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 Røntgen apparatet kan kun fungere sammen med unitten. Der er en hovedafbryder, der 
 skal tændes, for at klinikkens udstyr overhovedet kan fungere. 
 Når klinikken ikke er i brug er den slukket og dermed kan der ikke eksponeres 
 unødig med apparatet. 
 Specielt for klinik 4. OP-røntgen udstyr  
 Apparatets nøgle skal stå i låst position, indtil vi er helt klar til at eksponere. 
  ALTID: Patienterne skal beskyttes med den specielle røntgenkappe. 
  FUNKTIONEN indstilles efter den ønskede optagelse ved med fingeren at 
 aktivere, det relevante piktogram på apparatets betjeningspanel. 
 Nøglen drejes på ”on” som det sidste inden vi går ud af rummet for at eksponere. 
 Døren ind til klinikken lukkes på klem ved eksponeringer, så vi kan se om 
 kontrollampen også lyser når apparatet er i funktion. 
 Den akustiske alarm skal også kunne høres, når vi eksponerer, for at sikre at 
 apparatet funger efter hensigten. 
 Selv står vi omme bag væggen til det private område, når vi eksponerer. 
 Rtg. Kontakten skal holdes inde under hele eksponeringen ellers stopper 
 apparatet. 
 DEN AKTUELLE OPTAGELSE: Brugermanualen befinder sig på klinikken og den 
 er gennemgået for alle på klinikken. Alle var til stede, da vi blev undervist af firmaet. 
 Rtg. Apparatets opsætning, justeringer til vores digitale system og anmeldelser til 
 myndigheder med overholdelse specifikke lovkrav varetages af XO- Care. 
 Serviceaftalen på dette apparat er oprettet kos XO – Care. 
 
 DER EKSPONERES KUN UDEN FOR KLINIKKEN OG NÅR ALLE 
 BEHANDELERE ER KOMMET UD BAG BLYBESKYTTELSEN. 
 
 APPARATET AVENDES KUN I DAGTIMERNE OG IKKE EFTER KLOKKEN 
 15.oo.  INDTIL DETTE TIDSPUNKT ER DER IKKE ER ANDRE I HUSET END 
 KLINIKKENS PERSONALE. 
 Der er usikkerhed om, hvor vidt vi skal opsætte et blygardin for vinduet. Der ingen 
 aktivitet i gården. Der kommer ikke lige nogen forbi, men tjek det alligevel. Bliver 
 dette aktuelt, vil det blive opsat hurtigst muligt. 
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