
 

Клиничен дозиметър за рентгеново лъчение 

ДРК-1М «Абрис» 
 

Модификацията на дозиметъра ДРК е предназначена за определяне на дозата, получавана от 

пациенти при рентгенорадиологични процедури, и текущия контрол на постоянството на 

техническите параметри на рентгеновите апарати. 

 

ДРК-1М Абрис се използват в медицинските учреждения при провеждане на диагностика, 

при хирургия и ангиография, използвайки рентгенови апарати от типа С-рамо (25-230 на 

фирмата "Филипс"; УРС-230-Абрис и аналогични).  

 

ДРК-1М Абрис имат възможност за предаване на данни във външни информационни 

комуникационни канали и да предоставят достъп до обработена информация чрез 

комуникационни линии, използвани в УРС-230-Абрис 

Предназначение: 

 измерване на произведението на въздушната керма на площта на сечението на снопа 

лъчи рентгеново лъчение на изхода на рентгеновия апарат; 

 определяне чрез изчисление чрез ефективна доза, получавана от пациента при 

рентгенова диагностика, използвайки съответни методики; 

 контрол на стабилността на работата на медицински рентгенови апарати по време на 

тяхната експлоатация; 

 измерване на въздушната керма на изхода на рентгеновия апарата за последващо 

определяне на радиационния изход в съответствие с методологичните препоръки. 



Комплект на доставката: 

 йонизационна камера ДРК-1М-К02-А; 

 пулт за управление ДРК-1М-Э01-А; 

 адаптер ДРК-1М-П01; 

 комплект кабели. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обхват на анодните напрежения на рентгеновия излъчвател 20 ÷ 200 kV 

Обхват на измерванията на произведението на кермата (погълнатата доза) във 

въздуха  на площта 

0,1 ÷10
9  

Gy·m
2
 

Граници на основната относителна грешка на измерванията на 

произведението на кермата във въздуха  на площта 
± 15 % 

Промяна на показанията на дозиметъра, обусловена от токовете на утечка на 

йонизационната камера 

не повече от 1 

Gy·m
2
 за 1 

час 

Прозрачност на йонизационната камера за видима светлина 
не по-малко от 

70 % 

Еквивалент по отслабване на йонизационната камера при анодно напрежение 

от 100 kV, процентна пулсация на напрежението на генериране  не повече от 

10 % от общата филтрация от 2 mm за камера ДРК-1 М-К02-А 

0,4 mm AI 

Време на закъснение на получаването на информацията 
не повече от 5 

s 

Време за установяване на работен режим 
не повече от 10 

мин 

Ресурс на принтера 

не по-малко от 

250 000 

символа 

 


