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Időszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv

         
Ernyőfényképező röntgen munkahely 

4/2009.(III.17.) EüM. rendelet szerinti időszakos felülvizsgálata 
 

Az intézet neve, címe: A berendezést üzemeltető intézet megnevezése
címe  

A vizsgálat helye: intézményen belüli részleg megjelölés
címe
vizsgálóhelyiség

A vizsgálat tárgya: Gyártó, típus, generátor, (azonosító)
Gyártó, típus, ernyőfényképező szerkezet (azonosító)
Gyártó, típus, felvételi szerkezet - távfelvételi állvány (azonosító)

A vizsgálat ideje: 20ee.hh.nn.

A vizsgálatot végezte: Szekeres Sándor

A vizsgálatnál alkalmazott mérőeszközök:

Vizsgáló eszközök Gyártó / Típus Gy.sz./asz. Kalibrálás érvényessége
Non-invazív röntgensugár-analizátor RTI Barracuda BC1-04110073 2017-11-24

Védővezető impedanciamérő Megger -PAT 32 041104/1500 2018-03-16
Földszivárgóáram mérő Megger -DCM 300E H44226 2018-03-16

Multiméter M-3800 905526 2016-03-18
Diagnosztikai fantom - analóg Pehamed ALPHA fantom DF1 Felülvizsgált: 2015-03

Szűrőkészlet 10/16/20/25/39/45/51 mm Al, 
1+1 mm Cu 
HVL készlet

Szk Felülvizsgált: 2015-03

Felülvizsgált: a kalibrálásra nem kötelezett eszközök saját eljárással rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. 

A vizsgálat eredménye: Biztonságtechnikai vizsgálatok alapján:   ALKALMAS

Működési vizsgálatok alapján:   ALKALMAS

Indoklás, észrevétel: 
– korlátozott és nem alkalmas eredménynél a fő hibaok, 
– alkalmas minősítésnél a berendezés általános állapotát leíró tájékoztatás megadása.
– a vizsgálati pontoknál tett fontos észrevételek, megjegyzések
– működési korlátozások

Melléklet:    
– Sugárzás jellemző kV és dózis jelalakok – 1/2 oldal.
– (Digitális felvétel fantomról: n db …. páciens név alatt archiválva)

Az időszakos felülvizsgálat nem érinti   a más minősítő intézet hatáskörébe utalt  kötelező vizsgálatokat.  
Jelen jegyzőkönyv a SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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...............................................
Szekeres Sándor ügyvezető

PH

A vizsgált berendezés  összességében  jelenlegi állapotában használatra: ALKALMAS

 vagy a vizsgált tulajdonságok megváltozását okozó beavatkozást követően esedékes.
A következő felülvizsgálat 2 év múlva  (20EE.HH.NN),

Budapest, 20ee.hh.nn.
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1. Generátor 
Gyártó/típus/gyári szám átvilágítási paraméter Felvételi paraméter Megjegyzés

Gyártó, típus 
gysz

 kV
  mA 

 kV
kf / nf mA 

gyév:
CE 

2. Szerkezetek és részegységeik
2.1.  I. munkahely – ernyőfényképező

megnevezés Gyártó / típus azonosító/gyári szám

sugárforrásegység:
cső / búra / határoló

cső: gyártó, típusjel,    fókusz: 0,0 / 0,0 mm
búra: gyártó, típusjel,
blende: gyártó, típusjel, szűrések

Vizsgáló szerkezet gyártó, típusjel, (rácstényező), SID= cm gyév:  CE 

AEC egység 1-3 mezős, (ionkamra / félvezetős)

2.2.  II. munkahely - felvételi
megnevezés Gyártó / típus azonosító/gyári szám

sugárforrásegység:
cső / búra / határoló

Felvételi szerkezet

AEC egység

Távfelvételi egység

AEC egység

2.3. képalkotás
megnevezés Gyártó / típus megjegyzés, gyári szám

film – kazetta – előhívó /
CR kazetta – kiolvasó /

DR egység 

gyártó, film, fólia típus, előhívó típusa 
CR: gyártó, lemez típusa, kiolvasó típusa
DR  gyártó, típus, méret, pixel/mm, mátrix: xxxx*yyyy pixel

2.4. A munkahely speciális jellemzői:
A munkahely CE-jelzete:
Szűrőmu  nkahely   kivitele  :  

2.5. Megjegyzések:
- Technikai adatokkal, összeállítással kapcsolatos megjegyzések.

 Jelen jegyzőkönyv a SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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mobil egység telepített

2012 előtti 2012 utáni nincs adat
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3.  Készülék dokumentáció vizsgálata
van nincs megjegyzés

3.1 Előző időszaki felülvizsgálat jegyzőkönyve

3.2 Specifikációk, korlátozások, működési előírások

3.3 Magyar nyelvű kezelési útmutató a készülék közelében

3.4 Karbantartási és szerviz útmutató

3.5 Berendezés üzemviteli naplója

3.6 Berendezés karbantartási – javítási napló

4. Szemrevételezéses  vizsgálatok
Rendben

igen nem megjegyzés

4.1 Higiénés állapot

4.2 Feliratok, jelölések megvannak, olvashatók

4.3 Kezelőszervek, biztonsági kapcsolók, fékek

4.4 Kábelek, kábelkötegek rögzítése, csatlakozások és 
nagyfeszültségű kábelek a látható részeken épek.

4.5
A kötél, lánc és egyéb hajtások állapota a látható részeken ép, 
sértetlen

A nem látható részeken karbantartáskor 
ellenőrizni kell az állapotot.

4.6 Tartószerkezetek, burkolatok rögzítettsége, vezető sínek állapota 
a látható részeken épek

4.7 Biztonsági elemek sértetlenek, mechanikus stabilitás, 

5. Megjegyzések, a legutóbbi felülvizsgálat óta történt változások:
- Szemrevételezéssel kapcsolatos megjegyzések.

6. Villamos biztonságtechnikai vizsgálatok

 A készülékek osztályozása áramütés elleni védelem módja és  védelem
 fokozata szerint: (MSZ EN 60601-1:1997  5.1. és 5.2. alapján)

I. érintésvédelmi osztályú készülék, 
B-típusú páciensrésszel

Megfelelő
határérték mért érték igen nem Megjegyzés

6.1 Védővezető átmeneti ellenállása < 200 mOhm min – max

6.2
Földszivárgóáram értéke 
(* megengedett érték: generátor: 10mA + 
főegységenként 5 mA)

< * mA

6.3 Burkolati szivárgóáram értéke < 100 µA

Megjegyzések:
- Villamos biztonságtechnikai vizsgálattal kapcsolatos megjegyzések.

 Jelen jegyzőkönyv a SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
vj_ifv10af_v3



SZERLA Röntgen EC. ifv jkv. szám:  SZ15-000-10-00_ef 4 / 8. oldal

7. Működési és állapot vizsgálatok 

Generátor és vezérlések
Rendben

Felvételi funkciók igen nem nincs Megjegyzés
kV, mA, idő / mAs beállítás

Anatómiai program használat
Expozíciós gomb

Általános vezérlés
Berendezés Be/Ki kapcsolás és visszajelzés

Előkészítés kijelzés
Sugárzási állapot kijelzés

Anódforgatás / fékezés
Szerkezet kiválasztás

Táv-szabályzott funkciók
Vészkikapcsoló működés

Működésből eredő zajok a páciens környezetében
Dózis és betegazonosító rendszer

Vizsgáló szerkezetek
Rendben

Mozgások, védelem, reteszelések igen nem nincs Megjegyzés
Elektronikus mozgások, fékezés, véghelyzet

Kézzel történő mozgathatóság
Padlóval/mennyezettel való ütközésvédelem

Egység rögzítettsége padlóhoz, oldalfalhoz
Mennyezeti tartó, felfüggesztés

Sugárkapcsolást tiltó reteszelések
Cső- képalkotó összerendelés, együtt futás

Kábelek helyzete mozgás közben
Vészkikapcsoló működés

Sugárforrás egység
Sugárforrás 3D pozicionálása, rögzítése

Fénymező / sugármező egybeesés
Szűrőváltó működése

Blendekapu működése
Pácienskép kezelés

Páciens – felvétel azonosítás
Pácienskép tárolás, visszanézés

Másolat készítés
Ernyőfényképező egység

Páciensre a rálátás biztosított
Szerkezet stabilitása működési állapotban

Paciensemelő mozgás, fékezés, véghelyzet
Cső – felvételi kamera együttmozgás, fékezés, véghelyzet

Sugárhatárolás, mezőméret követés
Exp. feltételek: kabinajtó, filmtovábbítás, betegazonosítás

Megjegyzések:
- Működtetéssel kapcsolatos észrevételek, megjegyzések.

 Jelen jegyzőkönyv a SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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8.F.  Felvételi képalkotás vizsgálati adatok  
 8.F.1. Felvételi csőfeszültség, dóziskihozatal és mAs linearitás mérése   (MSZ EN 61223-3-1:1999  5.2,  6.2 )

Vizsgálat:     A kV és a levegőkerma értékek különböző kV-mAs kombinációra lettek mérve a használati 
csőáramoknál, a páciens helyén, non-invaziv módon, AEC és sugárgyengítés nélkül. 

 Jelen jegyzőkönyv a SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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Fókusz – detektor távolság: cm csőtartó: 
beállított érték mért érték számított érték

U(kV) I(mA) Q(mAs) t(ms) U(kV) t(ms) U % t %

 kV, idő pontosság és mAs linearitás, mA és idő beállítással, mAs kapcsolással 
a1 60 KF 20 6 300
a2 60 KF 100 20 200
a3 80 KF 50 10 200
a4 80 KF 100 10 100
a5 80 KF 200 20 100
a6 109 KF 20 6 300
a7 109 KF 100 10 100

a8 60 NF 200 20 100
a9 60 NF 400 25,6 64

a10 80 NF 160 25,6 160
a11 80 NF 320 32 100
a12 80 NF 500 32 64
a13 120 NF 200 20 100
a14 120 NF 400 25,6 64

 reprodukálhatóság
b1 80 NF 200 20 100
b2 80 NF 200 20 100
b3 80 NF 200 20 100
b4 80 NF 200 20 100
b5 80 NF 200 20 100

 számított legnagyobb eltérés
kV értékre (a1, .... a14): %

kapcsolt időre (a1, .... a14): %
mAs linearitásra  (a3...a5, a10...a12): %

dózis reprodukálhatóság átlaga (b1...b5): mGy
reprodukálhatóság legnagyobb eltérése az átlagtól (b1..b5): %

 fókusz Ka(Gy)
   TF     
(mm 

Al)

  HVL  
(mm 

Al)

sugárzás  
1m-en 

(µGy/mAs)

mAs 
linearitás 

%

Fókusz – detektor távolság: cm csőtartó: 
beállított érték mért érték számított érték

U(kV) I(mA) Q(mAs) t(ms) U(kV) t(ms) U % t %

 kV, idő pontosság és mAs linearitás, mA és idő beállítással, mAs kapcsolással 
a1 60 KF 20 6 300
a2 60 KF 100 20 200
a3 80 KF 50 10 200
a4 80 KF 100 10 100
a5 80 KF 200 20 100
a6 109 KF 20 6 300
a7 109 KF 100 10 100

a8 60 NF 200 20 100
a9 60 NF 400 25,6 64

a10 80 NF 160 25,6 160
a11 80 NF 320 32 100
a12 80 NF 500 32 64
a13 120 NF 200 20 100
a14 120 NF 400 25,6 64

 reprodukálhatóság
b1 80 NF 200 20 100
b2 80 NF 200 20 100
b3 80 NF 200 20 100
b4 80 NF 200 20 100
b5 80 NF 200 20 100

 számított legnagyobb eltérés
kV értékre (a1, .... a14): %

kapcsolt időre (a1, .... a14): %
mAs linearitásra  (a3...a5, a10...a12): %

dózis reprodukálhatóság átlaga (b1...b5): mGy
reprodukálhatóság legnagyobb eltérése az átlagtól (b1..b5): %

 fókusz Ka(Gy)
   TF     
(mm 

Al)

  HVL  
(mm 

Al)

sugárzás  
1m-en 

(µGy/mAs)

mAs 
linearitás 

%
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8.F.2.  AEC ellenőrzése  (MSZ EN 61223-3-1:1999  5.8)

Vizsgálat:        
8.F.2.1. Azonos szűrés mellett a kapcsolt mAs alapján ellenőrizzük a mezők azonosságát minden kamránál. 
8.F.2.2. Egy szerkezeten ellenőrizzük a rendszer detektor dózis állandóságát különböző szűrővastagságoknál.
8.F.2.3. Egy szerkezeten ellenőrizzük a rendszer működését, ólomlemezzel takart érzékelővel.

8.F.2.1.) Mérőmezők azonossága és   detektor dózis   értéke adott   fantomvastagság  nál  .  

8.F.2.2.) De  tektor dózis   állandósága   különböző   fantomvastagság  oknál  .  

8.F.2.3.) AEC backup-timer és biztonsági lekapcsolás vizsgálata:

Rendszer viselkedése 2,5 mm-es ólomlemezzel takart érzékelővel végzett expozíció esetén.
Terhelés: kV mAs mA

Az AEC biztonsági lekapcsolása működik 
Az AEC-nek biztonsági lekapcsolása nincs, a backup-timer működik

       Hibaüzenet:                                                               

8.F.3.  Felvételi képalkotás ellenőrzése   (MSZ EN 61223-3-1:1999  5.5, DIN V 6868-58:2001)

Vizsgálat:        
Film vagy CR kazettás képalkotásnál a kiemelt szerkezeten, míg a DR képalkotónál minden képalkotót az al-
kalmazott szerkezetben használva készítünk felvételt az analóg fantomról és értékeljük a képalkotást.

 Jelen jegyzőkönyv a SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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beállított számolt mért
ssz.  Szerkezet  AEC beáll.  Szűrés FFT cm kV B K J

1 ernyőfényképező
2 asztal
3 állvány

kapcsolt mAs

fedő 
mAs

legnagyobb 
eltérés %

detektor 
dózis ( µGy)

beállítás mért

Felvétel beállítás: ssz. Szűrés kV

Szerkezet: 1
AEC beáll. 2
Mező: 3
FFT cm: 4

mérések átlaga
számolt legnagyobb eltérés %

fedő 
mAs

kapcsolt 
mAs

detektor dózis 
( µGy)

beállítás mért
ssz. Szerkezet, képdetektor fókusz AEC beáll. FFT cm kV

1
2
3

Fénymező: 18 x 24 cm jelzésen
Fantom: Alpha (10mm PMMA)

kapcsolt 
mAs

felbontás 
lp/mm

legnagyobb 
eltérés mm

FFT 3%-a 
(mm)

ernyőfényképező, detektor...
asztal, detektor...
állvány, detektor...
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8.  F   -   K  iértékelés   -   F  elvételi képalkotás vizsgálati adatok  :  

Felvételi üzemmód   megfelelősége az EU RP-162 előírásainak  :  

Fizikai paraméter Felfüggesztési szint   Vizsg. 
pont 

F1. cső 
Megfelel 

F2. cső 
Megfelel

Felezőérték vagy elegendő teljes 
szűrés

HVL és/vagy TF < az 1.sz táblázatban megadott 
értékeknél

8.F.1. Igen/nem/
nem alk.

Röntgencsőfeszültség pontossága: Eltérés a beállított értéktől 
> 10 % vagy 10 kVp (amelyik nagyobb)

8.F.1.

A sugárzáskibocsátás nagysága 
1 m-re (Knorm)  80 kV és 2,5 mm Al 
teljes szűrés mellett:

(Knorm) kívül esik a 25 és 80 µGy/mAs értéken 8.F.1.

Knorm (µGy/mAs) konzisztenciája 
változó mA és mAs értékekre

Az eltérés a mérések átlagától > 20 % 8.F.1.

A besugárzási idő pontossága Eltérés a beállított értéktől
 > 20 % (t ≥ 100 ms esetén), illetve
 > 30 % (t < 100 ms esetén)

8.F.1.

Szerkezetenkénti AEC és bucky egységek

Fizikai paraméter Felfüggesztési szint   Vizsg. 
pont 

bucky1 bucky2 bucky3

AEC mezők azonossága A mért levegőkerma vagy a DDI (=detector 
dose index) > 40 %-kal eltér az  átlagtól

8.F.2.1. Igen/  
nem/ 

nem alk.

Az AEC ellenőrzése különböző 
fantomvastagságoknál

A mért levegőkerma vagy a DDI (=detector 
dose index) egy adott fantomvastagság 
mellett
 > 40 %-al eltér az összes vastagságok 
átlagától

8.F.2.2.

Az AEC detektor dózis értéke  ≥ 10 µGy 8.F.2.2.

A röntgensugármező és a fénymező 
tengelybe állítása

Eltérés bármely irányban > a 
fókusz-képreceptor távolság  3 %-a

8.F.3.

Térbeli felbontás 
(mint a fókusz épségének jelzője)

Filmnél: < 1,6 lp/mm
Digitálisnál:
 < 2,4  lp/mm  5 µGy alatti dózisnál
 < 2,8  lp/mm  5 µGy feletti dózisnál

8.F.3.

1.sz. Táblázat 

Felfüggesztési szintek a legkisebb első felezőértékre és a követelmény a legkisebb teljes szűrés értékre:
Röntgencső 

feszültség (kV)
Legkisebb megengedett HVL (mm Al) a teljes szűrés értékére TF

CE-jelzet 2012 előtti CE-jelzet 2012 utáni általában pediátriai rendszereknél
50 1,5 1,8 2,5 mm Al IEC 60601-2-54 szerint 

gyártott pediátriai 
rendszereknél:

3,5 mm Al

vagy

2,5 mm Al és

kiegészítő  0,1 mm Cu

60 1,8 2,2
70 2,1 2,5
80 2,3 2,9
90 2,5 3,2

100 2,7 3,6
110 3,0 3,9
120 3,2 4,3
130 3,5 4,7
140 3,8 5,0
150 4,1 5,4

8.F.4. Egyéb vizsgálati körülmények, eredmények, megjegyzések :

- Valamely vizsgálati eredmény nem megfelelése esetén pontosítjuk a vizsgálati helyet, az eredményt és esetleges 
következményét.

 Jelen jegyzőkönyv a SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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9. Sugárvédelmi vizsgálatok 

9.1.  Használható sugárvédelmi eszközök   (MSZ 824:1999)
rendben

igen nem nincs
megjegyzés

Szűrőkabin-ajtó áttekintő ablakkal

Szerkezet kiegészítő sugárvédelme

Védőállás, védőfal

Ólomüveg ablak ajtón, falon

Gonádvédő, ólomgumi takarólapok

Ólom jelölések felvételek megjelölésére

Védőkötény, védőkabát (páciens részére)

Védőkötény, védőkabát (személyzet részére)

9.2.  Egyéb vizsgálati körülmény, eredmény, megjegyzés:
–   … 

vizsgálati jegyzőkönyv vége

 Jelen jegyzőkönyv a SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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