
Безопасни ли са рентгеновите лъчи
Риск, свързан с излагане на рентгенови лъчи, съ-
ществува, но той е много малък и е незначителен 
в сравнение с ползата от изследването.
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Колко време ще отнеме изследването
С използването на цифровата рентгенова техника 
изследването отнема само няколко минути.

Как ще получа моите резултати
Резултатите от изследването се интерпретират 
от висококвалифицирани и сертифицирани спе
циалисти по образна диагностика.
Резултатите от изследването ви ще бъдат доку-
ментирани на електронен носител и предадени в 
предварително уговорен ден и час или ще бъдат 
изпратени на посочена от вас електронна поща.



Конвенционални образни изследвания

Конвенционалната рентгенография е наймасово 
прилаганият образен метод. Методът е бърз и ле-
сен за изпълнение. Използва се като първо сред-
ство за диагностика на широк спектър от заболя-
вания – възпалителни, травматични, тумори и др. 
Рентгеноскопията е друг метод на конвенцио нално 
рентгеново изследване, при което образът се по-
лучава на диагностичен монитор в реално време. 
Този вид изследване се използва за доуточняване 
на патологични процеси в различни проекции, как-
то и за изследване на кухинни и движещи се ор-
гани. Всички образи се получават под прекия кон-
трол на лекаррентгенолог.

Как да се подготвя

Обикновено не е необходима специална подготов-
ка в повечето случаи, с изключение на някои конт-
растни образни изследвания. В тези случаи, моля, 
информирайте персонала за евентуални алергии 
и носете лабораторните резултати за креатинин 
и гломерулна филтрация. Ние изискваме тези ре-
зултати, за да осигурим максимално вашата сигур-
ност. 
Метали и твърди пластмасови предмети пречат на 
изображенията, така че в деня на изследването из-
бягвайте дрехи с ципове и закопчалки, ако е въз-
можно.

Всички образни изследвания и диагностични раз-
читания се обработват и архивират от съвремен-
на електронна система, осигуряваща сравнителна 
оценка на всички проведени изследвания, както и 
достъп до информация та от всички лекари благо-
дарение на онлайн базираната ни система за ар-
хивиране и съхранение (PACS). Системата позво-
лява и пренасяне на образи с цел консултация или 
второ мнение до всяка точка от земното кълбо.
Колиета, обеци, гривни или пръстени може да се 
наложи да бъдат свалени преди изследването. 
Лаборант ще ви покаже сигурно място за съхра-
нение на вашите лични вещи.

Как протича изследването

Лаборант ще ви разясни процедурата и ще ви да-
де да попълните информирано съгласие. Може да 
се наложи да се преоблечете с осигурени от нас 
облекла преди изследването. 
Жените в детеродна възраст трябва винаги да ин-
формират, ако има някаква вероятност за бре-
менност. 
Рентгеновите изследвания са напълно безболез-
нени. Някои изследвания могат да доведат до лек 
дискомфорт, свързан с положението на тялото 
върху масата на рентгеновия апарат. 
При някои изследвания е необходимо да сте в не-
удобна позиция, но това е само за много кратко 
време. Всяко движение по време на рентгеново-
то изследване ще доведе до намаляване качест-
вото на образите и може да наложи процедурата 
да се повтори.  
Дигиталният графичноскопичен апарат съчетава 
класическата флуороскопия (рентгеноскопия) и 
нови постижения в дигиталната рентгенография с 
изключително качество на изображенията и зна-
чително намалена доза на лъчево натоварване.


