikai alkalmazások

Közúti és vasúti rakomány

átvilágító berendezések, 

Hordozható átvilágító

berendezések

Kábítószer, robbanóanyag kereső 

berendezések

7.
Telepített és hordozható 

csomagvizsgálók

8. Ipari radiográfiai munkahelyek
Helyszíni röntgen-

radiográfia

Laboratóriumi röntgen-

radiográfia

9.
Anyag- és finomszerkezet vizsgáló 

munkahelyek

Röntgensugaras anyag- és 

finomszerkezet vizsgáló

10.
Gyorsító berendezést alkalmazó 

munkahelyek

Orvosi terápia, ipari-, 

mezőgazdasági 

technológia, kutatás, 

oktatás

11.
Orvosi és állatorvosi terápiás 

munkahelyek
Röntgenterápia

Egyéb röntgenberendezések…
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500487.kor#lbj219id9965
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500487.kor#lbj220id9965
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500487.kor#lbj221id9965
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500487.kor#lbj222id9965
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"Z Backscatter Van”

Betiltott visszaverődéses biztonsági szkenner…

B

A

Detektor

A röntgenvizsgálat célja…

• egyes fogak és környezet

• környező fogágy

• teljes fogazat

• állcsontrészek

• egyéb képletek

…megjelenítése a röntgenfilmen

Röntgenkészülékek…

• Röntgenberendezés: a röntgencső 

felfüggesztésére, mozgatására és a 

beteg elhelyezésére szolgáló szerkezet.

• Részei:

– Röntgencső

– Tápegység 

– Kapcsolóberendezés

– Tubus, diafragma, szűrő

Röntgengenerátor
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Röntgencső

• 1 MeV-nál kisebb 
energiájú 
röntgensugarak 
előállítására alkalmas 
berendezés

• Üvegtartály, benne 
nagy vákuum (10-5-10-9

Hgmm)

• Egymással szemben 
katód és anód –
rákapcsolva nagy 
elektromos 
egyenfeszültség

•Fűtött izzó katódból (negatív töltésű, wolfram-spirál, 2500 
o
C) elektronok 

lépnek ki és az anód irányába mozogva felgyorsulnak

•Anódba csapódva mozgási energiájuk elvész – hő és röntgensugárzás 

keletkezik

+-

Elektron és anód kölcsönhatása

1. ionizáció

• külső héjon lévő elektront taszít ki 

véglegesen a becsapódó elektron

• az atomból pozitív ion lesz

2. gerjesztés

• külső héjon lévő elektront még külsőbb héjra 

löki

• a gerjesztett állapot visszarendeződik – fény 

vagy hőenergia kisugárzás

3. karakterisztikus röntgensugárzás

• belső héjról lökődik ki elektron – helye 

külsőbb héjról pótlódik

• a héjak közötti energia különbséget az atom 

röntgensugárzás formájában sugározza ki

• az egyes elektronhéjak energiaszintje 

meghatározott, jellemző az anód anyagára

• a keletkezett röntgensugárzás is 

meghatározott energiájú, az anód anyagára 

jellemző

4. fékezési röntgensugárzás

• becsapódó elektron az anód egy atommagjának közelébe kerül

• hirtelen lefékeződésből származó energiát röntgensugárzás formájában kisugározza

A röntgensugárzás (X-sugárzás)

nagy energiájú

elektromágneses sugárzás,

amely akkor keletkezik,

ha elég nagy sebességű elektronok

valamilyen testbe ütköznek

és abban lefékeződnek.

Ionizáló sugárzások

• elektromágneses

– látható fény

– ultraibolya fény

– infravörös sugárzás

– röntgensugárzás

• korpuszkuláris

– alfasugárzás

– bétasugárzás

– neutronsugárzás

Az ionizáló sugárzások a különböző anyagokban 

elnyelődve, azokat ionizácó révén elektromos vezetővé 

teszik.

A röntgensugárzás hatásai

• Hatásai az anyagon áthaladó röntgensugárzás és az 

anyag kölcsönhatásából adódik.

– Ionizáló hatás – egyes anyagok elektromos vezetőképessége 

megnő (primer hatás)

– Lumineszcenciakeltő hatás - fluoreszkálást, szcintillációt okoz 

bizonyos anyagokban (bárium-platinocianid, cink-szilikát, kalcium-

volframát)

– Fotográfiai hatás - megfeketíti a fényérzékeny emulziót

– Kémiai hatás - kötések felbontása

– Hőtermelés

– Biológiai hatás – sejteken funkcionális és morfológiai elváltozások

A röntgensugárzás gyakorlatilag nem közvetlenül gerjeszt és 

ionizál, hanem az általa kiváltott nagy energiájú elektronok révén

A röntgensugárzás felhasználása

• Diagnosztikai alkalmazás

o Azon felismerésen alapul, hogy a 

különböző szövetek a sugárzást 

különböző mértékben nyelik el.

o A lágy szövetek a röntgensugárzásra 

nézve „átlátszóbbak” mint pl. a csontok.

o A szervezetet röntgensugárral „átvilágítva” 

az árnyékképen világosabb és sötétebb 

tartományok figyelhetők meg attól 

függően, hogy milyen a sugárzás útjába 

eső szövetek elnyelőképessége
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A röntgensugárzás felhasználása

• Terápiás alkalmazás

o A különböző sejtek a sugárzással szemben 

különböző érzékenységet mutatnak

o A fiatal és szaporodásban lévő sejtek 

különösen érzékenyek

o Különösen óvnunk kell azon szerveket, ahol 

intenzív sejtmegújulás zajlik (csontvelő, 

ivarmirigyek, bőr alsóbb rétegei)

o Ezen okból pusztulnak gyorsabban bizonyos 

kórosan szaporodó sejtek – rosszindulatú 

daganatok

• Orvosi gyakorlatban elmondható, hogy a rövidebb 

hullámhosszúságú röntgensugárzás nagyobb, a 

hosszabb hullámhosszúságú kisebb áthatolóképességű

kV értékek alapján a

röntgensugarak osztályozása

• Ultralágy 5-20 kV

• Lágy sugark 20-60 kV

• Középkemény 60-120 kV

• Keméy sugarak 120-250 kV

• Ultrakemény 250 kV felett

Történelem 1.

• XIX. Sz. vége: elektromos kisülések 
tanulmányozása légritkított térben

• Lénárd Fülöp – katódsugarakat szabad 
levegőre kivezeti

• Wilhelm Konrad Röntgen 1895. november 8. 
fluoreszkálást észlel a kisülési cső közelében 
lévő báriumplatinicianür ernyőn

(1845-1923)

• 1896. január 13. Rötgen bemutatja 
felfedezését a német császárnak

Történelem 2.
• 1896. január – Klupathy Jenő és Eötvös Lóránd röntgenfelvéltelt

készít Eötvös kezéről

• Hőgyes Endre: 

– „Nem lehetetlen, hogy ezen új sugaraknak, melyeknek mechanikai 

tekintetben oly hatalmas szövet penetráló hatásuk van, a mellett kétségen 

kívü chemiai tekintetben is hatnak, therapeutikai tekintetben is szerepük fog 

lenni a medikában.”

1896:

• T. A. Edison szemgyulladásról számol be

• E. H. Grubbe és R. Ludlam: előrehaladott mellrákot próbálnak gyógyítani 
röntgensugarakkal

• J. Daniels: hajkihullással járó sugársérülést közöl – felvetődik a sugár 
sejtkárosító hatása

• Sugárzás okozta epiláció leírását a sajtó úgy ünnepelte, mint ami „örökre 
megszabadítja a férfiakat a napi borotválkozás kínjaitól!”

• Henry Becquerel – urán tartalmú ércben természetes radioaktivitást felfedezi

1898

• Pierre Curie és Marie Sklodowska-Curie: rádium és polónium felfedezése

19 20
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1: hosszú wolfram szál

2 : rövid wolfram szál
1: fókusz jelölése

borítás katód

Anód – túlterhelés jeleivel

túlterhelés – hőfejlődés –

repedések – felmaródások –

egyenetlen felület – még 

kisebb hatásfokú a 

röntgensugár képződés! 

Az anód dőlésszöge

• az anód dőlési 
szögét csökkentve 
lecsökken a 
tényleges fókusz 
nagysága

• ezáltal a hőterhelés 
növekszik –
azonban a cső 
élettartama 
csökken

• csökken az optikai 
fókusz is ami 
élesebb képet 
eredményez

150 kV csőfeszültség esetén az elektromos teljesítmény 99%- hővé alakul

Hűtés: víz- vagy olajhűtés, forgóanód
Röntgencsövek

A röntgengenerátor

• Biztosítja a röntgensugár előállításához szükséges 
anódfeszültséget, fűtőáramot és az üzemmódot

• részei:
– tápegység

– vezérlő szervek

– sugárforrás

Egyik legfontosabb része a nagyfeszültségű transzformátor

• 220V-os váltóáramot a kívánt kV értékre alakítja

• katód izzításához 10-12 V-os feszültség kell

• váltóáram félperiódusában, amikor anód negatív, nincs 
elektronáramlás

Időkapcsoló óra - kezelőpanel

• Időkapcsoló óra:

– Expozíciós időt és régebbi 

készülékeknél a kV és mA 

értéket lehet beállítani

• mA: csőáram erősségét jelzi, 

röntgensugár intenzitását 

szabályozza

• kV: csőfeszültséget állítja, 

röntgensugár minőségét 

szabályozza

– felnőtt/gyermek

– fogcsoport

– film/szenzor

25 26
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Szűrő

• Röntgensugár különbeöző energetikai spektrummal 
rendelkező röntgen-fotonokból állnak

• Nagyobb hullámhossz = kisebb energia

• Ez csupán a páciens sugárterhelését fokozza, filmet el 
sem éri

• Kötelező a szűrő használata:

– 0,5 – 2 mm vastag Al szűrő

• a röntgencső üvegfala, az olaj, az olajtartály anyaga is 
elnyel a sugárzásból – ezt nevezzük a cső önszűrésének

• 70 kV-ig a teljes szűrésnek 1,5mm Al egyenértékűnek 
kell lenni

Diafragma

• beszűkíti a sugárkaput, illetve a 

sugárkapun kilépő szűrt sugárnyalábot

• csökkenti a megsugárzott terület 

nagyságát - a film méretére korlátozza

• ólomból készül, közepén kerek – vagy 

téglatest alakú lyuk található

• csak a résen keresztül jut ki röntgensugár, 

a többi része a sugárnyalábnak elnyelődik

Tubus
• Tubus az állandó fókusz-tárgy távolságot biztosítja, 

valamint megkönnyíti a célzást

• fókusz – film távolság nem lehet kevesebb 20 cm-nél

– Anyaga: fém!

– Alak: henger, hasáb

• Tubus végén a megsugárzott terület átmérője 
maximálisan 6 cm lehet

• ezt a tubussal és a diafragmával lehet szabályozni

• rövid tubussal vizsgálva   

a besugárzott terület 

átmérőjét:

1. 1,75 cm diafragma –

6 cm átmérő

2. 2,65 cm diafragma –

11 cm átmérő

3. diafragma nélkül

1.

2.

3.

Csak az OSSKI által minősített és 

szakvéleményezett termék telepíthető!

• Sugárvédelmi szempontból minősített vagy 

nyilvántartásba vett (típusengedélyezett) termékek 

listája http://www.osski.hu/info/sugvedmin/index.html.SAVED

– 2. FOGÁSZATI RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA

– 2.1. Intraorális fogászati röntgenberendezés

– 2.2. Panoráma fogászati röntgenberendezés, fogászati CT

31 32

33 34

35 36

http://www.osski.hu/info/sugvedmin/2.1.xls
http://www.osski.hu/info/sugvedmin/2.2.xls
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Fogászati röntgenkészülékek

• Intraorális:

– kis teljesítményűek

– egytank rendszerűek – röntgencső és a 

transzformátor közös fémbúrában

– Meghatározott kV és mA érték

– Expozíciós időt lehet állítani

Intraorális röntgenberendezések 

(műszaki adatok)

 Expozíciós idő 60 ms-tól 2,5 s-ig

 Csőfeszültség Min. 50 kV, ~7mA

 Fókuszpont méret 1 mm 

 Belső szűrés ~ 2mm Al-egyenérték

 Fókusz-bőr távolság 30 cm

 Besugárzott mező 28 cm2 kerek terület, 

6 cm átmérőjű kollimátor

Extraoralis röntgenfelvétel

• szájüregen kívül elhelyezett filmre készülnek

• általában kazettába zárt film

• erősítő ernyő használata (sötétedés 95%-a!)

• nagy fókusz-film távolság (rtg-sugár kevésbé széttérő)

•13 x 18 (állkapocs izületi 

felvételek, oldalirányú 

mandibula)

•18 x 24 (axialis irányú 

koponyafelvétel)

•24 x 30 (posterior-anterior 

és oldalirányú 

koponyafelvétel)

•15 x 30

Panorámaröntgen berendezések 

(műszaki adatok)

→ Fókuszpont 0.5 mm

→ kV 60-80 kV 2 kV-os lépésekben

→ mA 4-10 mA 4, 5, 6, 8, 10 lépések

→ Expozíciós idő 12 s (standard OP-felvétel)

0.16 - 3.2 s (teleröntgen felvétel)

→ Szenzor/kazetta mérete 15x30 cm

37 38

39 40

41 42
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A geometriai (négyzetes) 

sugárfogyás

– A röntgensugár intenzitása a sugárforrástól mért 

távolság négyzetével fordítottan arányos

– Ezt figyelembe kell venni a különböző felvételeknél!

Hogyan számoljunk a négyzetes 

sugárfogyással? Távfelvétel (teleröntgen)

• Cél: mind a filmtávoli, mind a filmközeli tárgyrészek 
mérethűen ábrázolódjanak

• Minél nagyobb a fókusz-film távolság és minél kisebb a 
tárgy-film távolság, annál élesebb és kevébé nagyított a kép

• frontalis vagy oldalirányú lehet

• 1,5-4 m-es fókusz-film távolság

• film 18 x 24 cm –es hosszában állítva

• fősugár merőleges filmre

• frankfurti horizontális vízsszintes

• 60-100 kV szükséges

• lágyrészt is kell ábrázolni – különböző erősségű 
erősítőernyők

• a teleröntgenogram felvételen az agy- és arckoponya 
egymáshoz való viszonyát tanulmányozhatjuk

Hordozható 

röntgenberendezések…

43 44

45 46

47 48
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• Kézben tartott röntegenberendezéssel fogröntgen-

felvételezést csak heti 50 felvételig szabad használni.

• Árnyékoló gallér szükséges a készülékre, vagy állványra kell 

helyezni a készüléket.

• Ellenkező esetben min. 0,25 mm ólomegyenértékű 

védőköpenyt kell viselni!

• Elsődleges sugárzás éri a 

G, H és I-vel jelölt falakat.

• A többi falrész, a 

mennyezet és a padló  

szórt sugárzást kap.

Egy 70 kV-os 

röntgenkészülék tipikus 

szóródási eloszlásának 

diagramja

Röntgenhelyiség

Dr. Vecsei Bálint

Semmelweis Egyetem

Önálló Radiológiai Részleg

Fogalommeghatározások 1.

• Röntgenhelyiség: 

– olyan helyiség, amelyben 

helyhez kötött 

röntgenberendezés 

üzemel.

• Röntgenberendezés:

– röntgensugárzás 

előállítására és 

felhasználására alkalmas 

műszaki eszközök 

összessége.

• Ellenőrzött terület: olyan helyiség, ahol röntgenberendezés 

üzemeléséből adódóan az évi egyéni sugárterhelés meghaladhatja az 1 

mSv effektív dózist.

• Felügyelt terület: az ellenőrzött területtel határos környezet, ahol

rendszeresen sugárvédelmi ellenőrzést kell végezni.

Fogalommeghatározások 2.

Sugár-

veszélyes 

munkahely

Létesítmény

Felügyelt terület

Ellenőrzött terület

49 50

51 52

53 54



2020. 10. 30.

10

• Sugárvédett hely (védett terület): az ellenőrzött vagy 

felügyelt terület azon része, amely olyan mértékű 

beépített árnyékolással van ellátva, hogy ott a sugárzás 

mértéke nem haladja meg a szabványban előírt 

értékeket. 

• A sugárvédett hely árnyékolása lehet a 

röntgenberendezés része, rögzített védőfal vagy a 

területből mennyezetig érő fallal leválasztott fülke és a 

külön vezérlőhelyiség is.

• A sugárvédett hely a röntgenhelyiség része is lehet. 

Sugárvédelem célja

• Egészségkárosító hatás minimalizálása

• Ionizáló sugár biológiai hatásai:

– Determinisztikus - elkerülendő

– Sztohasztikus – csökkenteni a valószínűségét

Sugárvédelem alapelvei

• Minden beavatkozást, amely sugárterheléssel 
járhat, gondosan meg kell tervezni a ICRP 
(International Commission on Radiological 
Protection) No. 60 alapján 

(Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság)

– Felvételi javallat

– Sugárvédelem optimalizálása – ALARA 

(As Low As Reasonably Achievable)

– Dóziskorlátok

Nemzetközi és hazai szabályozás

• ICPR 103 (szöveti súlyzótényezők, dózisok, ajánlások)

• Magyar szabvány: MSZ 824:2017

• Atomtörvény:

– 1996. évi CXVI törvény az atomenergiáról

• 487/2015 Kormányrendelet – az ionizáló 

sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, 

jelentési és ellenőrzési rendszerről

• 190/2011 Kormányrendelet a fizikai 

védelemről (az atomenergia alkalmazása körében a fizikai 

védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 

ellenőrzési rendszerről)

Sugaras munkahelyek 

létesítése
• Sugárveszélyes kategóriába sorolt 

munkahelyeket csak sugárvédelmi szakértő által 

készített sugárvédelmi tervek alapján lehet 

létesíteni

• A létesítést az Országos Atomenergia Hivatal 

engedélyezi.

• Orvosi röntgen munkahely létesítéséhez a 

hatóság csak szakértői leírás alapján járul 

hozzá.

A röntgenezők sugárvédelme

1. Távolsági sugárvédelem

2. Védőfal alkalmazása
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Távolsági sugárvédelem 1.

• Alapja a geometriai (négyzetes) 

sugárfogyás:
– A röntgensugár intenzitása a sugárforrástól mért 

távolság négyzetével fordítottan arányos

Távolsági sugárvédelem 2.

• Ellenőrzött (régen Kontroll) terület: 

– sugárforrástól mért 1,5 m sugarú kör

– itt csak a beteg tartózkodhat exponálás alatt 

(kísérő)

• Felügyelt terület:

– sugárforrástól mért 3,5 m sugarú kör kontroll 

területen kívüli területe

– itt állandóan tartózkodni tilos

Távolsági sugárvédelem 3.

Felügyelt területEllenőrzött terület

Röntgenhelyiségek kialakításának 

általános előírásai 1.
• Száraz, jól szellőztethető – munkavégzés alatt mesterséges 

szellőztetés (kivéve fogászati röntgen és kisállat-felvételező 
munkahely)

• A fókusz és a páciens átsugárzott testrészei a faltól 1,5 m-nél nem 
lehet közelebb (kivéve fogászati röntgen és kisállat-felvételező 
munkahely)

• Üzemi és karbantartási szempontból jól hozzáférhető a készülék

• Röntgenhelyiség bejárati ajtóit el kell látni a 

sugárveszély nemzetközi tárcsajelével

Röntgenhelyiségek kialakításának 

általános előírásai 2.

• Az ajtó fölé a géppel kényszerkapcsolatban lévő, sugárveszély jelző, piros 

fényű lámpát kell szerelni (kivéve fogászati röntgen munkahely)

• Véletlen benyitás ellen és forgalom ellenőrzése kívülgombos ajtózár 

használatával

• A helyiségben csak a rendeltetésszerű munkához szükséges eszközök és 

anyagok találhatók

• A kapcsolótér sugárvédett legyen, valamint a rálátást és a kétirányú szóbeli 

érintkezést tegye lehetővé

• Ólomüveg ablak mérete legalább 17,5 x 17,5 cm ólomegyenértéke legalább 

0,5 mm legyen

Röntgenhelyiségek kialakításának 

általános előírásai 3.

• A röntgenhelyiség alapvető méretei szabályozva vannak – az ott 

telepített röntgenberendezés és az ott végzett munkafolyamatok 

alapján

• Ha a röntgenhelyiség kialakítása sugárvédelmi szempontból megfelelő, 

az előírástól egy méret esetén 10% eltérés megengedhető.

• Röntgenhelyiség belmagassága legalább 3,0 m legyen

• Fogröntgen- és kisállat felvételező munkahely belmagassága legalább 

2,65 m

61 62

63 64

65 66



2020. 10. 30.

12

Röntgenmunkahely legkisebb 

alapterülete

Munkahely megnevezése

Legkisebb 

alapterület

(m2)

Legkisebb 

oldalmérete

(m)

Fogászati intraorális felvételező 

munkahely belső kapcsolóhellyel

9 2,5

Fogászati intraorális felvételező 

munkahely külső kapcsolóhellyel

4 1,8

Fogászati panoráma felvételező 

munkahely külső kapcsolóhellyel

6 2,2

Mammográfia 12 3,0

Rétegfelvételi célszerkezet 25 4,0

Röntgenhelyiségek kialakításának 

általános előírásai 4.
• A röntgenhelyiségek határolószerkezeteinek 

(falak, födémek, nyílászárók) árnyékolása 
egyenletes és hézagmentes legyen

• Kivéve:
– A röntgendiagnosztikai, a fog- és a közelterápiás 

röntgenhelyiség ablakpárkányának a járdaszinttől 
mért magassága legalább 2 m

– A belső kapcsolóhelyű fogröntgen munkahely azon 
falszakaszait és nyílászáróit, amelyeket a 
kapcsolóhely sugárvédelme árnyékol, valamint 
amelyek a fókusztól való távolsága 3 méternél 
nagyobb

A hazai sugrvédelmi méretezési 

gyakorlatban alkalmazott 

ólomegyenértékek

Ólomegyenérték: kérdéses anyag adott rétege sugárgyengítési 

szempontból milyen vastag ólomrétegnek felel meg (mm Pb)

Különböző anyagok ólomegyenértéke 

(előírás)

A fogászati röntgenkészülék 

kezelésének szabályai 1.

• Főbb szempontok:

– A készüléket 3 évente szervizelni kell.

– Sugárzást és az elektromos szigetelést 

rendszeresen ellenőrizni kell.

– A diafragmára 1,5 mm alumínium szűrőt kell 

helyezni 70V-ig; 2,5 mm vastag alumínium 

szűrőt pedig a 70 kV vagy annál nagyobb 

teljesítmény esetén.

A fogászati röntgenkészülék 

kezelésének szabályai 2.

– A besugárzás területét szűkíteni kell újtípusú 

tubusok használatával.

– Intraorális felvétel esetén a besrugárzott terület 

átmérője nem haladhatja meg a 6 cm-t.

– Állanó anód-film távolságot kell tartani.

– Expozíció értékeit standardizálni kell

– A legkisebb csőfeszültség 50 kV-nál nem lehet 

kevesebb.

67 68

69 70

71 72


