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Id szakos Felülvizsgálati Jegyz könyvőszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv
         

Mammográfiás röntgenberendezés
4/2009.(III.17.) EüM. rendelet szerinti id szakos felülvizsgálataőkönyvszám  

 

Az intézet neve, címe: Az üzemeltet  intézet megnevezéseőszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv
címe

A vizsgálat helye: intézményen belüli részleg megjelölés
címe
vizsgálóhelyiség

A vizsgálat tárgya: Gyártó, típus, mammográfiás röntgenberendezés (azonosító)

A vizsgálat ideje: 202e.hh.nn.

A vizsgálatot végezte: Szekeres Sándor 

A vizsgálatnál alkalmazott mér eszközökőszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv :

Vizsgáló eszközök Gyártó / Típus Gy.sz./asz. Kalibrálás érvényessége
Non-invazív röntgensugár-analizátor RTI Barracuda BC1-04110073 2020-11-01

Véd vezet  impedanciamérőkönyvszám őkönyvszám őkönyvszám Megger -PAT 32 041104/1500 2021-03-14
Földszivárgóáram mérőkönyvszám Megger -DCM 300E H44226 2021-03-14

Multiméter Fluke 289 96220243 2021-03-14
Szövetazonos eml  fantomőkönyvszám CIRS 18-222 10524 Felülvizsgált: 2020-03

Mammográfiás fantomkészlet Leeds DMAM DMAM 043 Felülvizsgált: 2020-03 
Mammográfiás fantomkészlet Pehamed DIGMAM DIGMAM Felülvizsgált: 2020-03

Szenzito-denzitométer Densonorm 21E 5445 Felülvizsgált: 2020-03
Nyomóer  mérőkönyvszám őkönyvszám 1022 + ES138 34591643-059990104 Felülvizsgált: 2020-03

Sz r készletűrőkészlet őkönyvszám PMMA,  HVL, Pb Szk Felülvizsgált: 2020-03

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

A vizsgálat eredménye: Biztonságtechnikai vizsgálatok alapján:   ALKALMAS

M ködési vizsgálatok alapján: űrőkészlet   ALKALMAS

Indoklás, észrevétel: 
– ideiglenesen alkalmas és nem alkalmas eredménynél a f  hibaok, ő hibaok, 
– esetleges m ködési korlátozásokűködési korlátozások
– az Alkalmas min sítés feltételének meghatározása (ismételt  felülvizsgálat, vagy a javítás eredményét  hiteltő hibaok, 

érdeml  módon dokumentálás)ő hibaok, 
– alkalmas min sítésnél a berendezés általános állapotát leíró tájékoztatás megadása.ő hibaok, 
– a vizsgálati pontoknál tett fontos észrevételek, megjegyzések

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

Az id szakos felülvizsgálat nem érinti őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv  a más min sít  intézet hatáskörébe utalt  kötelez  vizsgálatokat.őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv  
Jelen jegyz könyv a őkönyvszám SZERLA Röntgen ec. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható

vj_ifv10mm_v4

...............................................
Szekeres Sándor ügyvezetőkönyvszám

PH

A vizsgált berendezés  összességében  jelenlegi állapotában használatra: ALKALMAS

 vagy a vizsgált tulajdonságok megváltozását okozó beavatkozást követ en esedékes.őkönyvszám
A következ  felülvizsgálat 2 év múlva  (őkönyvszám 202E.HH.NN.),

mailto:szekers.sandor@gmail.com
http://www.szerla-rontgen.hu/
http://www.szerla-rontgen.hu/
http://www.szerla-rontgen.hu/
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1. Berendezés
Gyártó/típus/gyári szám Felvételi paraméter Megjegyzés

Gyártó, típus 
gysz

 kV
mA,  mAs

gyév:
CE 

2.1. Részegységek
megnevezés Gyártó / típus azonosító/gyári szám

sugárforrásegység:
cs  / búra / határolóőkönyvszám

cs : gyártó, típusjel,    fókusz: 0,0 / 0,0 mmőkönyvszám
búra: gyártó, típusjel,
blende: gyártó, típusjel

felvételi képalkotó
CR kazetta – kiolvasó /

DR egység 

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

biopsziás egység van / nincs

technikai adatok SID=  cm
képmez  méretekőkönyvszám
kV és AEC üzemmódok, 
AEC sz r -kV váltás  határok komp. vastagság függéseűrőkészlet őkönyvszám
anód/sz r  (- kV tartományok)űrőkészlet őkönyvszám

2.2. A munkahely speciális jellemz i:ői:
A munkahely CE-jelzete:

A berendezést sz résre is használják űrőkészlet  :  

3.  Készülék dokumentáció vizsgálata
van nincs megjegyzés

3.1 El z  id szaki felülvizsgálat jegyz könyveőkönyvszám őkönyvszám őkönyvszám őkönyvszám

3.2 Specifikációk, korlátozások, m ködési el írásokűrőkészlet őkönyvszám

3.3 Magyar nyelv  kezelési útmutató a készülék közelébenűrőkészlet

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 Kezel szervek, biztonsági kapcsolók, fékekőkönyvszám

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

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

A nem látható részeken karbantartáskor 
ellen rizni kell az állapotot.őkönyvszám

4.6
Tartószerkezetek, burkolatok rögzítettsége, vezet  sínek őkönyvszám
állapota a látható részeken épek

4.7 Biztonsági elemek sértetlenek, mechanikus stabilitás, 
Karbantartáskor el kell végezni a 
biztonságtechnikai feladatokat.

5. Megjegyzések, a legutóbbi felülvizsgálat óta történt változások:
- Szemrevételezéssel kapcsolatos megjegyzések.
- Klinika használat módja: anód/sz r , kV mód, AEC mód, F, Dűködési korlátozások ő hibaok, 

 Jelen jegyz könyvőkönyvszám  a SZERLA Röntgen ec. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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igen nem alkalmanként

2012 előtti 2012 utáni nincs adat
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6. Villamos biztonságtechnikai vizsgálatok  
    (MSZ EN 60601-1:1997  5.1., 5.2., 18.f), 19.3.b), 19.3. IV. táblázat)

 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

Megfelelőkönyvszám
határérték mért érték igen nem Megjegyzés

6.1 Véd vezet  átmeneti ellenállásaőkönyvszám őkönyvszám < 200 mOhm

6.2 Földszivárgóáram értéke < 10 mA

6.3 Burkolati szivárgóáram értéke < 100 µA

Megjegyzések:
- Villamos biztonságtechnikai vizsgálattal kapcsolatos megjegyzések.

7. M ködési és állapot vizsgálatokűködési és állapot vizsgálatok
Rendben

Felvételi funkciók igen nem nincs Megjegyzés
kV, mA, id  / mAs beállításőkönyvszám

Anatómiai program használat
Expozíciós gomb

Általános vezérlés
Berendezés Be/Ki kapcsolás és visszajelzés

El készítés kijelzésőkönyvszám
Sugárzási állapot kijelzés

Anódforgatás / fékezés
Vészkikapcsoló m ködésűrőkészlet
M ködésb l ered  zajokűrőkészlet őkönyvszám őkönyvszám

Sugárforrás egység
Fénymez  / sugármez  egybeesésőkönyvszám őkönyvszám

Sz r váltó m ködéseűrőkészlet őkönyvszám űrőkészlet
Blendekapu m ködéseűrőkészlet

Pácienskép kezelés
Páciens – felvétel azonosítás

Pácienskép tárolás, visszanézés
Másolat készítés

Dózis és páciensazonosító rendszer
Speciális m ködésekűködési és állapot vizsgálatok

Kompressziós tubus er határolása és nagyságaőkönyvszám
Eml tartó / kompressziós tubus állapotaőkönyvszám

Kazetta érzékelés, megtartás
Biopsziás egység

Megjegyzések:
- M ködtetéssel kapcsolatos észrevételek, megjegyzésekűködési korlátozások .

 Jelen jegyz könyvőkönyvszám  a SZERLA Röntgen ec. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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Kompressziós er határolás mérésőkönyvszám

sz. beállított fokozat

1 klinikai határolás
2 min
3 közép
4 max
5 kézi max

kompressziós er  csökkenése 30 sec alatt (N):őkönyvszám

kijelzett kompressziós 
er  (N)őkönyvszám

mért kompressziós 
er  (N)őkönyvszám

kijelzés eltérése 
(%)
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8.F.  Felvételi képalkotás vizsgálati adatok

 8.F.1. Felvételi cs feszültség, dóziskihozatal és mAs linearitás méréseői:    (MSZ EN 61223-3-1:1999  5.2, 5.6)

Vizsgálat:     A kV és a leveg kerma értékek különböz  kV-mAs kombinációra lettek mérve non-invaziv módon, őkönyvszám őkönyvszám
AEC nélkül, kompressziós lappal. A linearitás és reprodukálhatóság a leggyakrabban használt anód/sz r  űrőkészlet őkönyvszám
kombináción lett mérve.

8.F.2.  Els  sugárzási felez réteg (HVL) értékeői: ői:    (MSZ EN 61223-3-2:2009 5.3)

Vizsgálat:    Az els  felez réteg vastagsága 28 kV-nál, a klinikailag használt anód-sz r  kombinációkra került őkönyvszám őkönyvszám űrőkészlet őkönyvszám
meghatározásra, nagy-fókuszon, nyomólap gyengítéssel együtt.

M1 táblázat: A HVL jellemz  értékei 28 kV- on, nyomólap gyengítéssel együtt:őkönyvszám
anód + sz r  kombinációűrőkészlet őkönyvszám Mo + 

30 µm Mo
Mo + 

25 µm Rh
Rh + 

25 µm Rh
W + 

60 µm Mo
W + 

50 µm Rh
W + 

450 µm Al

MSZ EN 61223-3-2:2009 5.3 0,32 0,4 0,39 0,37 0,51 0,46

EU EPQC:2006,  4. kiadás A5.3 tábla 0,36 ±0,2 0,42 ±0,2 0,43 ±0,2 - 0,54 ±0,3 0,37 ±0,3

 Jelen jegyz könyvőkönyvszám  a SZERLA Röntgen ec. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
vj_ifv10mm_v4

anód / sz r : űrőkészlet őkönyvszám

sz.

1 0

2

3

kieg. sz rés űrőkészlet
(mm Al)

mért dózis 
(mGy)

számolt HVL 
(mm Al)

Fókusz – detektor távolság: cm Nagyfókusz és kézi üzemmód

beállított érték mért érték számított érték

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

 kV, id  pontosság és mAs linearitás, mA és id  / mAs beállítássalőszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv
anód/sz r :  űködési és állapot vizsgálatok őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv

a1 25

a2 28

a3 28

a4 28

a5 32

anód/sz r :  űködési és állapot vizsgálatok őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv

a6 25

a7 28

a8 32

 reprodukálhatóság:

b1 28

b2 28

b3 28
 számított legnagyobb eltérés

kV értékre (a1...a8): %

kapcsolt id re (a1…a8):őkönyvszám %

mAs linearitásra  (a2...a4): %

dózis reprodukálhatóság átlaga (b1...b3): mGy
reprodukálhatóság legnagyobb eltérése az átlagtól (b1...b3): %

K
a
(mGy)

sugárzás  
1m-en 

(µGy/mAs)

mAs 
linearitás 

%

eltérés az 
átlagtól %

anód / sz r : űrőkészlet őkönyvszám

sz.

1 0

2

3

kieg. sz rés űrőkészlet
(mm Al)

mért dózis 
(mGy)

számolt HVL 
(mm Al)
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8.F.3.  AEC ellen rzéseői:   
8.F.3.1. A képreceptor dózis állandósága 20-40-60 mm PMMA fantomvastagságoknál

(MSZ EN 61223-3-2:2007  5.7.2.3.3.)

Az AEC beállítás megfelel :őkönyvszám

8.F.3.2. AEC backup-timer és biztonsági lekapcsolás vizsgálata:   (MSZ EN 61223-3-1:1999  5.8.3)

Rendszer viselkedése 2 mm-es ólomlemezzel takart érzékel vel végzett expozíció esetén.őkönyvszám
Terhelés: Full Auto - 28 kV / 40 mAs

Az AEC biztonsági lekapcsolása m ködik űrőkészlet
Az AEC-nek biztonsági lekapcsolása nincs, a backup-timer m ködikűrőkészlet

Üzenet:                                                               

8.F.4.    Felvételi képalkotás   (MSZ EN 61223-3-2:2009  5.7.2.4.5, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14.2)  

Famtomok Mért adat Elfogadható 

CIRS 18-222 elem érték csoport v. érték

Felbontás vízszintes - függ leges lp/mmőkönyvszám
Film: ≥ 12, digit:

csökkenés > 2 lp csoport

Legkisebb látható CaCO3
szemcsék  (mm)

A csoportban 6-ból 5

B csoportban 3-ból 3

C csoportban 3-ból 3

1-5 szövetanyag lépcs  denzitás/ Mean pixel őkönyvszám Film ≥ 0,5 / digit  -

Legkisebb látható m szálak számaűrőkészlet 5-b l 4őkönyvszám

Legkisebb látható tumorgöbök száma 7-b l 5őkönyvszám

Széljelöl  golyósorőkönyvszám > 5 mm

OD referencia terület értéke Film 1,2-1,8 / digit -

CNR – az els  szövetanyag lépcs nőkönyvszám őkönyvszám -

SNR OD referencia területen -

 Intézeti RMI     fiberszál /kalcifikáció /göbök  4 – 4 - 4≥

 TCDD – LP            felbontás 45° lp/mm csökkenés > 2 lp csoport

 20 mm homogén PMMA (opció)      -

Pehamed  (opció) kontraszt göbök száma 7-b l 7őkönyvszám

Expozíciós érték: 

Fantom 
Felvételi

kV
anód / sz rűrőkészlet őkönyvszám

Felvételi
mAs

Exp. Index
szervdózis 

mGy
belép  dózis őkönyvszám

mGy
KV, AEC mód, 
fólia, denzitás

CIRS fantom 

Intézeti - RMI

TCDD - LP fantom 

20 mm homogén PMMA

Pehamed 45mm

 Jelen jegyz könyvőkönyvszám  a SZERLA Röntgen ec. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
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AEC üzemmód: SID (cm) fólia-denzitás:

kV üzemmód: FDT (cm)

beállított kijelzett beállított mért kép számított eltérés a referenciától %

sz. anód / sz rűrőkészlet őkönyvszám Main pixel

1 20 (21) 25

2 40 (45) 28 referencia referencia

3 60 (75) 31

bucky gyengítési tényez :őkönyvszám

PMMA (eml ) őkönyvszám
vastagság (mm)

U 
(kV)

AEC 
kapcsolt Q 

(mAs)

Kézi mérési 
Q (mAs)

dózis (µGy)
képreceptor 

dózis 
(µGy)

képreceptor 
dózisra

Main 
pixelre

Igen Nem nincs vizsgálva
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8.F. - Kiértékelés - Felvételi képalkotás vizsgálati adatok:

Felvételi üzemmód megfelel sége az EU RP-162 el írásainak:őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv őszakos Felülvizsgálati Jegyzőkönyv

Fizikai paraméter Felfüggesztési szint   Vizsg.
pont 

Megfelel 

Felez érték őkönyvszám < 0,28 mm Al 28 kV és Mo/Mo sugármin ségnélőkönyvszám
(egyéb sugármin ségre az M1 táblázat tájékoztat)őkönyvszám

8.F.2.

Röntgencs feszültség pontossága:őkönyvszám Eltérés a beállított értékt l őkönyvszám
> 2 kV

8.F.1.

A sugárzáskibocsátás nagysága 
1 m-re (Knorm)  28 kV és Mo/Mo 
sugármin ségnélőkönyvszám

≤ 30 µGy/mAs 8.F.1.

AEC képreceptor dózis állandósága a 40 mm 
PMMA vastagsághoz képest

az eltérés > ± 10 % 8.F.3.1.

Mellkasfalon le nem képzett állomány 
nagysága

> 5 mm 8.F.4.

Térbeli felbontás 
(mint a fókusz épségének jelz je)őkönyvszám

Filmnél: < 12 lp/mm
Digitálisnál: csökkenés > 2 lp csoport

8.F.4.

Kompressziós er  nagyságaőkönyvszám motoros kompressziós er  határolás > 200 Nőkönyvszám
motoros kompressziós er  < 150 Nőkönyvszám
kézi kompressziós er  határolás > 300 Nőkönyvszám
kompressziós er  csökkenése 30 sec alatt > 20 Nőkönyvszám

7.

8.F.5. Egyéb vizsgálati körülmények, eredmények, megjegyzések:

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

9. Sugárvédelmi vizsgálatok 
9.1.  Használható sugárvédelmi eszközök   (MSZ 824:2017)

rendben

igen nem nincs
megjegyzés

Áttekint  ólomüveg fal/lapőkönyvszám

Véd kötény, véd kabát (személyzet részére)őkönyvszám őkönyvszám

Véd kötény, véd kabát (páciens részére)őkönyvszám őkönyvszám

Ólom jelölések felvételek megjelölésére

Mozgatható véd falőkönyvszám

9.2.  Egyéb vizsgálati körülmény, eredmény, megjegyzés:
- A használható sugárvédelmi eszközökre vonatkozó észrevétel.

vizsgálati jegyz könyv végeőkönyvszám

 Jelen jegyz könyvőkönyvszám  a SZERLA Röntgen ec. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
vj_ifv10mm_v4
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