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A röntgensugár által létrehozott elektromos jel közvetlenül a számító-
gépbe kerül (DR) vagy a lézer scanner olvassa ki a foszforlemezből
(CR), ahol egy megfelelő szoftver képet készít belőle. Az utóbbi folya-
matot aquisitionak nevezik. A program minősége legalább annyira
fontos a végső képminőség szempontjából, mint a detektor fizikai
tulajdonságai. Az aquisitios szoftvereket általában a detektort gyártó
cég adja a hardverrel együtt, de az is előfordul, hogy egy másik cég
szoftverével jobb képet sikerül „kihozni” a detektorból. Az aquisitio
általában két lépésben történik. Először egy ún. nyers kép készül
(1. kép), ami rossz minőségű, de már pár másodperc után már meg-
jelenik a monitoron. A felhasználónak legtöbbször nincs lehetősége
ebbe a folyamatba beavatkozni. Innen egy további algoritmus állítja
elő a végleges képet, amelynek kiszámításához a program figyelem-
be veszi az adott testtájék anatómiai jellegzetességeit. Amikor tehát
a felvétel készítése előtt testtájékot választunk, automatikusan algo-
ritmust is választunk (APR – anatomical programmed radiography)
(2. kép). Az elkészült felvételt ekkor kell olyan ideális formába hozni,
ahogyan az archívumban tárolni szeretnénk. A felesleges széleket
levághatjuk, a képet elforgathatjuk, beállítható az optimális kontraszt
és denzitás, és szükség esetén feliratok (pl. orientációs jelölések) he -
lyezhetők el a röntgenfelvételen. A mentés után a képet egy megte-
kintő (viewer) program segítségével lehet előhívni, amely szintén kínál
lehetőségeket a képi tulajdonságok ideiglenes megváltoztatására,
de ezek már nem tárolódnak el az archívumban. A szoftver – típusá-
tól függően – számos egyéb szolgáltatást is nyújthat (mérés, rajzo-
lás, e-mailküldés, CD-re írás stb.)(3. kép). Léteznek kifejezetten orto-
pédiai műtéti tervezést segítő állatorvosi viewer programok, amelyek-
kel számszerűsíthetők a beavatkozás bizonyos lépései (pl. osteo -
tomiák, protetizálás során). Mivel a röntgenkép mindig nagyított a

valós méretekhez képest, lényeges, hogy a mért értékeket vissza kell
konvertálni megfelelő algoritmusok segítségével. 

A megtekintő szoftverekben rejlő lehetőségek jelentik a digitális
radiográfia egyik legfőbb előnyét, hiszen a posztprocesszálás révén
számos olyan képi információ megjeleníthető, ami az analóg techno-
lógiában elveszne (4. kép). 

A képeket a program DICOM (Digital Imaging and Communi ca tions
in Medicine) formátumban tárolja, ami lehetőséget nyújt további in -
formációk csatolására (pl. tulajdonos adatai, életkor, nyilvántartási
szám stb.). A röntgenfelvételeket egy ún. DICOM szerver tárolja, ame -
lyen a fenti adatok szerint kereshetünk rá a képekre. A szerver – háló-
zatra csatlakoztatva – kiszolgálhat más, távoli gépeken lévő nézege-
tő programokat is. A röntgenképek mellett fogadhatja és küldheti
más modalitások (pl. CT, MRI, UH) DICOM formátumú képeit is. Ezt
a rendszert a PACS (Picture Archiving and Communication System)
rövidítéssel illetik (5. kép). Komolyabb rendszerekben lehetőség van
a betegnyilvántartó program és a képi adatbázis összefésülésére. Így
pl. a beérkezett beteg adatai egyből átkerülnek a röntgenfelvétel fej-
lécére, és a képek a kórlapból megnyithatók DICOM minőségben. 

A képek megtekintése monitoron történik. Manapság erre a célra
LCD vagy LED monitorokat használnak. Ezen belül 3 kategóriát
külön böztetünk meg. A legjobb minőséget az orvosi célra készült
diagnosztikai célú monitorok biztosítják kitűnő fényerejük, kontraszt-
juk és felbontásuk miatt. Fényerő alatt azt értjük, hogy a teljesen fehér
képernyő milyen fényesen világít. A fényesebb háttér több szürkeár-
nyalat elkülönítését teszi lehetővé. A magyar orvosok Radiológiai
Szak  mai Kollégiumának 2005-ben közzétett állásfoglalása szerint ez
az érték röntgendiagnosztikai monitorok esetén 400 Cd/m2 feletti ide-
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1. kép: A digitális kép létrehozásának első fázisában (preprocesszá -
lás) az elektromos jelből egy előkép készül, amely rossz felbontá-
sú, de például a pozicionálás durva megítélésre már alkalmas.
DR készülékek esetén ehhez csupán néhány másodperc szükséges.

2. kép: Az egyes testtájak és beállítások megjelenítéséhez a szá-
mítógép más algoritmusokat alkalmaz, amit az angol rövidítés
alapján APR-nek (anatomically programmed radiography) nevez-
nek. Az egyes testtájakat a felvétel elkészítése előtt kell beállítani.
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3. kép: Az elkészült röntgenképek egy ún. DICOM viewer-rel, azaz
megtekintő szoftverrel nézhetők meg. A program lehetőséget ad kü -
lönféle mérésekre, nagyításra, a kontraszt és a feketedés változta-
tására, a képek leletezésére, e-mailküldésre és számos más szol-
gáltatásra.

4. kép: A digitális felvételek egyik nagy előnye a lágyszöveti kép-
letek kiváló megjelenítése. A kontraszt és a denzitás változtatásával
olyan – hagyományos felvételen alig látható – struktúrák is megje-
lennek, mint például a vénakanül kupakja, vagy a Leukoplast.

5. kép: A PACS (Picture Archiving and Communication System)
nagyobb egészségügyi intézmények képalkotó rendszere. Központi
eleme a képszerver, ahova a különböző modalitások által készített
képek futnak be és tárolódnak. Innen a képi adatbázisnak mind a
helyi, mind a távoli elérése biztosítható.

6. kép: A nem DICOM kalibrált monitorok beállításához használt
tesztábra. Az ilyen szokványos felhasználású, kereskedelemben
kapható monitorok esetében a kalibrálást időnként magának a fel-
használónak kell elvégeznie.

ális. A kontrasztarány azt tükrözi, hogy a fehér ténylegesen menyire
fehér, ill. a fekete valójában mennyire fekete. Mivel az LCD monitorok
a háttérmegvilágítás elve alapján működnek, a fekete megjelenítése
komoly technikai kihívást jelent, ami a jó minőségű monitorok árában
mutatkozik meg. A monitor felbontása jó esetben megközelíti a
detektor panel felbontását. Ez utóbbi manapság már akár 3000x4000
pixel körül mozog, ami megfelel egy UltraHD monitor felbontásának.
A humán gyógyászatban radiológiai munkahelyeken elvileg csak
diagnosztikai monitor használható a lelet megírásához. Csillagászati
áruk miatt állatorvosi felhasználásuk nem általános. Gyakori igény,
hogy ne csak a radiológus, hanem más klinikus is megtekinthesse a
röntgenképeket. Erre a célra az ún. clinical review monitor-okat hasz-
nálják, amelyeknek ára töredéke a diagnosztikai monitorokénak. Az

állatorvoslásban általában ezeket a monitorokat használják diag-
nosztikai célra. Mind a diagnosztikus, mind a képnéző munkaállomá-
sok monitorai DICOM kalibráltak (azaz saját technikai paramétereiket
automatikusan korrigálják a DICOM szabványban leírtak alapján). Az
elmúlt években a hétköznapi fogyasztói szintű monitorok minősége
olyan mértékben javult, hogy egy jobb monitor képminősége megkö-
zelíti az orvosi célú eszközökét, és egy átlagos állatorvosi praxisban
már nem jelent diagnosztikai hátrányt egy „consumer-grade” monitor
használata. Ebben az esetben a monitort időnként a felhasználónak
kell kalibrálnia egy megfelelő tesztábra segítségével (6. kép).
Tanulmányokkal igazolták, hogy mind a túl nagy fény, mind a teljes
sötétség rontja a röntgenképek megítélését, így ideális esetben a
képek értékelése enyhén megvilágított helyiségben történik.


