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Az expozíciós táblázat célja az ideális expozíciós értékek kiválasztá-
sa az anatómiai régió és a szövetvastagság alapján. Az értéktáblázat
megfelelő a röntgenvizsgálatot végző állatorvos kezében nélkülözhe-
tetlen eszköz. Használata elsősorban a megfelelő képminőség
szem pontjából fontos, de emellett megkímél a felesleges ismétlések-
től, ezzel időt, pénzt takaríthatunk meg és csökkenthetjük a sugárter-
helést. 

Minden expozíciós táblázat készülékfüggő. Ez olyannyira specifi-
kus, hogy még két azonos típusú berendezés esetén is lehetnek
különbségek, mert eltérhet az egyes röntgenkészülékek beállítása, a
röntgencső használtsági foka, a bemenő áram feszültsége stb. A
röntgenkészülék tulajdonságain túl más technikai paraméterek is
befolyásolják az értéktáblázat adatait:

– a fókusz-film távolság (FFD, film-focus distance)
– az erősítő fólia típusa és kora
– a röntgenfilm típusa
– a rács típusa
– az alumínium filter használata
– a filmkidolgozás körülményei

A megfelelő képminőség érdekében érdemes a technikai paramé-
terek variációit lehetőség szerint minél kevesebb változóra korlátozni.
Ahány variációt használunk, annyi értéktáblázatot kell gyártanunk, ami
növeli a tévedés lehetőségét. Az irodalom általában minimum 5 érték-
táblázatot javasol egy átlagos kisállatpraxis számára (1. táblázat).

Expozíciós táblázatok létrehozása sokféle módszer alapján történ-
het. Ezek most cikkünkben egy egyszerűsített változatot mutatunk
be, hangsúlyozván, hogy más, jól működő rendszerek is léteznek. A
kezdéshez ajánlott egy átlagos méretű (25 kg), normál alkatú kutyát
választanunk. A rétegvastagság méréséhez érdemes beszereznünk

egy radiológiai tolómérőt (ún. calipert) (1. kép). Az expozíciós para-
méterek meghatározása az alábbi elvek szerint történik.

kV
Meghatározásában az ún. Santes szabályt követjük, amely szerint:
kV = vizsgált testrész átmérője (cm) x 2 + FFD (inch) + rácsfaktor
A rács használata megnöveli a felvétel sugárigényét. Az általános
gyakorlat szerint rács alkalmazása esetén a mAs érték duplázása
szükséges, a kV értéket pedig a rácsarányhoz (ratio) igazítjuk (2. táblá-
zat). (A rácsarányról a 2010/1. számban olvasható bővebb információ.)

mAs
A mAs meghatározásában elsősorban a fólia típusa (sebessége, erő-
sítési faktora) számít. A manapság használt ritkaföldfém fóliák (lsd.
korábbi cikkünkben, 2010/2.) esetében általában 2,5–12,5 közötti
mAs értéket javasolt választani. Amennyiben az idő és a mA külön
állítható, a lehető legrövidebb idő és legmagasabb mA érték szorza-
tát kell használni. Az eljárás menete:

Röntgenképminőség a mindennapi gyakorlatban

Hogyan készítsünk expozíciós táblázatot?
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1. kép: A rétegvastagság mérésére szolgáló caliper (tolómérő) és
használata.

2. kép: Egy 42 kg-os labradorról a fenti algoritmus segítségével
készült hasűri felvétel (16 cm, 81 kV, 6,3 mAs).

testtájék állatfaj rács használata

végtag és koponya kutya, macska –

hasüreg kutya, macska +

mellkas kutya, macska +

medence és gerinc kutya, macska +

teljes test egzotikus állatok, –
madarak

1. táblázat: Átlagos kisállatpraxisban szükséges értéktáblázatok
állatfaj és testtájék szerint.
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1. Gondoskodjunk optimális feltételekről (filmkidolgozás, FFD, fólia és
kazetta, „átlagos” méretű állat stb.)

2. Kezdjünk egy hasűri felvétellel. Mérjük meg a rétegvastagságot és
ez alapján számoljuk ki a kV értéket (Santes képlet). A mAs értéket
állítsuk 5–7,5 körüli értékre (2. kép). 

3. Ha a keletkezett kép túl sötét, csökkentsük, ha túl világos, növeljük
a mAs értéket 30–50%-kal, vagy a kV-ot 10–15%-kal és ismételjük
meg az expozíciót. Tegyük ezt mindaddig, míg az ideális értéket
meg nem találtuk. Ezt jegyezzük fel. 

Példa:
Egy 25 kg-os kutya hasának átmérője 14 cm. A fókusztávolság 90
cm (=36 inch), a rácsarány 10:1 (rácsfaktort 10-nek véve).
Ennek értelmében: 14x2 + 36+10=74 kV

Ez alapján egy széles testméret-tartományt átölelő expozíciós táblá-
zat hozható létre hasi felvételekhez (3. táblázat).

A megfelelő hasi értékből kiindulva további kalkulációkat végezhe-
tünk. A rétegvastagság minden egyes centimétere 2 kV eltérést jelent.
Mellkas esetében (kisebb sűrűségű szövetek) a mAs értéket csök-

kentsük 50–75%-kal a hasi értékekhez képest (3. kép), medence ill.
gerinc esetében növeljük ugyanennyivel (tömörebb szövetek). A vég-
tagok és a koponya rács nélküli felvételeihez elegendő a mellkasnál
használt mAs érték, mivel itt a rács nem gyengíti a primer sugárzást! 

Ha 10 cm-nél kisebb vastagságú hasüreget röntgenezünk, akkor
sem érdemes kivenni a rácsot, mert a kép minőségére nincs negatív
hatással, ugyanakkor a technológia egységessége ily módon fenn-
tartható.

Egyszerűbb röntgenkészülékeken a kV nem állítható, csak na -
gyobb fokozatonként (pl. 10 kV-os lépcsőkben). Ez esetben a két kV
érték között a mAs lépésenként történő emelésével lehet megterem-
teni az átmenetet.

Az is előfordulhat, hogy egy bizonyos átmérő felett már egy maga-
sabb mAs értékre kell ugrani (pl. 15 cm rétegvastagság felett már nem
7,5, hanem 10 mAs-t használunk minden kV értékhez).

Ugyancsak korrekciót igényelnek bizonyos élettanitól eltérő állapotok
is, például kóros elhízás, mellűri vagy hasűri folyadékgyülem esetén.
Az ezekre vonatkozóan változtatásokat a 4. táblázat mutatja. 

Néhány további hasznos gyakorlati összefüggés:
– A szokásos tartományban (50-90 kV) a sugárdózis (=a film fekete-

dése) megkétszerezhető a mAs érték duplázásával, vagy a feszült-
ség 10 kV-nyi emelésével. 

– Mellkas esetében 5 cm, hasüreg esetében 3 cm rétegvastagság
növekedés esetén szükséges a dózis duplázása.

– Mellkasfelvételek esetén a LL felvételhez képes a DV/VD értékeket
5-10 kV-tal érdemes emelni, míg hasüreg esetén 3-5 kV-tal.

Összefoglalásként érdemes kihangsúlyozni, hogy egységes tech-
nológia létrehozása leegyszerűsíti a munkánkat és biztos alapot
teremt, amelyhez mindig visszatérhetünk és viszonyíthatunk, ha a min -
dennapi rutin mellett kalandozásokat teszünk más technológiák al -
kal mazásában (pl. mammográfiás rendszerek, tabletop technikák stb.). 

3. kép: Ugyanarról az állatról készült mellkasfelvétel (18 cm, 81 kV,
3,2 mAs).

rácsarány rácsfaktor

5:1 6-8

8:1 8-10

12:1 10-15

16:1 15-20

2. táblázat: A rácsarány és a kompenzációhoz szükséges kV érté-
kek (rácsfaktor).

Hasüreg, ratio=10:1, FFD:90 cm

rétegvastagság (cm) kV mAs

5 56 7,5

6 58 7,5

7 60 7,5

8 62 7,5

9 64 7,5

10 66 7,5

11 68 7,5

12 70 7,5

13 72 7,5

14 74 7,5

15 76 7,5

16 78 7,5

17 80 7,5

18 82 7,5

19 84 7,5

20 86 7,5

21 88 7,5

22 90 7,5

23 92 7,5

24 94 7,5

25 96 7,5

3. táblázat: Példa egy hasűri expozíciós táblázatra.

Kóros állapot, különleges helyzet mAs korrekció

mellűri folyadékgyülem, kifejezett +50%
cardiomegalia, ascites

elhízás, vaskos izomzat +50%

gipsz +50%

újszülött állatok –50%

kontrasztos vizsgálatok +50%

4. táblázat: Kóros állapotokban, ill. egyes különleges esetekben
alkalmazandó mAs korrekciók.


