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HATÁROZAT
Az alábbi mérőeszköz típus
megnevezése:

sugárterápiás célú orvosi dózismérő ionizációs
kamrával
PTW Multidos 10004 dózismérő
PTW 30010 ionkamra

típusjele:
főbb metrológiai jellemzői:
mért mennyiség:

levegőben közölt dózis, Ka [Gy]
vízben elnyelt dózis, Dw [Gy]
levegőben közölt dózis-teljesítmény, Ka [Gy,h
Gy/min]
vízben elnyelt dózis-teljesítmény, Dw [Gy/h,
Gy/min]
3 mGy – 10 kGy
30 mGy/min – 280 Gy/min
a fotonsugárzás 30 keV –1250 keV tartománya

mérés tartomány:
energiatartomány:
előállítója:

PTW-Freiburg, Dr Pychlau GmbH
Lörracher Str.7, 79115 Freiburg
Németország

mérésügyi hitelesítését az alábbi feltétellel

engedélyezem.
E határozatban körülírt mérőeszköz 2013. december 31-ig első hitelesítésre bemutatható és az
első hitelesítés elvégezhető.
E határozatban közölt feltétel az első hitelesítéssel rendelkező mérőeszköz további, javítás
utáni, vagy időszakos hitelesítését nem érinti.
További feltétel: Szükséges a PTW Multidos 10004 típusú sugárterápiás célú orvosi
dózismérő felhasználói kézikönyvének magyar nyelvű elkészítése.
E feltételek teljesítése nélkül a mérőeszköz nem hitelesíthető és joghatással járó mérésre nem
használható.

Megjegyzés [KJ1]: A
kiadástól számított 10. év
december 31-ig
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A hitelesítés érvényének időtartama 2 év. A sugárterápiás célú orvosi dózismérő ionizációs
kamrával hitelesítését a HE-60-2000 jelű hitelesítési előírás szerint kell végrehajtani. A
hitelesítés tanúsításának módja a sugárterápiás célú orvosi dózismérő és az ionizációs kamra
külső felületén elhelyezett, a hitelesítés évét és hónapját feltüntető bélyeggel, amely a
Hitelesítési Bizonyítvánnyal együtt érvényes.
A határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül az Országos Mérésügyi Hivatal
elnökéhez címzett fellebbezés nyújtható be, 63 000 Ft fellebbezési díj egyidejű befizetésével
a Magyar Államkincstár által nyitott, az Országos Mérésügyi Hivatal részére vezetett
10032000-01714483-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

Indokolás
Az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban Tv.) 8. § (1) bekezdése alapján, kérelmükre, az
Országos Mérésügyi Hivatal a mérőeszközt megvizsgálta.
A mérőeszköz a hitelesítés törvényes mérésügyi feltételeinek megfelelt ezért az Országos
Mérésügyi Hivatal a mérőeszköz hitelesítését engedélyezte.
Az első hitelesítés időbeli korlátja a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 7. § (1) alapul.
A hitelesítés érvényességi időtartamának meghatározása a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet
„Kötelező hitelesítésű mérőeszközök” című mellékletének 18. során alapul.
A mérésügyi típusvizsgálat további fontosabb megállapításait a mellékelt típusvizsgálati
jegyzőkönyv tartalmazza.
A fellebbezés lehetősége az 1957. évi IV. törvény 62. § (1) bekezdésén, a fellebbezési díj
mértéke és a befizetés módja a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésén
alapul.
Budapest, 2003. szeptember 12.
P. H.
Kapja:

Schmalhofer Károly
főosztályvezető

Címzett
OMH Lotus Notes Adatbázis
Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály
Irattár
Mérésügyi Közlemények
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Megjegyzés [schk2]:
Hit.főo.-i pecsét és aláírás csak
címzett és a társhatóság részére
küldött kimenő példányokra kerül,
a többi összes példányt a készítők
és a főov. szignálja.
Megjegyzés [schk3]: A
megfelelő példányokat
aláhúzással különbözteti meg a
határozat készítője

