Betegtájékoztató

Betegtájékoztató
fogászati intraorális és panorámaröntgen

A röntgenvizsgálat ionizáló röntgensugár alkalmazásával történik, mely káros hatást
gyakorolhat az emberi szervezetre. Az élet során kapott sugárdózis összegződik, soha nem
ürül ki. Ugyanakkor a röntgenvizsgálattól várt diagnosztikus információ jó indikáció esetén
bizton felülmúlja a röntgensugár alkalmazásával járó kockázatot.
Annak érdekében, hogy a beteget ne tegyük ki felesleges röntgensugárnak, cégünk korszerű
digitális röntgenberendezésekkel dolgozik, munkatársaink magas szakmai felkészültséggel
bírnak, és messzemenően eleget tesznek a sugárvédelmi előírásoknak (a beteg érdekében a
nem vizsgálandó testrészt ólomköténnyel, takarással védik).
Röntgenvizsgálatot várandósoknál nem végzünk!
A vizsgálati idő rövid, a vizsgálat fájdalommentes.
Digitális röntgenkészülékeink modernek, foszforlemezes, illetve direkt kamerás eljárással
működnek.
Előnye, hogy a digitális módszerből adódóan lehetőség van az utólagos képminőség
javítására,

így

betegeinket

megkíméljük

a

felvétel

ismétlésével

járó

felesleges

sugárterheléstől.
A digitális radiológia bevezetésével a sugárdózis csökkenthető, az eredmény azonnal látható,
megfelelően archiválható.
A vizsgálat elmaradásának következményei
A modern röntgenvizsgálatok számos olyan információt nyújtanak a vizsgált területről,
amelyek hiányában a pontos diagnózis felállítása nehézségekbe ütközik, akár tévedésekhez is
vezethet. Vannak olyan kezelések, amelyek a röntgen adta információk nélkül nehezebben,
pontatlanabbul vagy egyáltalán nem végezhetők el.
Alternatív lehetőségek
A fogászati kezelések során a röntgendiagnosztika a mindennapos rutin részévé vált.
Hiányában csak a klinikai tünetekre hagyatkozhatunk, ez sok esetben bizonytalanságot hord
magában. Egyes esetekben segítség lehet a gyökércsatorna bemérése (gyökértömés) vagy az
igen költséges MRI vizsgálat.
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Hasznos tanácsok
Az anamnézis lap kitöltésével Ön nyilatkozik arról, hogy a szükséges röntgenvizsgálatokba
beleegyezik, illetve arról is, hogy milyen betegségei vannak és hogy jelenleg várandós-e.
Ha az utolsó kitöltött dokumentumhoz képest állapotában változás áll be, kérem,
tájékoztassa a rendelő személyzetét.
A vizsgálat előtt nyugodtan ehet és ihat, a szokásos gyógyszereit feltétlenül vegye be.
A röntgen szükségességének megállapítását bízza a kezelőorvosra, mert ő a szakmai
protokollok és az ön egyéni problémája alapján tudja megállapítani a vizsgálat
szükségességét.
Ne ragaszkodjon fölösleges vizsgálatokhoz!
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