
Javasolt a 

kétrészes ólom-

gumi öltözet a 

súly egyen-

letesebb eloszt-

ása céljából. 

 

A 0,25 mm 

ólomegyenér-

tékű védelem 

átfedés esetén a 

mellkason 0,5 

mm, a háton 0,25 mm ólomréteget 

jelent. Ez több mint 90%-os védelmet 

biztosít. 

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/norp/isemir-web.htm http://rpop.iaea.org 

2. Alkalmazza hatékonyan az 

idővédelem, a távolságvédelem 

és az árnyékolás alapelvét! 

Minimalizálja a sugárzási 

térben eltöltött időt  

A sugárforrástól 

való távolságot 

növelje a lehető 

legnagyobbra 

Használjon 

árnyékolást 

röntgen-

sugarak 

Oldalirányú árnyékolás 

Mennyezetre 

függesztett 

ólomüveg ernyő 
Mobil vért 

Ólomfüggöny 

A páciensdózis csökkentése mindig csökkenti a személyzet dózisát is! 

10 fontos tanács a személyzet sugárvédelméhez átvilágítások során  

1. Használjon védőeszközöket! 

Ólomüveg szemüveg  

oldalirányú védelemmel  

ellátva 

Pajzsmirigyvédelem 

röntgen-

sugarak 

3. Használjon mennyezetre függesztett 

ólomüveg ernyőt, oldalirányú 

árnyékolást és ólomfüggönyt 

(„rumbakötényt”)! 

 

Ezek együtt a szórt sugárzás több, mint 

90%-át elnyelik az átvilágítások során. 

 

Javasolt a mobil vértek alkalmazása 

mozgókép („cine”)  

használata esetén. 

röntgensugár 

4. A kezét tartsa a direkt  

sugárnyalábon kívül, hacsak 

lehet! 

Ha a keze a sugárnyalábban 

van, az megnöveli az expozíciós 

paramétereket (kV, mA) és így a 

páciens és a személyzet dózisát 

is. 

Kapcsolódó poszter: 
10 fontos t anács a páciensek sugárvédelméhez 

átvilágítások során  

http://rpop.iaea.org/R POP/RPoP/Cont ent/

Documents/Whitepapers/poster -patient -

radiation -protection.pdf  

1/2. oldal 

Átvilágítás 

Személyzet sugárvédelme  

http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf


 

 

9. Beszélje meg a sugárvédelemmel 

kapcsolatban felmerülő kérdéseit a 

sugárvédelmi szakemberekkel (orvosi 

fizikusokkal)! 

8. Frissítse tudását a sugár-

védelemről! 

* A kép forrása: ICRP Publication 85 

10. NE FELEDJE! 

• Az átvilágító berendezések minőségellenőrző vizsgálatai lehetővé teszik a biztonságos és stabil használatot 

• Ismerje az alkalmazott berendezést! A berendezés jellemzőinek megfelelő ismerete segít csökkenteni a páciens és a 

személyzet dózisát 

• Használjon automatikus injektort 

képreceptor  

röntgencső 

Helytelen! Helyes! 

Helytelen! Helyes! 

X ray tube 

Image receptor  

6. A röntgencsövet az asztal 

alatt tartsa, ne felette! 

A röntgencső asztal alatti  

elhelyezése jobb védelmet 

biztosít a szórt sugárzás ellen  

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/norp/isemir-web.htm http://rpop.iaea.org 

Kapcsolódó poszter: 

10 fontos t anács a páciensek sugárvédelméhez 

átvilágítások során  

http://rpop.iaea.org/R POP/RPoP/Cont ent/

Documents/Whitepapers/poster -patient -

radiation -protection.pdf  

10 fontos tanács a személyzet sugárvédelméhez átvilágítások során  

A páciensdózis csökkentése mindig csökkenti a személyzet dózisát is! 

képreceptor  

röntgencső 

5. A páciens testét érő sugárzásnak 

csak 1-5%-a lép ki a test túloldalán. 

Tartózkodjon a kilépő nyaláb olda-

lán (azaz a detektor mellett), ahol a 

beeső sugárzásnak csak  

1-5%-a és a szórt sugárzás van 

jelen! 

röntgencső 

röntgencső képreceptor  

képreceptor  

7. Használjon személyi dozimétert! 

Használjon legalább két dozimétert: 

• Egyet a köpeny alatt a mellkas magasságában 

• Egyet a köpenyen kívül a nyak vagy a szemek 

magasságában 

• Egy további gyűrűdozimétert az ujjra felhúzva 

olyan eljárások esetén, amelyeknél a kézfej a 

direkt nyaláb közelében található 

Hasznosak a valós idejű kijelzővel el-

látott doziméterek! 

2/2. oldal 

Átvilágítás 

Személyzet sugárvédelme  

http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf

