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Radiation Sources and Equipment Code
A) Radiation sources for diagnostic use:
101. Dental radiography equipment
102. Bone density- meters (equipment)
103. Portable and mobile x-ray equipment
104. Conventional X-ray radiography equipment
105. Radiography and fluoroscopy equipment
106. Mammography equipment
107. CT equipment
108. C-arm equipment
109. Angiography equipment
110. Simulators
111. Lithotripsy
112. Radiography and fluoroscopy equipment in veterinary
113. Panoramic and cephalometric dental x-ray equipment
114. Unsealed radioactive materials for medical diagnoses
115. Unsealed radioactive materials in medical analysis
116. Other radiological equipment (please specify)
B) Radiation sources & equipment used for radiotherapy:
201. Gamma ray teletherapy units
202. Therapeutic accelerators
203.
Neutron beam therapy units
204. Brachytherapy sources (manual)
205. Brachytherapy units (remote)
206. Sealed radiation sources for radiotherapy (ribbon, wire, seed,
etc.)
207. Unsealed radiation sources in radiotherapy
208. Blood irradiator
209. Others radiotherapy units (please specify)
C) Radiation sources & equipment used for industrial,
analytical, research, and teaching purpose:
301.
Sealed radiation sources for industrial applications
302.
Irradiators for sterilization (facility)
303.
Irradiators for food preservation (facility)
304.
Accelerators : -irradiation (electron beam radiators)
305.
Accelerators for isotope production
306.
Neutron capture and activation analysis equipment
307.
Portable or mobile industrial radiography devices (gamma ray)
308.
Fixed industrial radiography devices (gamma ray)
309.
Portable or mobile industrial radiography devices (X-ray)
310.
Fixed industrial radiography devices (X-ray)
311.
Control source for crawler (Pilot)
312.
X-ray industrial fluoroscopy devices
313.
Well logging devices
314.
Moisture gauges
315.
Density and moisture gauges
316.
Irradiation devices in research or training and teaching
317.
Radioactive materials for tracers
318.
Others radiation sources or devices (please specify)
319.
Fluorescence devices (radioisotope)
320.
Fluorescence devices (X-ray)
321.
X-ray diffraction devices
322.
Chromatography devices (e-capture)
323.
Thickness or density gauges (radioisotope)
324.
Thickness or density gauges (X-ray)
325.
Level gauges
326.
Unsealed radioactive materials in research and teaching
327.
Unsealed calibration sources
328.
Sealed calibration sources
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رموز مصادر األشعة المؤينة واألهجزة
:أ) مصادر األشعة المستخدمة في التشخيص
 أجهزة األشعة السينية العادية لألسنان.101
 أجهزة قياس الكثافة العظمية.101
 أجهزة األشعة السينية المتنقلة.101
 أجهزة التصوير باألشعة السينية العادية.101
 أجهزة التصوير والتنظير.101
 أجهزة تصوير الثدي.101
 أجهزة التصوير الطبقي المحوري.101
 أجهزة التصوير والتنظير القوسية.101
 أجهزة تصوير األوعية الدموية والشرايين.101
 أجهزة المحاكاة باألشعة السينية.110
 جهاز تفتيت الحصى.111
 أجهزة التصوير والتنظير في الطب البيطري.111
 أجهزة األشعة السينية البانورامية و السفالومترية المستخدمة في طب.111
األسنان
 المواد المشعة المفتوحة في التشخيص الطبي.111
 مواد مشعة مفتوحة للتحليالت المخبرية الطبية.111
) أجهزة أشعة تشخيصية أخرى (يرجى التحديد.111
:مصادر األشعة واألهجزة المستخدمة في المعالجة الطبية
أجهزة المعالجة اإلشعاعية عن بعد بأشعة جاما
مسرعات العالج الطبي
أجهزة المعالجة بالحزم النيترونية
)مصادر معالجة بالتشعيع الداخلي (يدوي
)أجهزة معالجة بالتشعيع الداخلي (آلي
)الخ... ، حبيبة، سلك،مصادر أشعة مغلقة للعالج الطبي (شريط
مصادر أشعة مفتوحة للعالج الطبي
جهاز تشعيع الدم
)أجهزة معالجة إشعاعية أخرى (يرجى التحديد

)ب
.101
.101
.101
.101
.101
.101
.101
.101
.902

ج) المصادر األشعة واألهجزة المستخدمة في التطبيقات الصناعية
:والتحليلية والبحث العلمي والتعليم
 مصادر أشعة مغلقة للتطبيقات الصناعية.101
 منشأة تشعيع صناعية للتعقيم.101
 منشأة تشعيع صناعية لحفظ األغذية.101
 مسرع للتشعيع باإللكترونات.101
 مسرع إلنتاج النظائر المشعة.101
 أجهزة التحليل باألسر أو التنشيط النيتروني.101
) أجهزة التصوير الصناعي المحمولة أو النقالة (أشعة جاما.101
) أجهزة التصوير الصناعي الثابتة (أشعة جاما.101
) أجهزة التصوير الصناعي النقالة أو المحمولة (أشعة سينية.101
) أجهزة التصوير الصناعي الثابتة (أشعة سينية.110
) مصدر تحكم لألجهزة الزاحفة (أجهزة القيادة.111
 أجهزة التنظير الصناعي باألشعة السينية.111
 مقاييس سبر اآلبار.111
 مقاييس الرطوبة.111
 مقاييس الكثافة والرطوبة.111
 أجهزة تشعيع للبحث العلمي أو التعليم والتدريب.111
 مواد مشعة لتقفي األثر.111
) مصادر أشعة أو أجهزة أخرى (يرجى التحديد.111
) أجهزة التحليل بالتفلور (نظائر مشعة.111
) أجهزة التحليل بالتفلور (أشعة سينية.110
 أجهزة التحليل بحيود األشعة السينية.111
) أجهزة الكروماتوغرافيا (أسر الكتروني.111
) مقاييس السماكة أو الكثافة (نظائر مشعة.111
) مقاييس السماكة أو الكثافة (أشعة سينية.111
 مقاييس المستوى.111
 مواد مشعة مخبرية مفتوحة للبحث العلمي والتعليم.111
 مصادر معايرة مفتوحة.111
 مصادر معايرة مغلقة.111
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