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A jó minõségû röntgenfelvétel készítésének
egyik legkritikusabb pontja a filmkidolgozás.
Egy – a kézi hívás korszakból származó –
humán felmérés szerint az elrontott felvételek
90%-a nem a rossz expozíciós érték, vagy
beállítás, hanem a helytelen sötétkamrai
munka miatt keletkezik. Míg az elmúlt év-
tizedekben a röntgenfilmek kidolgozásának
alapelve mit sem változott, az ezt kiszolgáló
technikai környezet folyamatos fejlõdésen
ment át. A filmkidolgozás technológiája fel-
használói szempontból nem bonyolult folya-
mat, csupán néhány egyszerû, világos sza-
bályra épül, amelyeket azonban szigorúan és
következetesen be kell tartani a minõség
fenntartása érdekében. Mind a kézi, mind az
automata filmkidolgozás során keletkezhet-
nek hibák, amelyek elméleti ismerete segíthet
gyors felismerésükben és elhárításukban. 

A röntgen- és fényfotonok hatására a rönt-
genfilm megvilágított területein a fotoemulzió
AgBr molekulái fizikai átalakuláson mennek
keresztül, ami szemmel látható elváltozás
nem okoz a filmen, de az információ mole-
kuláris szinten már jelen van. Ez az ún. látens
kép, amelynek látható képpé alakítása a film-
kidolgozás kémiai folyamatán keresztül való-
sul meg. A filmkidolgozás helyszíne a sötét-
kamra. A képminõség megõrzése szempont-
jából elengedhetetlen a tiszta, precíz sötét-
kamrai munka. A röntgenfilm helytelen keze-
lése már a vegyszeres munka elõtt maradan-
dó szégyenfoltokkal pecsételheti meg filmün-

ket, amelyek a készítõ gondatlanságáról, jó
esetben gyakorlatlanságáról árulkodnak (1.
és 2. kép). 

A filmkidolgozás elsõ lépése a hívás. A
hívó folyadékban lévõ vegyi anyagok hatá-
sára az ezüst ionokból fekete színû fémezüst
keletezik. A kémiai reakció sebessége szem-
pontjából lényeges a hívófolyadék hõmérsék-
lete, amelyet a gyárilag javasolt értékre kell
beállítani termosztát segítségével. Adott hõ-
mérséklethez adott hívási idõ rendelhetõ.
Kézi filmkidolgozás során, ha a hívófolyadék
friss, egyenletesen meleg és betartjuk a pon-
tos hívási idõt, akkor a lényegrõl már gondos-
kodtunk. Ha a hõmérséklet nem éri el a kívánt
fokot, a film alulhívott lesz, azaz feketedése
elmarad a kívánttól (3. kép). A hívót fel kell
keverni használat elõtt, mert ennek elmara-
dása egyenetlen, foltos megjelenést okozhat
a felvételen (4. kép). A kelleténél tovább hí-
vott filmen a feketedés túlzott mértékû lesz
(5. kép). A gyakorlatban nem könnyû eldön-
teni, hogy a film túlzott vagy csökkent feke-
tedése, filmkidolgozási, exponálási vagy
egyéb eredetû (pl. lejárt film, hibás sötétkam-
rai lámpa, áramingadozás a röntgencsõben,
nem megfelelõ film-fólia kombináció stb.).
Mivel a keletkezett hiba alapján az ok leg-
többször nem azonosítható egyértelmûen, a
hívás paramétereinek standardizálása (hõ-
mérséklet, idõtartam, vegyszer) fontos segít-
séget adhat a probléma megoldásában.
Bizonytalan hívási feltételek között sokan

alkalmazzák a „szemre hívást”, azaz addig
hívják a filmet, amíg a feketedés nem éri el a
kívánt fokot. Az eljárás némi ügyességet és
gyakorlatot kíván, ami csökkenti megbízható-
ságát. 

A hívóból kiemelt film emulziója jelentõs
mennyiségû hívófolyadékot visz magával (ez
egy 35x43 cm-es film esetén 60 ml is lehet!),
amely lúgos természeténél fogva a fixír savi
karakterét csökkentheti. Emiatt javasolt a fil-
met a két fázis között rövid ideig (kb. 30 mp)
áramló vízben öblíteni. A víz helyett használ-
ható vegyszeres öblítés is, ami kémiai úton is
elõsegíti a hívófolyadék semlegesítését (6.
kép). Automata hívókban az öblítés fázisa
nem található meg, mert a röntgenfilmet to-
vábbító, szorosan összefekvõ gumihengerek
hatékonyan képesek leszorítani a hívó mara-
dékát a filmrõl. A filmkidolgozás következõ
fázisa a fixálás. A fixáló oldat kioldja a nem
exponálódott ezüstszemcséket, emellett
semlegesíti a hívót és megkeményíti az emul-
ziót, amely segít idõtállóvá tenni a filmet szá-
rítás után. A fixálás ideje általában minimum
kétszerese a hívásnak. 

A vegyszerek a használat során kimerül-
nek, illetve használat nélkül is oxidálódnak.
Az elhasználtság fokára részben színválto-
zásból következtethetünk (pl. a hívó barnáról
zöldes árnyalatúra változik), részben az eltelt
idõ és esetszám mértékébõl. A hívó általában
lassabban használódik el, mint a fixír. Az elfo-
gyott mennyiség regeneráló oldatokkal pótol-

Gyakoribb hibák
a röntgenfilm-kidolgozás során

Dr. Arany-Tóth Attila
SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika

A hívás – szorosabb értelemben –
csak a filmkidolgozás elsõ fázisát
jelenti. A köznapi és szakmai nyelv-
használatban mégis gyakran elõfor-
dul, hogy – pontatlanul – az egész
folyamatra alkalmazzák. Talán az
egyik legjobb példa erre a hívó-
automa, vagy hívógép ami termé-
szetesen nemcsak hív, hanem fixál,
öblít és szárít is.

1. kép: A kazettából való kivétel során a
röntgenfilm poliészter váza megtörhet,
amely elõhívás után fekete, íves vonalként
jelenik meg a filmen.

2. kép: Elõhívás elõtt, a nedves kézzel meg-
fogott filmrõl könnyen letörlõdhet a fotoemul-
zió. Szerencsére az ujjlenyomat alapján a
hiba elkövetõje könnyen azonosítható :-)

3. kép: Túl világos felvétel. A jelenség oka
gyakran a túl rövid hívási idõ vagy a hideg
hívófolyadék.
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ható, ill. ritka használat esetén 4-6 hetenként
mindenképp ajánlott a vegyszerek teljes cse-
réje. Kimerült vegyszerekkel a film feketedé-
se kisebb mértékû, emellett az ezüstszem-
csék kioldása is hiányos, aminek eredmé-
nyeként a felvétel kontrasztszegény lesz (7.
kép).

A fixálás után a röntgenkép elnyeri végle-
ges minõségét, így a végsõ mosás jelentõ-
ségét sokan alábecsülik. A filmen lévõ vegy-
szermaradványok teljes eltávolításához azon-
ban legalább 20-30 perces, áramló vízben
történõ mosás szükséges. Ennek hiányában
a filmen maradt fixír – az archív fotókhoz ha-
sonlóan – idõvel megsárgul (8. kép). A ned-
ves filmen lévõ emulzió sérülékeny: a legki-
sebb karcolás is maradandó elváltozásokat
hagyhat a röntgenképen (9. kép). 

A kézi hívás odafigyelést, precíz kivitele-
zést, a technológia elemeinek pontos betar-
tását követelõ mûveletsor. Az automata hívó
leveszi az alaposság terhét a felhasználó vál-
láról, hiszen elektronikus szabályzó mecha-
nizmusok révén biztosítja az egyes paramé-
terek állandóságát a munka során. A készü-
lék elve megegyezik a kézi filmkidolgozással,
de a filmet gumi hengersorok továbbítják a
vegyszeres kádakban, ahol a hívás sebessé-
gét, a folyadékok hõmérsékletét, a vegysze-
rek frissítését processzor vezérli. Mint minden
technikai szerkezet esetén, a megbízható mû-
ködés feltétele itt is a rendszeres (negyed-
évenkénti) karbantartás. Ennek során ellen-

õrzik a gumihengerek állapotát, eltávolítják a
szennyezõdést és az algát a tankokból és az
aktuális problémákat orvosolják. Megbízható
szervízháttér és a „bolonbiztos”-ra tervezett
készülék használata esetén ritkán fordul elõ
filmhívási hiba, az is inkább csak az egyéb-
ként nyilvánvaló szabályok figyelmen kívül
hagyása kapcsán (10. és 11. kép). Az auto-

mata hívót használó állatorvosok többsége
állítja, hogy a készülék ára többszörösen
megtérül, mert amellett, hogy egyszerûbbé
és gyorsabbá teszi a munkát, általában ko-
moly elõrelépést jelent a röntgenképek minõ-
ségében is, ezért nõ a röntgenezési kedv, a
felvételszám, s így az ebbõl származó bevé-
tel is.

4. kép: A keveretlen hívó foltokat képez a
felvételen. Ez különösen frissen készített
oldat esetén jelentkezik.

5. kép: Túl sötét felvétel. A hívási eredetû
okok közül a túl meleg folyadék, ill. az túl-
zott hívási idõ említhetõ. 

6. kép: A kézi hívótank felépítése. A vizes
blokk elválasztja a hívót és a fixírt, így csök-
kenti a két oldat véletlen keveredésének
esélyét.

9. kép: Kézi hívás után, még nedvesen
elejtett film. A sérülékeny kolloid rétegen
számos karcolási nyom látható.

10. kép: Víz hiányában (elzárt csap!) az
automata hívó a vegyszereket szárítja a
filmre, amelynek eredménye foltos-csíkos,
piszkos hatású röntgenkép.

11. kép: A túl gyors behelyezés miatt a
filmek összeragadhatnak az automatában,
amely a felvételen csíkok formájában jelen-
tkezik a film peremén (fehér nyilak).

7. kép: A kontrasztszegénység lényege,
hogy a fekete nem elég fekete, a fehér
pedig nem elég fehér a felvételen.

8. kép: A röntgenfilmen végigcsorgott, el
nem távolított fixír megsárgult nyomai hó-
napokkal késõbb jelennek meg a képen. 


