4 gode strålebeskyttelsesråd
Brug værnemidler

Hold afstand!
En fordobling i afstand reducerer
dosis til en fjerdedel - og omvendt!

Patienten er strålekilden i
forhold til personale

0,5 m

1m

2m

400%

100%

25%

Pas på patienten

Ingen hænder i det direkte
strålefelt! 1000 x dosis!

Pas på øjnene!
2-3 x dosis

Blyglas

Kroppen
1 x dosis
(krop)
Fødderne
0,5 x dosis
(fødder)

Få gode billeder – med lav dosis
Brug indblænding, det giver gode
billeder og reducerer dosis

Du vil have denne afstand stor

Huddosis fordobles for
hver 3 cm patient

Du vil have detektoren
tæt på patienten

Fjern rasteret ved børn, det giver
dobbelt dosis.
Specielle gennemlysninger som
Cine, DSA giver meget meget mere
dosis end fluoroskopi

Reducer brugen af forstørrelse/zoom.
Det giver ekstra dosis til patienten

Vælg det rigtige organ-program på
apparatet

Vær opmærksom på projektioner som giver
stor dosis

Vælg så lav pulshastighed som
muligt i forhold til den diagnostiske
opgave og begræns
gennemlysningstiden

Venlig hilsen Røntgenfysik og jeres strålebeskyttelseskoordinator

4 gode strålebeskyttelsesråd
Hold afstand!

Brug værnemidler
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Patienten er strålekilden i
forhold til personale

Pas på patienten
Du vil have detektoren
tæt på patienten

Fødderne
0,5 x dosis
(fødder)

Ingen hænder
i det direkte
strålefelt!
1000 x dosis!

Blyglas

Få gode billeder – med lav dosis
Brug indblænding, det giver gode
billeder og reducerer dosis
Fjern rasteret ved børn, det giver
dobbelt dosis.

Huddosis fordobles for
hver 3 cm patient

Du vil have denne afstand stor
(kør lejet op)

Specielle gennemlysninger som
Cine, DSA giver meget meget mere
dosis end fluoroskopi

Reducer brugen af forstørrelse/zoom.
Det giver ekstra dosis til patienten

Vælg det rigtige organ-program på
apparatet

Vær opmærksom på projektioner som giver
stor dosis

Vælg så lav pulshastighed som
muligt i forhold til den diagnostiske
opgave og begræns
gennemlysningstiden

Venlig hilsen Røntgenfysik og jeres strålebeskyttelseskoordinator

