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Equipamento de raios X : FNX-90 

Características do equipamento emissor; 

Colimador e alinhamento do feixe; 

Avaliação da angulação – Goniômetro ; 

 



Grade antidifusora 

 O uso de grades é o meio mais efetivo de remover a 
radiação espalhada de um campo de radiação antes que 
este chegue ao receptor de imagem; 

 Razão de grade: relação entre altura do material 
radiopaco (h) pela distância (D) entre as barras (h/D). 
Varia de 4 a 16; 

 Frequência ou densidade de grade: é o número de 
linhas ou lâminas de material radiopaco em cada cm de 
grade: 1/(D+d) onde D = espaço entre o material 
radiopaco, d= espessura do material radiopaco. 

 



Grade antidifusora 



Tabela de Técnica do FNX-90 

 Construção da tabela de técnica: 

𝑘𝑉𝑡  = 2 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑡 + 𝑄 𝑘𝑉𝑝𝑎𝑐 = 2 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑝𝑎𝑐 + 𝑄  

 𝑄 = 𝑘𝑉𝑡  − 2 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑡   

𝑘𝑉𝑝𝑎𝑐 = 2 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑝𝑎𝑐 + (𝑘𝑉𝑡  − 2 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑡)   

𝒌𝑽𝒑𝒂𝒄 =  𝒌𝑽𝒕 + 𝟐 .  (𝒆𝒔𝒑𝒑𝒂𝒄  −  𝒆𝒔𝒑𝒕)   



Tabela de Técnica do FNX-90 

 Exercício turma 1: 

 Baseado na tabela do equipamento FNX-90 encontrar o valor 

do fator kV para as incidências: AP de braço, Lateral de 

cotovelo, AP de joelho e Lateral de Perna; 

 Encontrar o valor do fator kV para as mesmas incidências 

usando a constante = 30 para aparelhos monofásicos. Comparar 

os resultados; 

 Quais seriam os valores do fator kV das incidências acima para 

um aparelho trifásico, tendo como referência os fatores obtidos 

baseados na tabela do equipamento FNX-90. 



Tabela de Técnica do FNX-90 

 Exercício turma 2: 

 Baseado na tabela do equipamento FNX-90 encontrar o valor 

do fator kV para as incidências: AP de antebraço, AP de 

cotovelo, Lateral de joelho e AP de Perna; 

 Encontrar o valor do fator kV para as mesmas incidências 

usando a constante = 30 para aparelhos monofásicos. Comparar 

os resultados; 

 Quais seriam os valores do fator kV das incidências acima para 

um aparelho trifásico, tendo como referência os fatores obtidos 

baseados na tabela do equipamento FNX-90. 
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