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Útmutató az átvilágító röntgenberendezésekhez Diagnosztikai Irányadó 

Szintjeinek (DRL) meghatározásához szükséges kérdőív kitöltéséhez 
 

Általános - adminisztratív 
adatok 

Átvilágító röntgenberendezések 

Intézmény megnevezése Kérjük, hogy az intézmény pontos, hivatalos megnevezését adja meg! 

Címe 
Kérjük, hogy az intézmény pontos címét adja meg;  
irsz. település, közterület és annak jellege, házszám formátumban;  
Például: 1221 Budapest, Anna u. 5. 

Űrlap kitöltéséért felelős 
személy (kapcsolattartó) 

Kérjük, hogy adja meg annak a személynek a nevét, aki az űrlap kitöltéséért 
felel és kapcsolatba léphetünk vele annak érdekében, hogy az adatokat 
tisztázhassuk! 

Beosztása Az űrlapot kitöltő személy beosztása az intézményben. 

Telefonszám 
Kérjük, hogy adja meg az űrlap kitöltéséért felelős személy telefonos 
elérhetőségét. Ezen a telefonszámon esetileg felvehetjük a kapcsolatot az 
adatok tisztázása érdekében. 

Elektronikus levelezési 
cím 

Kérjük, hogy adjon meg legalább egy e-mail címet, amelyen kapcsolatba 
léphetünk a felmérést kitöltő személlyel! Amennyiben több e-mail címet ad 
meg, akkor azokat pontosvesszővel (";") és szóközzel elválasztva sorolja fel,  
például: valaki1@osski.hu; valaki2@osski.hu 

 

Az alkalmazott 
röntgenberendezés 
azonosító adatai és egyes 
műszaki paraméterei 

Amint azt a felkérőlevélben is kértük, a berendezésenként alkalmazott 
vizsgálati eljárások szerint töltsék ki a felmérőlapokat! 

A berendezés gyártója 

Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott átvilágító vagy felvételi- és 
átvilágító röntgenberendezés gyártóját. A berendezés gyártója minden esetben 
feltüntetésre kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin, melyek a 
burkolaton kerülnek elhelyezésre. 

A berendezés típusa 
Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés típusát. A 
berendezés típusa minden esetben feltüntetésre kerül a röntgenberendezések 
termékazonosító címkéin. 

Gyári száma 

 

Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés gyári 
számát. A berendezés gyári száma minden esetben feltüntetésre kerül a 
röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító címkéken 
az "SN", "S/N", vagy "serial no.", esetleg a "No." szövegeket követően látható 
alfanumerikus karaktersorozat a gyári szám. Amennyiben a berendezésen már 
nincs, vagy nem olvasható a címke, a gyári szám legtöbbször a számítógépes 
szoftverben, a papír alapú dokumentációban, az átvételi vizsgálat 
jegyzőkönyvén (ha volt), vagy az üzemeltetési engedélyen is feltüntetésre kerül. 
A digitális berendezéseknél a (0018,1000) DICOM címke alatt is megtalálható. 

Gyártás éve 

Kérjük, hogy adja meg az Önök által alkalmazott röntgenberendezés 
gyártásának évét. A berendezés gyártásának éve minden esetben feltüntetésre 
kerül a röntgenberendezések termékazonosító címkéin. A termékazonosító 
címkéken leggyakrabban egy négyjegyű, a gyártás évét azonosító számként 
látható, alkalmanként a gyártás havának megjelölésével együtt. 

Berendezés helye 
Kérjük, adja meg a berendezés elhelyezésének adatait (cím, épület, emelet, 
helyiség azonosítja). 

Telepítés éve 
Kérjük, hogy amennyiben az előző adattal nem egyezik meg, akkor a 
berendezés használatba vételének évszámát adják meg, például: "2018" 
formátumban. 
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Berendezés helye 

Kérem, adja meg a berendezés üzemeltetésének pontos helyét (a telephelyet, 
ami lehet eltérő az intézmény címétől). 
Pl.: 1221 Budapest, Anna utca 5. C épület, 2. emelet, Radiológia, 2.123 
Röntgenhelyiség. 

Érvényes sugárveszélyes 
üzemeltetési engedély 
száma 

Kérjük, adja meg a berendezés kérdőív kitöltésekor érvényes üzemeltetési 
engedélyének számát. Ezt a 2016. január 1-je után engedélyezett berendezések 
esetében az OAH (Országos Atomenergia Hivatal) állította ki, korábban a 
területileg illetékes Kormányhivatal (Sugáregészségügyi Decentrum). 

A csőegység magassága 
Kérjük, hogy adják meg, hogy a csőegység magassága fixált, vagy módosítható, 
azaz, hogy igény szerint a csőegység közelebb/távolabb is állítható a 
pácienshez! 

Állandó szűrése 

Kérjük, hogy a röntgenberendezés állandó szűrését adja meg. Ez az adat 
megtalálható a berendezés azonosító címkéin, vagy a berendezés 
dokumentációjában. Az állandó szűrés a röntgencső kilépőablaka, a 
röntgencsőbura, illetve a kollimátorba szerelt, nem eltávolítható szűrések 
összege. A termékazonosító címkék alapján gyakran az utóbbi két adat 
összegzésével kapható meg, "mmAl" vagyis alumínium-egyenértékben 
kifejezett mennyiség. 

Képreceptor típusa 
átvilágítás során 

Kérjük, hogy adják meg, milyen képalkotó eszközt alkalmaznak átvilágítás során. 
Választható: képerősítő (optikai csatolás + CCD érzékelő) vagy digitális 
síkképreceptor (flat-panel).  

Képreceptor típusa 
felvétel készítés során 

Kérjük, hogy adják meg, milyen képalkotó eszközt alkalmaznak a 
felvételezéshez. Választható: képerősítő (optikai csatolás + CCD érzékelő) vagy 
síkképreceptor (flat-panel). Film-fólia alatt a "hagyományos" röntgenfilm és 
erősítőfólia kombinációját értjük, CR alatt a foszforlemezes képalkotó 
eszközöket, DR alatt pedig a további, vezetékes vagy vezetéknélküli digitális 
képérzékelő eszközöket. 

Automatikus 
expozícióvezérlő 

Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés rendelkezik-e automatikus 
expozícióvezérlő vagy expozícióteljesítmény-vezérlő funkcióval! 

Dozimetriai kijelzés 

Kérjük, hogy adja meg, hogy az adott berendezés akár különálló mérőeszköz (pl. 
DAP-mérő, ionizációs kamra) vagy számítás révén meghatározza és kijelzi-e a 
páciens sugárterhelésére jellemző mennyiséget! A felételi- és átvilágító, illetve 
az átvilágító röntgenberendezések esetén előfordulhat a DAP-érték  (µGycm2, 
mGycm2, illetve egyes esetekben a belépőoldali bőrdózis, például mGy 
egységekben), vagy az ún. peak skin dose (pSD), legnagyobb bőrdózis 
mennyiségének a kijelzése (mGy egységekben). 

A berendezéssel vizsgált 
személyek száma 
összesen, 2020-ban 

Kérjük, hogy adja meg az összes páciens számát, aki az adott 
röntgenberendezéssel végzett vizsgálaton esett át, 2020-ban! Kérjük, hogy 
pontos adatot tüntessenek fel! 

A berendezéssel végzett 
eljárások száma összesen, 
2020-ban 

Kérjük, hogy adja meg az összes, 2020-ban elvégzett vizsgálati eljárás 
darabszámát! Kérjük, hogy pontos adatot tüntessenek fel!  

A berendezéssel készült 
összes expozíciók száma 
2020-ban 

Kérjük, adja meg a berendezéssel 2020-ban készített összes expozíciók számát! 
Kérjük, számítsák bele a megismételt és rontott felvételeket is és pontos adatot 
tüntessenek fel! 
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Átvilágító 
röntgenberendezések 

Kérjük, hogy kizárólag olyan felnőtt férfiak és nők adatait közöljék csak, akik 
átlagos testmagasságúak és testtömegűek. Nők esetén 154…174 cm 
testmagasságú, 59…79 kg testtömegű páciensek, férfiak esetén 166…186 cm 
testmagasságú, 73…93 kg testtömegű páciensek adatait kérjük tehát megadni. 

Átvilágítás sorszáma 

A felvételsorozatot azonosító sorszám, amely az adott páciens esetén egyedi. 
Mivel egy páciensen többször is végezhetnek átvilágítást, ezzel segítik az 
azonosítást. Amennyiben egy vizsgálat során több felvételsorozat készült (pl.: 
natív és kontrasztanyaggal végzettek), kérjük külön-külön tüntessék fel ezeket! 

Páciens sorszáma 
Az adott pácienst azonosító szám. Az adott vizsgálati eljárás esetén egyedi 
azonosító szám. Kérjük, hogy semmiképpen se közöljenek TAJ-számot! 

Vizsgálat dátuma 
A felvételsorozatok készítésének dátuma. Az adat az egyes felvételek DICOM 
információi között megtalálható, a (0008,0020) címkénél. 

Páciens neme 
A vizsgálaton megjelenő páciens neme. Amennyiben ezt megadták a beteg 
felvételekor, a (0010,0040) DICOM címkénél megtalálható. 

Kor (év) 
A vizsgálaton résztvevő páciens kora, években. Ha megadták ezt az adatot a 
beteg felvételekor, akkor a (0010,1010) DICOM azonosító címkénél 
megtalálható. 

Testmagasság (cm) 
A vizsgálaton résztvevő páciens testmagassága, centiméterben. Az átlagos 
testalkatú nők 154…174 cm magasak; az átlagos testalkatú férfiak 166…186 cm 
magasak. 

Testtömeg (kg) 
A vizsgálaton résztvevő páciens testtömege, kilogrammban. Az átlagos 
testalkatú nők 59…79 kg tömegűek; az átlagos testalkatú férfiak 73…93 kg 
tömegűek. 

Vizsgálat jellege 
Kérjük, itt adja meg a vizsgálatra vonatkozó kiegészítő információkat, 
megjegyzéseket. Például: "többfázisú vizsgálat, 1. fázis", "kétirányú vizsgálat, 1. 
irány" stb. 

Csőpozíció 

Kérjük, hogy adja meg, milyen csőpozíciós beállítást alkalmaztak az átvilágítás 
során! A páciens pozíciójához képest viszonyítsanak!  
Alatta/Mögötte: a páciens háta esik a röntgencső felé. 
Előtte/Felette: a páciens mellkasa/hasa esik a röntgencső felé. 
Oldalt (balról/jobbról): a páciens bal vagy jobb oldala esik a röntgencső felé. 

 
  Alatta/Mögötte            Előtte/Felette                          Balról                    Jobbról 

Leképezett anatómiai 
régió(k) 

Kérjük, hogy itt adja meg, mely anatómiai területet világították át. Amennyiben 
egy eljárás során több ilyen is előfordult, kérjük ezeket külön-külön 
átvilágításokként feltüntetni. 

Átvilágítási üzemmód 

Kérjük, hogy adja meg, hogy milyen üzemmódban és hány képkocka 
elkészítésével történt másodpercenként az átvilágítás! Ez lehet folytonos 
üzemmód, illetve impulzusüzemű különböző képalkotási gyakorisággal (1…30 
fps között) 

Képkockák darabszáma 
Kérjük, adja meg, hogy az átvilágítás során összesen képkockát (frame) 
készítettek! Digitális berendezések esetén ezt az értéket a DICOM (0028,0008) 
címke kódolhatja. 

Felvételek száma 
Kérjük, adja meg, hogy átvilágítás során összesen hány darab felvételt 
készítettek! 

Átvilágítás teljes 
időtartama 

Kérjük, tüntessék fel a berendezés által visszajelzett teljes sugármeneti időt, 
másodperc egységekben! 
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Sugármező alakja 
Kérjük, tüntessék fel az átvilágítás során alkalmazott besugárzási mező alakját! 
Ez a képerősítővel szerelt berendezéseknél kör keresztmetszetű, a digitális 
berendezéseknél gyakran négyszögletes. 

Mező szélessége (cm) 

A besugárzott terület, a mező egyik élhossza. A digitális berendezéseknél az ezt 
azonosító címke a (0018, 1702), a (0018, 1704), a (0018,1706) és a (0018, 1708), 
melyek a négyszög alakú mezők egyes éleinek relatív helyzetét közlik. Kör 
keresztmetszetű besugárzási mezőnél adjon meg a mező szélességeként és 
hosszaként azonos értéket és jelezze a "sugármező alakja" rovatban, hogy 
milyen alakú volt a besugárzási mező. 

Mező hosszúsága (cm) 

A besugárzott terület, a mező másik élhossza. A digitális berendezéseknél az ezt 
azonosító címke a (0018, 1702), a (0018, 1704), a (0018,1706) és a (0018, 1708), 
melyek a négyszög alakú mezők egyes éleinek relatív helyzetét közlik. Kör 
keresztmetszetű besugárzási mezőnél adjon meg a mező szélességeként és 
hosszaként azonos értéket és jelezze a "sugármező alakja" rovatban, hogy 
milyen alakú volt a besugárzási mező. 

Kontrasztanyag 
Kérjük, itt jelölje annak a tényét (igen/nem), hogy kontrasztanyag alkalmazására 
sor került-e a vizsgálat során. 

Röntgencsőfeszültség 
(kV) 

Az átvilágítás során használt névleges (átlagos) röntgencsőfeszültséget adja 
meg! Ezt a (0018, 0060) DICOM címke kódolja. 

Csőáram (mA) 
Kérjük, hogy adja meg, milyen csőramot (mA) alkalmaztak az átvilágítás során! 
Ez az adat a digitális berendezéseknél a (0018,8151) DICOM címkénél található 
meg. 

Fókusz-képreceptor 
távolság (cm) 

Adja meg a felvétel előkészítésekor, a beteg beállítása során meghatározott 
fókusz-képreceptor távolságot, cm egységben! Például: "150" (cm). Ezt az 
adatot a digitális berendezéseknél a (0018,1110) DICOM címke alatt találhatják 
meg. 

Legkisebb fókusz-bőr 
távolság (cm) 

Azt a távolságot értjük ez alatt, ami a röntgencső fókuszfoltja és a páciens 
bőrfelszíne közötti legkisebb távolságként mérhető. DICOM azonosítója lehet a 
(0018, 1111) címke. 

Rács 
Kérjük, adja meg, hogy az átvilágítás során a szórtsugárzás-szűrő rácsot 
alkalmazták-e (igen/nem)! A rácsra vonatkozó információkat a digitális 
berendezéseknél általában a (0018, 1166) címke kódolja. 

Kiegészítő szűrés 

Az adott felvétel elkészítéséhez esetlegesen alkalmazott kiegészítő szűrés anyagi 
minőségét és vastagságát adja meg! A digitális berendezések esetén az anyagi 
minőségét a (0018, 7050) DICOM címke, a vastagságát a (0018,7052) és 
(0018,7054) címkék kódolhatják. 

Fókusz 

Az adott átvilágításhoz alkalmazott fókuszfolt mérete. Ez leggyakrabban egy 
mértékegység nélküli méretjelzés, pl. 0,5. A legtöbb röntgenberendezés két 
fókuszfolttal rendelkezik, amelyek általában 0,6 és 1,2 méretjelzetűek. Ezeket 
sötét színű négyzettel, vagy keretes négyzettel jelzik a berendezések, gyakran 
"Small" és "Large" jelzőkkel megadva az éppen kiválasztott anódfoltot. A 
digitális berendezéseknél leggyakrabban a (0018, 1190) címke alatt található 
meg a felvételezéshez alkalmazott fókusz mérete. 

Összes DAP (dózisterület-
szorzat, számszerű érték) 

A páciens átvilágításához beállított mezőméret és az adott névleges mezőméret 
mellett mérhető dózis (levegőkerma) szorzata. Ez legyakrabban a (0018,115E) 
DICOM címkénél található meg, ha a berendezésre szerelt külön eszköz ezt 
méri, vagy a berendezés felvételi algoritmusa becslést ad ennek értékére. 

DAP (mértékegység) 
A dózisterület-szorzat visszajelzett értéke mellett szereplő mértékegység, pl.:  
µGycm2 vagy mGycm2. A mértékegysége rendkívül fontos, arra ügyelni kell és 
ellenőrizni az adat rögzítésekor. 

Bőrdózis csúcsértéke 
(mGy) 

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll ez az információ, adják meg, hogy 
mekkora volt az eljárás során a bőrdózis csúcsértéke! Ezt mGy egységekben 
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kérjük megadni! 

Elkészült átvilágítás 
minőségének 
osztályozása 

Kérjük, hogy 1…10 skálán adja meg az átvilágítások minőségének értékelését. A 
legrosszabb érték 1, azaz teljesen értékelhetetlen, a legjobb értékelés a 10-es, 
vagyis az elképzelhető legjobb értékelhetőségű. 

Mezőn kívüli takarást 
használtak-e? 

Adja meg, hogy a felvételezés során alkalmaztak-e sugárvédelmi célból 
árnyékolást a páciens valamely testtáján (pl.: gonádvédelem)! 

Betegrögzítőt 
alkalmaztak? 

Kérjük, tüntessék fel, hogyha alkalmaztak támasztókat, párnákat, illetve egyéb, 
immobilizáló eszközöket a páciens rögzítéséhez. 

Megjegyzés Kérjük, itt adja meg ha a rögzített adatokkal kapcsolatban megjegyzése lenne. 

 


