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Az elkészült röntgenfelvételek biztos kiértékelése csakis abban az esetben lehetséges, ha 
megfelelő technikai paraméterekkel és beállításokkal történik a vizsgálat. Radiológusként fel 
kell tudnunk ismerni a rossz fizikai paraméterekkel készült vizsgálatokat, valamint a nem 
típusos beállításokkal meglőtt felvételeket és ezeket jeleznünk kell a röntgenasszisztensek 
irányába. A technikai buktatók közül mutatunk be néhányat röviden - a teljesség igénye nélkül 
- ebben az összefoglalóban. 

A röntgenfelvételek fizikai paraméterei közül a gyorsítófeszültség és az áramerősség 
befolyásolja a kép denzitását. Optimális beállítások mellett a csontszerkezet nagy 
felbontásban megítélhető, a csont-lágyrész kontraszt - a technika korlátok figyelembevételével 
együtt is - megfelelő. Egyszerűen megközelítve a kérdést alulexponált felvétel esetén túl 
világos lesz a felvétel, míg egy túlexponált felvétel túl sötét képanyagot eredményez. Minden 
régióra különböző testalkatokra van kialakítva az optimális mérési paraméter kombináció, így 
ezen paraméterek alkalmazása esetén denzitásbeli probléma jól kalibrált berendezésnél nem 
léphet fel. Amennyiben mégis, azt jeleznünk kell a gyártó felé. 

A felvételek beállításánál számos fontos elem van, melyek közül a pozícióra, a centrálásra és 
a kollimációra térnénk ki kicsit részletesebben. 

A vizsgálati pozíció megítélésénél ismernünk kell a normál röntgenfelvétel képét és a vizsgálati 
pozíciót. Így tudjuk megítélni a beteg esetleges „túl- vagy alulforgatását” a detektorhoz képest. 
A váll Y felvételénél a scapula margo medialis és lateralis egymáshoz való viszonyát ítéljük 
meg annak eldöntésére, hogy felvétel melyik irányban lett túl forgatva. A váll true AP vagy 
Grashey felvételénél a proc. coracoideus pozícióját érdemes figyelnünk. 

A képminőség szempontjából nagyon fontos a megfelelő centrálás, hiszen a röntgensugár a 
sugárforrásból kilépve divergens nyalábokból áll, a röntgenfelvételen a legkisebb torzítással a 
centralis sugárnyaláb környéki területen kell számolnunk. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez 
nem jelenti feltétlenül a kép közepét, mert utólagos képszerkesztéssel is levághatóak bizonyos 
területek a képekről, azonban a felvétel információtartalmát minőség szempontjából ez nem 
befolyásolja, tehát ott lesz a legjobb a felvétel, ahová a centrálás történt. 

Sugárhigiénés megfontolásból is törekednünk kell arra, hogy csak a diagnosztikus 
szempontból fontos területek kapjanak közvetlen sugárdózist. Ezt blendézéssel érhetjük el, 
vagyis a közvetlen sugárzást elszenvedő területek optimalizálásával. Gyakoribb hiba ez 
esetben a blendézés hiánya, mintsem a „túlblendézés”. Ennek felismerése egyszerű, hiszen 
pontosan látjuk a leképezett terület nagyságát és meg tudjuk ítélni, hogy van-e szükségtelen 
anatómiai struktúra a képen. 

 


