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ϭϬůƚŦŶƚĂǀƐŝǇĞ͗ Floroskopide ĕalışanların ƌadyasyonĚĂŶ Ŭorunması
Hasta UDG\DV\RQdozunun azaltılması her zaman çalışanÕQGD dozunun azalWÕOmasını sağlar
Image receptor

5. Hasta gövdesine düşen
radyasyonun yaklaşık %1-5 i
hastanın diğer tarafından çıkar.

Doğru!

Hastadan çıkan radyasyon, gelen x-ışın
demeti ve saçılan radyasyonun sadece
%1-5'ini içerdiğinden duruş yeriniz bu
konumda (yani dedektör tarafında)
olmalıdır.

Yanlış!
Image receptor

6. X ışını tüpünün hasta
masasının üstünde değil alt
kısmında olmasını sağlayınız.
X ışın tüpünün masa altında
olduğu sistemlerde saçılan
radyasyona karşı daha fazla
korunma sağlanır.

Doğru!

Yanlış!

7. Kişisel dozimetre kullanınız
En az iki dozimetre kullanınız:
 Bir tane önlüğün iç tarafında göğüs hizasında
 Bir tane önlüğün dış tarafında boyun veya göz
hizasında
 Ellerin esas demete yakın olmasını gerektiren
incelemelerde ilave olarak parmağa
takılan yüzük dozimetreler kullanılmalıdır.
X ışın
tüpü

Gerçek zamanlı dozimetre
sistemleri yararlıdırlar

*Görüntü ICRP Publication 85 rapoundan alınmıştır

9. Radyasyondan korunma ile ilgili
kaygılarınızı radyasyondan
korunma uzmanı / Medikal Fizikçiye
iletiniz.

8. Radyasyondan
korunma konusundaki
bilgilerinizi güncelleyiniz

10. HATIRLA!
 Floroskopi cihazının kalite kontrol testleri uygulamanın emniyetli ve güvenli yapılmasını sağlar
 Cihazınızı tanıyınız! Cihazın özelliklerinin uygun şekilde kullanımı hasta ve çalışanın radyasyon dozlarının azaltılmasına
yardım eder

 Enjektör kullanın
İlgili Poster!
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