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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT067 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Üst Ekstremite Radyografileri-1 

MODÜLÜN TANIMI  
Röntgen yöntemiyle direkt skapula, klavikula, omuz ve 
humerus radyografi çekimleri ile ilgili bilgilerin verildiği 
öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Üst ekstremite radyografileri çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, Radyasyon Güvenliği Mevzuatı’na uygun olarak 
radyoloji laboratuvarında gerekli araç ve gereç 
sağlandığında; skapula, klavikula, omuz ve humerus 

radyografilerini tekniğine uygun olarak çekebilecektir. 
Amaçlar 
1. Skapula A-P radyografisi çekebileceksiniz. 

2. Skapula Lateral radyografisi çekebileceksiniz. 

3. Klavikula P-A radyografisi çekebileceksiniz. 

4. Klavikula A-P radyografisi çekebileceksiniz. 

5. Akromioklavikular eklem radyografisi çekebileceksiniz. 

6. Sternoklavikular eklem P-A oblik radyografisi 
çekebileceksiniz. 

7. Omuz A-P radyografisi çekebileceksiniz. 

8. Omuzun A-P abduksiyon radyografisi çekebileceksiniz 

9. Aksial Omuz radyografisi çekebileceksiniz. 

10. Transtorasik Omuz ve Humerus radyografisini 
çekebileceksiniz. 

11. Eksternal Humerus rotasyonu ile Omuz A-P radyografisi 
çekebileceksiniz. 

12. Ġnternal Humerus rotasyonu ile Omuz A-P radyografisi 

çekebileceksiniz. 

13. Humerus A-P radyografisi çekebileceksiniz. 

14. Humerus Lateral radyografisi çekebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Röntgen cihazı, kaset, film, kurĢun önlük, 

gözlük, troit koruyucu, dozimetre, gonadal koruyucu vb. 
araç-gerecin bulunduğu radyasyon güvenlik önlemleri 
alınmıĢ radyoloji laboratuarı, projeksiyon cihazı, VCD 
negateskop, üst ekstremite radyografileri. 
 
Ortam: Radyoloji laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecek- 
tir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül sonunda, Üst Ekstremite Radyografileri-1 modülüne ait üst ekstremite 

radyografilerinin çekimi ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Bu bilgi ve becerileri 
kazanırken radyasyondan korunma önlemlerini alacak ve tekniğine uygun radyografi çekim 

iĢlemi gerçekleĢtireceksiniz.  
 
Ġleriki aĢamalarda alacağınız modüllerle bu modülden edindiğiniz yeterlilikler; sağlık 

alanında radyoloji teknisyeni olarak çalıĢtığınızda çekeceğiniz radyografilerde; daha 
güvenilir tanı konulması, tedavi uygulanması, hasta memnuniyetinin sağlanması ve 
ülkemizdeki öz kaynaklarımızın daha etkin kullanılması açısından çok önemli katkılar 
sağlayacaktır.  

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda skapula A-P radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

 

 

 
Skapula A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline getirip sınıf 

ortamında tartıĢınız. 
 

1. SKAPULA A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

1.1. Skapula A-P Radyografisinin Amacı 
 
Skapula A-P radyografisi travma, (çıkık ve kırıklar) enfeksiyon ve diğer kemik 

lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilir. 
 

1.2. Skapula A-P Radyografisi Çekim Tekniği 
 
Skapula A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

1.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta, ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına alınır. Çekilecek 

radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumu söz konusu olan hastalar uyarılarak 
radyografi çekimi yapılmamalıdır. Hastaya, belden üst tarafındaki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin kendisi veya refakatçisi tarafından çıkarılması ve önlük giymesi 
için hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın 
üzerinde, görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur.  

 
Bu modülde yer alan diğer faaliyetlerde de hasta hazırlığı aynı şekilde yapılır. 

 

1.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine (tablasına) yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Skapula A-P radyografisi çekimi için masada, alternatif ve ayakta pozisyon teknikleri 

uygulanır. 
 

 Masada Skapula A-P Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 

 
Hasta, masa üzerine supin (sırt üstü) pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek 

skapula’nın kasete paralel olmasını sağlamak için diğer omuz 20-30˚ kaldırılır. Radyografisi 
çekilecek taraftaki dirseğe fleksiyon, kola ve ele iç rotasyon yaptırılıp el belin altına 

yerleĢtirilir. Kaset, skapula’yı içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 
 Alternatif Pozisyon 

 
Hasta, masaya supin pozisyonunda yatırılır. Radyografisi çekilecek skapulanın masaya 

paralel olması için diğer omuz 20-30˚ kaldırılır. Altına yastık konarak desteklenir. Aynı 
taraftaki kol 90˚ abduksiyona, dirsek fleksiyona getirilir. Kola dıĢ rotasyon yaptırılarak ön 

kol masanın üzerinde olacak Ģekilde pozisyon verilir. Kasetin üst kenarı omzun üstüne, dıĢ 
kenarı ise cilt kenarını 4 cm geçecek Ģekilde ayarlanır. 

 
 Ayakta Skapula A-P Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 

 
Hasta, yüzü tüpe dönük ve radyografisi çekilecek skapulası statife temas eder 

Ģekildedir. Radyografisi çekilecek skapula’nın kasete paralel olmasını sağlamak için diğer 
omuz 20-30˚ kaldırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki kol aĢağı uzatılıp içe rotasyon 

yaptırılır. Kasetin üst kenarı omzun üstüne, dıĢ yan kenarı ise cildi 4 cm geçecek Ģekilde 
ayarlanır (Bkz.Fotoğraf1.1) . 

 

 

Fotoğraf 1.1: Skapula A-P radyografisi pozisyonu 
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1.2.4. Merkezi IĢın 
 
Kasetin ortasına filme dik olarak santralize edilir. Ayakta çekilen radyografide ise 

kasetin ortasına horizantal konumda gelen ıĢınla santralize edilir. Diyafram, radyografisi 
çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

1.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs 
Ortalama 

Değer 

FFM(cm) 

24x30 Evet 70 10 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya“ 

nefesini tut ve hareket etme” komutu verilir ve exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. 

 
Çekilen bu radyogramdaki görüntü, film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra meydana 

gelir. Görüntünün oluĢturulması ile ilgili kazanımlar, Film Banyo ve Baskı Tekniği Dersi 
(10.sınıf) Radyolojide Banyo ve Baskı Modülünde alınacaktır (Bkz Resim1.1). 

 

 

Resim 1.1: Skapula A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda skapula A-P radyografisini tekniğine 
uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız. 

 

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

 

 Hastanın radyografisi çekilecek 
bölgesine uygun kurĢun önlük, gözlük, 
troid ve gonad koruyucu kullanınız. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz etkileyecek 
nesneleri çıkartınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 

radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek 
herhangi bir nesne kalmadığında emin 
olunuz. 

 Hastanın, önlük giymesini sağlayınız. 

 

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 24X30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 

 Hastanın vücut yapısına göre uygun 
ebatlarda kaset seçiniz. 

 

 Kaseti, bucky tepsisine (tablasına) 
enlemesine yerleĢtiriniz. 

 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 
alınız.  

 

 Vertebral kolonun masanın orta hattına 
gelmesine dikkat ediniz 

 

 Radyografisi çekilecek scapulanın kasete 
paralel olmasını sağlamak için diğer 
omzu masadan 20-30˚ kaldırarak altına 
yastık koyup destekleyiniz. 

 Scapulanın kasete paralel olmasını 
dikkat ediniz. 
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 Radyografisi çekilecek taraftaki dirseğe 
fleksiyon, kola iç rotasyon yaptırıp eli 

belin altına yerleĢtiriniz. 

 Radyografi çekilecek taraftaki dirseğe 
fleksiyon, kola iç rotasyon yaptırılmıĢ, 
ve elin belin altına konulmuĢ olmasına 
dikkat ediniz. 

 Kaseti, scapulayı içine alacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Scapulayı kasete ortalayınız. 

 Alternatif pozisyon için masaya supin 
pozisyonunda yatırılan hastanın, 
radyografisi çekilecek scapulasının 
kasete paralel olmasını sağlamak 
amacıyla diğer omzunu 20-30˚ 

kaldırarak altına yastık koyup 
destekleyiniz. 

 Scapulanın kasete paralel olmasına 
dikkat ediniz. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki kol 
90˚abduksiyonda, dirsek fleksiyonda 
olacak Ģekilde kola dıĢ rotasyon yaptırıp 

ön kol masanın üzerinde olacak Ģekilde 
pozisyon veriniz.  

 Radyografisi çekilecek taraftaki kolun 
90° abduksiyonda olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kasetin üst kenarı omzun üstüne, dıĢ 
kenarı cilt kenarını 4 cm geçecek Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Scapulanın kaseti ortaladığından emin 
olunuz. 

 Hastanın radyografisi ayakta çekilecekse 
hastaya yüzü tüpe bakar ve radyografisi 
çekilecek skapula statife temas eder 
Ģekilde pozisyon veriniz. 

 Hastaya ayakta Skapula A-P 
radyografisi çekmek için statifin önüne 
alınız. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki 
skapulanın kasete paralel olmasını 
sağlamak için diğer omuz 20-30˚ 
kaldırılıp radyografisi çekilecek taraftaki 
kola içe rotasyon yaptırıp aĢağı uzatınız. 

 Sakapulanın kasete paralel olmasına  

dikkat ediniz. 

 Kasetin üst kenarını omzun üstüne, dıĢ 
kenarını ise cildi 4 cm geçecek Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Sakapula’yı içine alacak Ģekilde kaseti 

ayarlayınız. 

 Film foküs mesafesini (FFM) 115 cm 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 

FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını dik olarak kasetin ortasına 
santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının scapula’ya, dik olarak 
santralize edilmiĢ olmasına dikkat 
ediniz. 

 Ayakta radyografi çekiminde horizantal 
konumdaki merkezi ıĢını, kasetin 
ortasına santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının filme dik gelmesine 
dikkat ediniz. 
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 Diyafram ayarı yapınız. 

 

 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 

 Doz ayarı yapınız. 

 

 Uygun Kv ve mAs ayarlamasını 
yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya "nefesini 
tut ve hareket etme" komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 
 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 
 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 
 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya rahat nefes al komutu veriniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Skapula A-P radyografsinde, FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 110 cm 

B) 118 cm 
C) 115 cm 
D) 125 cm 
E) 105 cm 
 

2. Radyografisi çekilecek scapulanın kasete paralel olmasını sağlamak için 
aĢağıdakilerden doğru olanı iĢaretleyiniz?   

A) Hastanın vücudu tam lateral pozisyona getirilmeli 
B) Radyografisi çekilmeyecek skapula’nın bulunduğu omuz 20-30˚ kaldırarak altına 

yastık koyup desteklenmeli  
C) Radyografisi çekilecek skapula’nın bulunduğu omuz 20-30˚ kaldırarak altına yastık 

koyup desteklenmeli  
D) Diğer omzu 60-70˚ kaldırarak altına yastık koyup desteklemeli 
E) Hiçbiri 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. Radyografisi çekilecek taraftaki dirseğe …………., kola …………………yaptırıp eli 

belin altına yerleĢtirerek pozisyon veriniz. 

4. Her iki pozisyonda da kasetin üst kenarı………………………., dıĢ kenarı ise 

…………………..geçecek Ģekilde ayarlanır. 

5. Ayakta radyografi çekiminde merkezi ıĢını, ……………………………………..olarak 

gelen ıĢınla santralize ediniz. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda skapula lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

  

 
Skapula lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline getirip sınıf 

ortamında tartıĢınız. 
 

2. SKAPULA LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

2.1. Skapula Lateral Radyografisinin Amacı 
 

Skapula lateral radyografisi travma, (çıkık ve kırıklar) enfeksiyon ve diğer kemik 
lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilir. 

 

2.2. Skapula Lateral Radyografisi Çekim Tekniği 
 

Skapula lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

2.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

2.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

2.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Skapula radyografisi çekimi için masada ve ayakta pozisyon teknikleri uygulanır. 
 

 Masada Skapula Lateral Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 

 
Hasta, masa üzerine yüz üstü (pron) pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek 

taraftaki dirsek fleksiyon, abduksiyon ve iç rotasyona getirilir. Radyografisi çekilecek 
skapula filme dik oluncaya kadar hastanın vücudunun diğer tarafına destek konularak 
kaldırılır. Kaset skapulayı ortalayacak Ģekilde ayarlanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ayakta Skapula Lateral Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 

 
Hasta ayakta statifin önüne alınır. Radyografisi çekilecek skapulanın bulunduğu omuz, 

60  ̊anterior oblik pozisyonda statifteki bukiye temas ettirilir. Radyografisi çekilmekte olan 

tarafın ön kolu diğer taraftaki omzun üzerine konur. Humerus göğüs duvarına mümkün 
olduğunca yaklaĢtırılır. Radyografisi çekilmeyecek taraftaki kol, öne doğru uzatılır. Kaset, 
skapulayı ortalayacak Ģekilde ayarlanır (Bkz Fotoğraf 2.1).  

 

 

Fotoğraf 2.1: Skapula lateral radyografisi çekim pozisyonu 

 

2.2.4. Merkezi IĢın 
 
Masada skapula lateral radyografisini çekerken merkezi ıĢın, skapula’nın iç kenarı 

seviyesine kasete dik olacak Ģekilde santralize edilir. 
 
Ayakta skapula lateral radyografisini çekerken merkezi ıĢın, skapula’nın iç kenarı 

seviyesine horizantal konumda dik olarak santralize edilir. 

 
Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

2.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 70 10 115 
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Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 

Resim2/1). 
 

 

Resim 2.1: Scapula lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, skapula lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 

kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız 

 24x30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 

yerleĢtiriniz 

 Bucky kullanılması gereken 

radyografilerde kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, pron (yüz üstü) pozisyonda 
masaya yatırınız. 

 Skapulanın masa orta hattına gelmesine 
dikkat ediniz. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki dirseği 

fleksiyon, abduksiyon ve iç rotasyona 
getiriniz. 

 Dirseğe doğru pozisyon verdiğinizden 
emin olunuz.. 

 Radyografisi çekilecek skapula filme dik 
oluncaya kadar hastanın vücudunun 
diğer tarafına destek koyarak kaldırınız. 

 Skapulanın kasete dik olmasını 
sağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaseti skapulayı ortalayacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Kaseti radyografisi çekilecek bölgeyi 
tam içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Masada skapula lateral radyografisini 
çekerken merkezi ıĢını skapulanın iç 
kenarı seviyesine, kasete  dik olacak 

Ģekilde santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının filme dik gelmesine 
dikkat ediniz. 

 Ayakta radyografi çekimi için skapulayı 

statifin orta hattına yerleĢtiriniz. 
 Statifi tekniğine uygun kullanınız. 

 Hastanın ayakta radyografi çekimi için 
radyografisi çekilecek skapulanın 

bulunduğu omzu 60˚ anterior oblig 
pozisyonunda statifteki bukili yüzeye 
veya kasete temas ettiriniz. 

 Omuza verilen açının doğru olmasına 
dikkat ediniz. 

 Radyografisi çekilmekte olan tarafın ön 
kolunu diğer taraftaki omzun üzerine 
koyunuz, humerusu ise göğüs duvarına 
yaklaĢtırınız. 

 Humerusun göğüs duvarına iyice 
yaklaĢmasını sağlayınız. 

 Kaseti, skapulayı ortalayacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Kasetin radyografisi alınacak bölgeyi 
içine almasına dikkat ediniz. 

 Her iki pozisyon için de FFM’yi 115 cm 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını; ayakta skapula lateral 
radyografisini çekerken skapulanın iç 

kenarı seviyesine horizantal konumda 
dik olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının filme horizantal konumda 
dik olarak santralize edilmiĢ olmasına 
dikkat ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Ġstenen radyografiye uygun Kv ve mAs 

ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

  Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken yapılan 

iĢlemleri uygulayınız..  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Skapula lateral radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 
A) 30x40 cm 

B) 24x30 cm 
C) 18x24 cm 
D) 35x35 cm 
E) 30x43 cm 

 
2. Ayakta Skapula Lateral Radyografisi için yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz? 

A) Kaset bucky tepsisine enlemesine yerleĢtirilir 

B) Radyografisi çekilmekte olan tarafın ön kolu diğer taraftaki omzun üzerine konur, 
humerus ise göğüs duvarına mümkün olduğunca yaklaĢtırılır. 

C) Kaseti, skapulayı ortalayacak Ģekilde ayarlanır. 
D) FFM 115 cm ayarlanır. 
E) Radyografi alınırken hastaya solunum yaptırılır. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. Radyografisi çekilecek taraftaki dirsek …………. , …………… ve iç rotasyona 

getirilir. 

4. Hastanın ayakta radyografi çekiminde, radyografisi çekilecek skapulanın bulunduğu 

omzu ……………………………. pozisyonunda statifteki buckye veya kasete temas 

ettirilir. 

5. Masada skapula lateral radyografisini çekerken merkezi ıĢını skapulanın 

…………..………………… kasete tam dik olacak Ģekilde santralize edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda klavikula P-A radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 

 

 
Klavikula P-A radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline getirip sınıf 

ortamında tartıĢınız. 
 

3. KLAVĠKULA P-A RADYOGRAFĠSĠ 
 

3.1. Klavikula P-A Radyografisinin Amacı 
 

Klavikula P-A; travma ,(çıkık ve kırıklar) enfeksiyon ve diğer kemik lezyonlarının 
(metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilmektedir. 

 

3.2. Klavikula P-A Radyografisinde Çekim Tekniği 
 

Klavikula P-A radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

3.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

3.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

3.2.3 Pozisyon Tekniği 
 

Klavikula P-A radyografisi çekimi için masada ve ayakta pozisyon teknikleri 
uygulanır. 

 

 Masada Klavikula P-A Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, masa üzerine pron (yüz üstü) pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek 
taraftaki klavikula kaste paralel oluncaya kadar hastaya rotasyon yaptırılır. BaĢ, öbür tarafa 
çevrilir. Kaset, radyografisi çekilecek klavikula 4 cm lateraline gelecek Ģekilde ayarlanır. 
Doğru pozisyonda çekilmiĢ radyografide, klavikulanın tamamı görülmelidir (Bkz.Fotoğraf 
3.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ayakta Klavikula P-A Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 

 
Hasta, ayakta statifin önüne alınır. Yüzü statife, sırtı tüpe dönük olarak radyografisi 

çekilecek taraftaki klavikula kasete paralel oluncaya kadar diğer omuz bir miktar statiften 

uzaklaĢtırılarak pozisyon verilir. BaĢ, radyografisi çekilmeyecek omuz tarafına çevrilir. 
Kaset, radyografisi çekilecek klavikulanın 4 cm lateraline gelecek Ģekilde ayarlanır. 

 

Fotoraf 3.1: Klavikula P-A radyografisi çekim pozisyonu 

 

3.2.4. Merkezi IĢın 
 
Masada radyografi çekimi için omuz ile vertebral kolonun tam ortasında; 

klavikula’nın ortasına, kasete dik olacak Ģekilde santralize edilir. 
 

Ayakta radyografi çekimi için klavikula’nın ortasına, kasete dik olacak Ģekilde 
santralize edilir. 

 
Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

3.2.5.Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 66 8 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu, son bir kez daha gözlenir. Hastaya 

“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır.  
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Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 
Resim:3.1).  

 

Resim 3.1: Klavikula P-A radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda klavikula P-A radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 24x30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

radyografilerde kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Masada radyografi çekimi için hastayı 
masa üzerine pron (yüz üstü) pozisyonda 
yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki 
klavikula kasete paralel oluncaya kadar 
hastaya rotasyon yaptırınız, baĢı öbür 
tarafa çevriniz. 

 Radyografisi çekilecek klavikulanın 
kasete paralel olmasını sağlayınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaseti , radyografisi çekilecek klavikula 
4 cm lateraline gelecek Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Kaseti radyografisi çekilecek klavikulayı 
içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Ayakta radyografi çekimi için hastayı, 
ayakta statifin önüne alınız. 

 Radyografisi çekilecek klavikulayı 
statifin orta hattına gelecek Ģekilde 

pozisyon veriniz. 

 Hastaya; yüzü statife, sırtı tüpe dönük 
olacak Ģekilde, radyografisi çekilecek 
taraftaki klavikula kasete paralel 
oluncaya kadar diğer omzunu bir miktar 

statiften uzaklaĢtırıp pozisyon veriniz. 

 Radyografisi çekilecek klavikulanın 
kasete paralel olmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, radyografisi çekilecek 
klavikulanın 4 cm lateraline gelecek 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Kaseti radyografisi çekilecek klavikulayı 
içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını; yatarak radyografi çekimi 
için omuz ile vertebral kolonun tam 
ortasında klavikulanın ortasına, kasete 
dik olacak Ģekilde santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını dik olarak kasetin ortasına 
santralize edilmesine dikkat ediniz.. 

 Merkezi ıĢını; ayakta radyografi çekimi 
için klavikulanın ortasına, kasete dik 
olacak Ģekilde santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını horizantal konumda kasete 
dik olacak Ģekilde santaralize ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Ġstenen radyografiye uygun Kv ve mAs 

ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Klavikula P-A radyografisinde, hangi ebatlarda kaset kullanılır? 
A) 30x40 cm 
B) 35x35 cm 

C) 18x24 cm 
D) 28x30 cm 
E) 24x30 cm 

 
2. Klavikula P-A radyografisinde, FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 115 cm 
B) 118 cm 
C) 100 cm 

D) 125 cm 
E) 105 cm 
 

3. Klavikula P-A radyografisi için kaset nasıl ayarlanmalıdır? 
A) Kaset, radyografisi çekilecek klavikula’nın 4 cm lateraline gelecek Ģekilde 

ayarlanır. 
B) Kaset, radyografisi çekilecek klavikula’nın 4 cm altına gelecek Ģekilde ayarlanır 

C) Kaset, radyografisi çekilecek klavikula’nın 15 cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır 
D) Kaset, radyografisi çekilecek klavikula’nın 10 cm lateraline gelecek Ģekilde 

ayarlanır 
E) Hiçbiri 
 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
4. Klavikula P-A radyografisi için doğru pozisyonda alınan radyografide, klavikulanın 

……………… görülmelidir. 

5. Ayakta klavikula P-A radyografisinin çekiminde merkezi ıĢın, 

………………..................................................................................... santralize 

edilmelidir. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda klavikula A-P radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 

  

 
Klavikula A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline getirip sınıf 

ortamında tartıĢınız. 
 

4. KLAVĠKULA A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

4.1. Klavikula A-P Radyografisinin Amacı 
 
Klavikula A-P; travma, (çıkık ve kırıklar) enfeksiyon ve diğer kemik lezyonlarının 

(metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilmektedir. 
 

4.2. Klavikula A-P Radyografisinde Çekim Tekniği 
 
Klavikula A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

4.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

1.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

4.2.2. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, masa üzerine supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki 

klavikula, kasete paralel oluncaya kadar hastaya rotasyon yaptırılıp yastık vb. desteklenir. 
Radyografisi çekilecek taraftaki kol gövdenin yanında el ayası yukarı bakacak Ģekilde 
uzatılır. Klavikulanın masaya iyi temas etmesi için baĢ, radyografisi çekilmeyen tarafa 

çevrilir. Kaset klavikulanın 4cm lateraline gelecek ve klavikula’yı ortalayacak Ģekilde 
ayarlanır (Bkz. Fotoğraf 4.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 4.1: Klavikula A-P radyografisi çekim pozisyonu 
 

4.2.3. Merkezi IĢın 
 

Klavikulanın ortasına, 5˚ kauda-kranial açıyla santralize edilir. Diyafram, radyografisi 

çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

4.2.4. Teknik Faktörler 
 

Film 
Ebatları 

Bucky Kv Ortalama 
Değer 

mAs Ortalama 
Değer 

FFM(cm) 

24x30 Evet 68 8 115 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 

sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz 
Resim4/1). 
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Resim 4.1: Klavikula A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda klavikula A-P radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz . 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 

kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 

radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız 

 24x30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde kumanda masası 

üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
alınız. 

 Klavikulanın masanın orta hattına 
gelmesine dikkat ediniz 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografisi çekilecek taraftaki 
klavikula kasete paralel oluncaya kadar 
hastaya rotasyon yaptırılıp yastık vb. 
destekleyiniz.  

 Pozisyonu doğru verdiğinizden emin 
olunuz. 

  Radyografisi çekilecek kolu, gövdenin 

yanında el ayası yukarı bakacak Ģekilde 
uzatınız ve baĢı, radyografisi çekilmeyen 
tarafa çeviriniz. 

 BaĢı, radyografisi çekilmeyen tarafa 
çevirerek gözlerin radyasyondan 
korunmasını sağlayınız. 

 Kaseti, klavikulanın 4cm lateraline 

gelecek Ģekilde ve klavikulayı 
ortalayacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Kasetin klavikulanın lateral ve medial 

uçlarını içine alacak Ģekilde 
yerleĢtirilmesine dikkat ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, klavikulanın ortasına 
5˚kaudo-kranial açıyla santralize ediniz. 

 Açıyı doğru verdiğinizden emin olunuz.            

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. Klavikula A-P radyografisinde, hastanın baĢının radyografisi çekilmeyen tarafa 
çevrilmesinin amacı nedir? 
A) Klavikula’nın medial ucunun daha iyi görünmesi  
B) Klavikula’nın masaya daha iyi temas etmesi ve gözün radyasyondan korunması  
C) Klavikula’nın filme ortalanması  
D) Klavikula’nın filmde lateral ucunun daha iyi görünmesi  

E) Hiçbiri 
 

2. Klavikula A-P radyografisinde, merkezi ıĢın nereye kaç derecelik ve hangi yöndeki 
açıyla santralize edilmelidir? 
A) Klavikula’nın lateraline 5˚ kaudo-kranial açıyla 
B) Klavikula’nın ortasına 15˚ kranio-kaudal açıyla 
C) Klavikula’nın ortasına 5˚ kaudo-kranial açıyla 

D) Klavikula’nın lateraline 15˚ kaudo- kranial açıyla 
E) Klavikula’nın ortasına 5˚ kranio-kaudal açıyla 

 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
3. Klavikula A-P radyografisinde hastaya, klavikula…………………………. kadar 

hastaya rotasyon yaptırılmalıdır. 

4. Klavikula A-P radyografisinde kaset, radyografisi çekilecek klavikulanın 

……………gelecek Ģekilde ve clavikulayı ………………….Ģekilde ayarlanmalıdır. 

5. Klavikula A-P radyografisinde FFM, ...............................cm olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda akromioklavikular eklem 
radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

  

 
 

Akromioklavikular eklem radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline 
getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

5. AKROMĠOKLAVĠKULAR EKLEM 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

5.1. Akromioklavikular Eklem Radyografisinin Amacı 
 

Akromioklavikular eklem radyografisi travma, (çıkık, kısmi çıkık ve kırıklar) 
enfeksiyon ve diğer kemik lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi 
amacıyla çekilmektedir. 

 

5.2. Akromioklavikular Eklem Radyografisinde Çekim Tekniği 
 

Akromioklavikular eklem radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri 
uygulanmaktadır. 

 

5.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

5.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 18x24 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

5.2.3 Pozisyon Tekniği 
 

Hastaya; ayakta yüzü tüpe, sırtı statife dönük olarak pozisyon verilir. Radyografisi 
çekilecek taraftaki omza, statife temas edecek Ģekilde 10˚ rotasyon yaptırılır. Radyografide 
Akromioklavikular eklem subluksasyonu (kısmi çıkık: Eklem baĢlarının tümüyle birbirinden 
ayrılmadığı çıkıklar) araĢtırılıyorsa hastanın her iki eline 1.5 kg ağırlık verilerek radyografi 

çekimi gerçekleĢtirilir. Kaset, klavikulanın lateral ve medial uçlarını içine alacak Ģekilde 
ayarlanır (Bkz.Fotoğraf 5.1).  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 
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Fotoğraf 5.1: Akromioklavikular eklem radyografisi çekim pozisyonu 
 

5.2.4. Merkezi IĢın  
 

Horizantal konumda radyografisi çekilecek taraftaki klavikula’nın dıĢ ucuna, kasete 

dik olacak Ģekilde santralize edilir. 
 

Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

5.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

18x24 Evet 68 8 115 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 
Resim 5.1).  
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Resim 5.1: Akromioklavikular eklem radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda akremioklavikular eklem 
radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki 
giysileri, kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkarttırınız.. 

 Hastaların grafi öncesi hazırlığını grafi 
odalarındaki kabinlerde yapmasını 
sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasını sağlayınız. 

 18X24 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken radyografi-
lerde kumanda masası üzerindeki bucky 
düğmesini kullanarak bucky sistemini 
devreye sokmayı unutmayınız 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastaya; ayakta ve yüzü tüpe, sırtı 
statife dönük olarak pozisyon verilir. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz.  

 Hastanın radyografisi çekilecek omzunu 

statifin orta hattına ayarlayınız. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki omza 
statife temas edecek Ģekilde 10˚ 

rotasyon yaptırınız. 

 Açıyı doğru verdiğinizden emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografide Akromioklavikular 
eklem subluksasyonu araĢtırılıyorsa 
hastanın her iki eline 1.5 kg ağırlık 
vererek radyografi çekimini 

gerçekleĢtiriniz 

 Hastanın eline ağırlık vermeyi ihmal 
etmeyiniz. 

 Kaseti, klavikulanın lateral ve medial 
uçlarını içine alacak Ģekilde 
ayarlayınız.  

 Klavikulayı kasete ortalayınız. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız.  

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 

FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, yatay (horizontal) 
konumda radyografisi çekilecek 
taraftaki klavi- kulanın dıĢ ucuna, 
kasete dik olacak Ģekilde santralize 
ediniz. 

 Merkezi ıĢının dik olarak kasetin ortasına 

santralize edilmesine dikkat ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya soluğunu 
tutturunuz. 

 Komutu veremeden önce hastayı yapacağı 
eylem konusunda bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Akremioklavikular eklem radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 24x30 cm 
B) 30x40 cm 
C) 35x35 cm 
D) 18x24 cm 
E) 10x20 cm 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, akremioklavikular eklem radyografisinde yapılan iĢlemler 

arasında değildir? 
A) Kaset, bucky tepsisine enlemesine yerleĢtirilir. 
B) Hastaya; ayakta yüzü statife, sırtı tüpe dönük olarak pozisyon verilir. 
C) Hastaya; radyografisi çekilecek taraf statife temas edecek Ģekilde 10˚ rotasyon 

yaptırılır.  

D) Merkezi ıĢın diyafram ile sınırlandırılır. 
E) Radyografi alınırken hastaya solunumunu tutturulur. 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
3. Radyografide, akromioklavikular eklem subluksasyonu araĢtırılıyorsa hastanın, 

……………………………………………..radyografi çekimi gerçekleĢtirilir. 

4. Kaset; klavikulanın lateral ve ………………………… …...içine alacak Ģekilde 

ayarlanır. 

5. Merkezi ıĢın,……………………………...…..radyografisi çekilecek taraftaki 

……………….……………………………………kasete dik olacak Ģekilde santralize 

edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda sternoklavikular eklem anterior 
oblik radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 
 
 
Sternoklavikular eklem anterior oblik radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

rapor haline getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 
 

6. STERNOKLAVĠKULAR EKLEM 

ANTERĠOR OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ 
 

6.1. Sternoklavikular Eklem Anterior Oblik Radyografisinin Amacı 
 

Sternoklavikular eklem anterior oblik radyografisi travma, (çıkık ve kırıklar) 

enfeksiyon ve diğer kemik lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi 
amacıyla çekilir. 

 

6.2. Sternoklavikular Eklem Anterior Oblik Radyografisi Çekim 

Tekniği 
 

Sternoklavikular Eklem Anterior Oblik Radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri 
uygulanmaktadır. 

 

6.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

6.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 18x24 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

6.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, pron pozisyonunda masaya yatırılır. Sol taraf sternoklavikular eklem 
radyografisi için sağ taraf, sağ taraf sternoklavikular eklem radyografisi için sol taraf 20-30˚ 
yükseltilerek vücudun oblik pozisyonda olması sağlanır. Kaset, sternoklavikular eklemi 
ortalayacak Ģekilde ayarlanır (Bkz Resim 6.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 6.1: Sternoklavikular eklem anterior oblik radyografisi çekim pozisyonu 
 

6.2.4. Merkezi IĢın 
 

Filme dik olarak 4. torakal vertebra hizasına, kasetin ortasına santralize edilir. 
Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

6.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 

Ebatları 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

18x24 Evet 66 8 115 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 

iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 
Resim 6.1). 

 

Resim 6.1: Sternoklavikular eklem anterior oblik radyografisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda sternoklavikular eklem anterior 
oblik radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 

sağlayınız. 
 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 18x24 ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 

yerleĢtiriniz 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, pron pozisyonunda masaya 
yatırınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Radyografisi çekilecek tarafı masa orta 
hattına ortalayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sol taraf sternoklavikular eklem radyo-
grafisi için sağ tarafı, sağ taraf sterno-
klavikular eklem radyografisi için sol 
tarafı 20-30˚ yükselterek vücudun oblik 
pozisyonda olmasını sağlayınız. 

 Pozisyonu doğru verdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kaseti sternoklavikular eklemi 
ortalayacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Kaseti radyografisi alınacak bölgeyi tam 
içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 FFM’yi 115 cm olarak ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını filme dik olarak 4. tora-kal 

vertebra hizasına, kasetin ortasına 
santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının dik olarak kasetin 

ortasına santralize edilmesine dikkat 
ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. ( ) Sternoklavikular Eklem Radyografisinde 24x30 cm ebatlarında kaset kullanılır. 

2. ( ) Sternoklavikular Eklem Radyografisinde hasta pron pozisyonunda masaya 

yatırılır ve 20-30˚ oblig pozisyonunda olması sağlanır. 

3. ( ) Kaset sternoklavikular eklemi ortalayacak Ģekilde ayarlanır. 

 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
4. Merkezi ıĢını, filme dik olarak .....…………………….hizasına, kasetin ortasına 

santralize ediniz. 

5. Radyografi alınırken hastaya, ........................................... tutturunuz. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda omuz A-P radyografisini tekniğine 
uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 

 
 

Omuz A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline getirip sınıf 
ortamında tartıĢınız. 

 

7. OMUZ A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

7.1. Omuz A-P Radyografisinin Amacı 
 

Omuz A-P radyografisi; travma, (çıkık ve kırıklar) enfeksiyon ve diğer kemik 
lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilmektedir. 

 

7.2. Omuz A-P Radyografisi Çekim Tekniği 
 

Omuz A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

7.2.1. Hasta Hazırlığı  
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

7.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

7.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Masada omuz A-P radyografisi çekimi için masada ve ayakta pozisyon teknikleri 
uygulanır. 

 

 Masada Omuz A-P Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 
 

Hasta supin pozisyonunda masaya yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki kol 
gövdenin yanına ekstansiyonda uzatılır. El ayası yukarı bakar durumdadır. KarĢı taraf omuz, 
omuz yapılarındaki oblikliği ortadan kaldırmak amacıyla masadan 30-40˚ kaldırılır. Hastanın 
baĢı, radyogarafisi çekilmeyecek tarafa çevrilir. Kaset, omzu içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
Radyografide, tuberculum majus humeri görülmelidir. Mukayese için karĢı tarafıda 
çekilebilir (Bkz. Fotoğraf 7.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
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 Ayakta Omuz A-P Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 

 
Hasta, ayakta statifin önüne alınır. Radyografisi çekilecek tarafataki omuz, statife 

temas ettirilir. Aynı taraftaki kol, gövdenin yanına ekstansiyonda uzatılır. El ayası öne bakar 

durumdadır. KarĢı taraf omuz, omuz yapılarındaki oblikliği ortadan kaldırmak amacıyla 
statiften 30-40˚ uzaklaĢtırılır. Hastanın baĢı, radyogarafisi çekilmeyecek tarafa çevrilir. 
Kaset, omzu içine alacak Ģekilde ayarlanır. Radyografide tuberculum majus humeri 
görülmelidir. Mukayese için karĢı tarafıda çekilebilir (Bkz. Fotoğraf 7.2). 

 

Fotoğraf 7.1: Omuz A-P radyografisi masada çekim pozisyonu 

 

Fotoğraf 7.2: Omuz A-P radyografisi ayakta çekim pozisyonu 
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7.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın omuz eklemine kasete tam dik olacak Ģekilde santralize edilir. Diyafram, 

radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

7.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 70 10 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 

“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 

iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes” alması komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 
Resim7.1). 
 

 

Resim 7.1: Omuz A-P radyogramı 

 



 

 43 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda omuz A-P radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 

kolye vb. görüntüyü olumsuz   
etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 

refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek 
herhangi bir nesne kalmadığında emin 
olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 24x30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 

bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Radyografisi çekilecek omuz masanın 
orta hattına gelecek Ģekilde hastaya 
pozisyon veriniz. 

 Mukayeseli omuz çekilecekse vertebral 
kolon masanın orta hattına gelecek 

Ģekilde hastaya pozisyon veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografisi çekilecek taraftaki kolu 
gövdenin yanına ekstansiyonda uzatınız, 

el ayasını yukarı bakar duruma getiriniz. 

 Radyografi çekimlerinde pozisyonu tam 
uygulayıp detayları iyi veren bir 

radyografi elde ediniz. 

 KarĢı taraf omzu, masadan 30-40˚ 
kaldırınız. 

 Oblikliği önlemek için açıyı doğru 
verdiğinizden emin olunuz. 

 Hastanın baĢını radyografisi 
çekilmeyecek tarafa çeviriniz. 

 Hastanın baĢını çevirerek gözleri 
radyasyondan koruduğunuzu 
unutmayınız. 

 Kaseti omzu içine alacak Ģekilde 
ayarlayınız 

 Kasetin, radyografisi istenen bölgeyi 
kesmemesine dikkat ediniz. 

 Hastayı ayakta statifin önüne alınız. 
Radyografisi çekilecek tarafataki omuzu 
statife temas ettiriniz. 

 Omzun, statife ortalanmasına dikkat 
ediniz. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki kolu 
gövdenin yanına ekstansiyonda uzatınız. 

 El ayasını öne bakar duruma getiriniz. 

 Pozisyonu doğru vermeye özen 
gösteriniz. 

 KarĢı taraf omzu statiften 30-40˚ 

kaldırınız. 

 Omuz yapılarındaki oblikliği ortadan 
kaldırmak için açıyı doğru 
verdiğinizden emin olunuz. 

 Kaseti omzu içine alacak Ģekilde 
ayarlayınız.  

 Radyografide, tuberculum majus 
humerinin görülmesini sağlayınız. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, omuz eklemine, kasete 
tam dik olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının, dik olarak kasetin 
ortasına santralize edilmesine dikkat 
ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Uygun Kv ve mAs ayarlamasını 

yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Omuz A.P radyografisinde, hastanın radyografisi çekilmeyecek omzu, masadan ne 

kadar kaldırılmalıdır? 
A) 15°-20˚ 
B) 20°-25˚ 
C) 18°-24˚ 
D) 24°-30˚ 

E) 30°-40˚ 
 

2. Omuz A.P radyografisi için hangi ebatlarda kaset kullanılmalıdır? 
A) 30x40 cm 
B) 24x30 cm 
C) 10x15 cm 
D) 35x35 cm 

E) 30x50 cm 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Radyografisi çekilecek taraftaki kol gövdenin yanına ekstansiyonda uzatılır, El 

ayası yukarı bakar durumdadır. 

4. ( ) Masada omuz A.P radyografisi çekilirken merkezi ıĢın, omuz eklemine kasete 

tam dik olarak santralize edilir. 

5. ( ) Omuz A.P radyografisinde tüberkülüm majus humeri görülmelidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda omuzun A-P abduksiyon 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Omuzun A-P abduksiyon radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline 
getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

8. OMUZUN A-P ABDUKSĠYON 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

8.1. Omuzun A-P Abduksiyon Radyografisinin Amacı 
 
Omuzun A-P abduksiyon radyografisi travma, (çıkık ve kırıklar) enfeksiyon ve diğer 

kemik lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekililir. 
 

8.2. Omuzun A-P Abduksiyon Radyografisi Çekim Tekniği 
 
Omuz A-P Abduksiyon Radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

8.2.1. Hasta Hazırlığı  
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

8.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 18x24 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

8.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki kol, baĢın 

yanında yukarı doğru uzatılır. Dirsek fleksiyona getirilir. Kaset aksiller çukuru ortalayacak 
Ģekilde ayarlanır (Bkz. Resim 8.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 8.1: Omuzun A-P abduksiyon radyografisi çekim pozisyonu  
 

8.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın aksiller çukura, filme tam dik olarak santralize edilir. Diyafram, 
radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

8.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 

Ebatları 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

18x24 Evet 70 10 115 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 
Resim8.2). 
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Resim 8.1: Omuzun A-P abduksiyon radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda omzun A-P abduksiyon 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz 

etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların grafi öncesi hazırlığını grafi 
odalarındaki kabinlerde yapmasını 

sağlayınız. 
 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 

bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 18x24 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki 
omuzun, masanın orta hattına gelmesine 
dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografisi çekilecek taraftaki kolu, 
baĢın yanında yukarı doğru uzatınız, 

dirseği fleksiyona getiriniz. 

 Radyografi çekimlerinde pozisyonu tam 
uygulayıp detayları iyi veren bir 

radyografi elde ediniz. 

 Kaseti, aksiller çukuru ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Kasetin radyografisi alınacak bölgeyi 
içine almasına dikkat ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını aksiler çukura, filme tam 
dik olarak santralize ediniz. 

 Santralizasyonu kasetin ortasına yaparak 
iyi bir detay elde ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure.yaparken yapılan iĢlemleri 

uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Omzun A-P Abduksiyon Radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 35x35 cm 

B) 25x25 cm 
C) 18x24 cm 
D) 28x35 cm 
E) 30x40 cm 
 

2. Omzun A-P Abduksiyon Radyografisinde yapılan iĢlemler arasında değildir? 
A) Hasta supin pozisyonunda masaya yatırılır. 

B) Radyografisi çekilecek taraftaki kol baĢın yanında yukarı doğru uzatılır.Dirseğe 
ekstansiyonda pozisyon verilir. 

C) Kaset, aksiller çukuru ortalayacak Ģekilde ayarlanır. 
D) Merkezi ıĢını, diyafram ile sınırlandırılır. 
E) FFM 115 cm olacak Ģekilde ayarlanır. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Radyografisi çekilecek taraftaki omuz masanın orta hattına gelecek Ģekilde 

hastaya pozisyon verilir. 

4. ( ) Omzun A-P Abduksiyon Radyografisinde merkezi ıĢın aksiller çukura, filme tam 

dik olarak santralize edilir. 

5. ( ) Radyografi alınırken hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu 

verilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda omuz aksiyal radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Omuz aksiyal radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline getirip sınıf 
ortamında tartıĢınız. 

 

9. OMUZ AKSĠYAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

9.1. Omuz Aksiyal Radyografisinin Amacı 
 

Omuz Aksiyal Radyografisi travma (çıkık ve kırıklar), enfeksiyon ve diğer kemik 

lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilir. 

 

9.2. Omuz Aksiyal Radyografisinde Çekim Tekniği 
 

Omuz aksiyal radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

9.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

9.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 18x24 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

9.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masa üzerine supin pozisyonunda yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki kol, 

90˚ abdüksiyonda ve dıĢa rotasyondadır. Kaset, arkadan desteklenerek omzun üzerinde dik 
duracak Ģekilde yerleĢtirilir. Hastanın baĢı diğer tarafa çevrilir (Bkz.Fotoğraf 9.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 

AMAÇ 
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Fotoğraf 9.1: Omuz aksiyal radyografisi pozisyonu 
 

9.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın göğüs ön duvarına paralel olacak Ģekilde hafif mediale açılandırılarak 
horizontal konumda aksiller çukura santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek 
bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

9.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 

Ebatları 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

18x24 Hayır 65 7 115 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz 
Resim 9.1). 

 

Resim 9.1: Omuz aksiyal radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda omuz aksiyal radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların grafi öncesi hazırlığını grafi 
odalarındaki kabinlerde yapmasını 
sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 18X24 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, masa üzerine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki omzun, 
masanın orta hattına gelmesine dikkat 

ediniz. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki kolu 90˚ 
abdüksiyona ve dıĢa rotasyona getiriniz. 

 Pozisyonu doğru verdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kaseti arkadan destekleyerek omuzun 
üzerinde dik duracak Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 Kasetin radyografisi alınacak bölgeyi 
içine almasına dikkat ediniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın baĢını diğer tarafa çeviriniz. 
 Hastaya doğru pozisyonda radyografi 

çekerken radyasyondan korunmasını da 
sağlayınız. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını göğüs ön duvarına paralel 
olacak Ģekilde hafif mediale 

açılandırılarak horizantal konumda 
aksiller çukura santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının açılandırılmasına dikkat 

ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Hastaya komutu veremeden önce 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz. 

A) Anterior- vücudun ön kesimi 
B) DıĢ rotasyon-dıĢa doğru döndürme 
C) Abduksiyon-ilgili organın vücudun merkezine yaklaĢması 
D) Medial- ilgili vücut bölgesinin orta sagittal düzleme yakın olan kesimi 
E) Abduksiyon-ilgili organın vücudun merkezine uzaklaĢması 

 
2. Omuz aksiyal radyografisinde yapılan iĢlemler arasında olmayan aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Hasta supin pozisyonunda masaya alınır. 
B) Kaset bucky tepsisine enlemesine yerleĢtirilir. 
C) Hastanın baĢı öbür tarafa çevrilir. 
D) Merkezi ıĢın diyafram ile sınırlandırılır. 

E) Santralizasyon kasetin ortasına yapılarak iyi bir detay elde edilir. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Omuz aksiyal radyografisinde kaset, arkadan desteklenerek omuz üzerinde dik 

duracak Ģekilde masa üzerine yerleĢtirilir. 

4. ( ) Merkezi ıĢın göğüs ön duvarına paralel olacak Ģekilde hafif mediale açılandırıp 

horizantal ıĢınla aksiller çukura santralize edilir. 

5. ( ) Omuz aksiyal radyografisinde 18x24 ebatlarında kaset kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda transtorasik omuz ve humerus 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Transtorasik omuz ve humerus radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor 
haline getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

10. TRANSTORASĠK OMUZ VE HUMERUS 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

10.1. Transtorasik Omuz ve Humerus Radyografisinin Amacı 
 
Transtorasik omuz ve humerus radyografisi, travmada, (çıkık ve kırıklar) hasta kolunu 

açamayacak kadar yaralı olduğu durumlarda, enfeksiyon ve diğer kemik lezyonlarının 
(metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilir. 

 

10.2. Transtorasik Omuz ve Humerus Radyografisinde Çekim 

Tekniği 
 
Transtorasik Omuz ve Humerus Radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri 

uygulanır. 

 

10.2.1. Hasta Hazırlığı 

 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 

 

10.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 

aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
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10.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta ayakta statifin önüne alınır. Radyografisi çekilecek omuz ve humerus lateral 

olarak statife temas ettirilir. Radyografisi çekilecek taraftaki kol olabildiğince aĢağı indirilir. 
Diğer taraftaki kol ise baĢın üzerine kaldırılarak olabildiğince yükseltilir. Böylece 
radyografisi çekilmeyen omzun ve humerusun, çekilen tarafa superpose (üst üste gelme) 
olması önlenmiĢ olur. Kasetin üst kenarı radyografisi çekilecek taraftaki caput humerinin 6 
cm üzerine ayarlanır (Bkz. Fotoğraf 10.1). 

 

 

Fotoğraf 10.1: Transtorasik omuz ve humerus radyografisi pozisyonu  

 

10.2.4. Merkezi IĢın  
 
Merkezi ıĢın 10˚ kauda-kranial açı ile kasetin tam ortasına santralize edilir. Diyafram, 

radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

10.2.5.Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 80 15 115 
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Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin 
nefes al tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Ayrıca; hastanın 
nefes alması durumunda, radyografisi çekilecek taraftaki kol solunumdan etkilenmeyecek 
Ģekilde sabitlenebiliyorsa exposure yapıldığı anda hastaya solunum yaptırılması superpose 

olan kostaların silik çıkmasını ve omuzdaki yapıların daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Bu 
iĢlem yapılırken uzun exposure süresi seçilmelidir. Exposure iĢleminden hemen sonra 
hastaya “rahat nefes” alması komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır.  

 
Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 

Resim10.1). 
 

 

Resim 10.1: Transtorasik omuz ve humerus radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda transtorasik omuz ve humerus 
radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 24x30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine boylamasına 
yerleĢtiriniz 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz  

 Hastayı, ayakta statifin önüne alınız. 
 Hastayı statife almadan önce tüpü, orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 61 

 Radyografisi çekilecek omzu ve 

humerusu lateral olarak statife temas 
ettiriniz. Radyografisi çekilecek taraftaki 
kolu olabildiğince aĢağı indiriniz. Diğer 
taraftaki kolu ise baĢın üzerine 
kaldırılarak olabildiğince yükseltiniz. 

 Radyografisi çekilmeyen omzun ve 
humerusun çekilen tarafa superpose 
olmasını engelleyiniz. 

 Kasetin üst kenarını, radyografisi 
çekilecek taraftaki caput humerinin 6 cm 
üzerine ayarlayınız. 

 Kasetin radyografisi alınacak bölgeyi 
tam içine alacak Ģekilde olmasına dikkat 
ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerlerini kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, tüpe10˚ kaudo-kranial açı 
verilerek kasetin tam ortasına  santralize 
ediniz. 

 Tüpü açılandırmayı unutmayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “derin 
nefes al tut ve hareket etme” komutu 
veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure yaparken yapılan iĢlemleri 

uygulayınız  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Transtorasik omuz ve humerus radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 35x35 cm 
B) 25x25 cm 
C) 18x24 cm 
D) 24x30 cm 

E) 30x40 cm 
 

2. Transtorasik omuz ve humerus radyografisiyle ilgili yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz? 
A) Hastayı statife almadan önce tüp orta hat çizgisine ayarlanıp sabitleĢtirilir. 
B) Film fokus mesafesi 115 cm olacak Ģekilde ayarlanır. 
C) Transtorasik omuz ve humerus radyografisi ekspiryumda çekilir. 
D) Hastanın radyografisi çekilecek taraftaki kolu olabildiğince aĢağı indirilir, diğer 

taraftaki kol ise baĢın üzerine kaldırılarak olabildiğince yükseltilir. 
E) Merkezi ıĢın, radyografisi alınacak bölge büyüklüğünde diyaframlar ile 

sınırlandırılır. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Transtorasik omuz ve humerus radyografisinde kasetin üst kenarı, caput 

humerinin 6 cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır. 

4. ( ) Merkezi ıĢın tüpe10˚ kranio-kaudal açı verilerek kasetin tam ortasına santralize 

edilir. 

5. ( ) Transtorasik omuz ve humerus radyografisi pozisyonunda radyografi çekimi, 

hasta radyografisi çekilecek kolunu kaldıramadığı durumlarda tercih edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
 
 
 

 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda eksternal humerus rotasyonuyla 

omuz A-P radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 

 
 

Eksternal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırarak, rapor haline getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 
 

11. EKSTERNAL HUMERUS 

ROTASYONUYLA OMUZ A-P 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

11.1. Eksternal Humerus Rotasyonuyla Omuz A-P Radyografisinin 

Amacı 
 
Eksternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyografisi, travma, (çıkık ve kırıklar) 

enfeksiyon ve diğer kemik lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi 
amacıyla çekilir. 

 

11.2. Eksternel Humerus Rotasyonuyla Omuz A-P Radyografisinde 

Çekim Tekniği 
 
Eksternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim 

teknikleri uygulanmaktadır. 

 

11.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 

 

11.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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11.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Eksternal Humerus Rotasyonuyla Omuz A-P Radyografisi çekimi için masada ve 
ayakta pozisyon teknikleri uygulanır. 

 

 Masada Eksternal Humerus Rotasyonuyla Omuz A-P Radyografi Çekimi 

Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, supin pozisyonunda masaya yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki omuz 
masanın orta hattına ayarlanır, kol gövdenin yanında ekstansiyonda uzatılır. Vücut 
radyografisi çekilecek tarafa doğru 5-20˚ döndürülür. Radyografisi çekilecek tarafta 
gövdenin yanında ekstansiyonda uzatmıĢ olduğumuz kola dıĢa doğru rotasyon yaptırılır. 
Kaset omzu içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

 Ayakta Eksternal Humerus Rotasyonuyla Omuz A-P Radyografi Çekimi 

Pozisyon Tekniği 
 

Hasta ayakta statifin önüne alınır.Hastanın yüzü tüpe, sırtı statife dönük Ģekilde 
radyografisi çekilecek taraftaki omzu, statifin orta hattına getirilerek bucky tepsisine temas 
ettirilir. Aynı taraftaki kol gövdenin yanında aĢağıya doğru ekstansiyonda uzatılır. Vücut, 
radyografisi çekilecek tarafa doğru 5-20˚ döndürülür. Radyografisi çekilecek taraftaki 
gövdenin yanında uzatmıĢ olduğumuz kola dıĢa doğru rotasyon yaptırılır, diğer taraftaki kol 
da gövdenin yanında ekstansiyonda aĢağı doğru uzatılmıĢtır.Kaset omzu içine alacak  Ģekilde 
ayarlanır (Bkz. Fotoğraf 11.1). 

 

 

Fotoğraf 11.1: Eksternal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyografisi pozisyonu 
 

11.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın, her iki pozisyon için de omuz eklemine kasete dik olarak santralize 
edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
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11.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 70 10 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 

“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz 

Resim11.1). 
 

 

Resim 11.1: Eksternal humerus rotasyonu ile A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda eksternal humerus rotasyonu ile 
omuz A-P radyografisi tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkartınız. 

 Hastaların grafi öncesi hazırlığını, 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde, görüntüyü etkileyecek 
herhangi bir nesne kalmadığında emin 
olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız 

 24x30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun     

ebatlarda kaset seçiniz.  

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Masada çekilecek radyografi için hastayı 
supin pozisyonunda masaya yatırınız. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelmesine dikkat ediniz. 

 Radyografisi çekilecek omzun masanın 

orta hattına gelmesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografisi çekilecek taraftaki kolu, 
gövdenin yanında ekstansiyonda 
uzatınız. 

 Kolun ekstansiyonda olmasına dikkat 
ediniz. 

 Vücudu, radyografisi çekilecek tarafa 
doğru 5-20˚ döndürünüz. 

 Vücuda gerektiği kadar rotasyon 
yaptırmaya dikkat ediniz. 

 Radyografisi çekilecek tarafta gövdenin 
yanında ekstansiyonda uzatmıĢ 
olduğunuz kola, dıĢa doğru rotasyon 
yaptırınız. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki kolu 
dıĢa doğru döndürerek çekim 
pozisyonunu ayarlayınız. 

 Kaseti, omuz eklemini içine alacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Skapulanın angulus süperior’u, filmde 
görünecek Ģekilde kaseti ayarlayınız. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda, kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, omuz eklemine kasete dik 
olarak santralize ediniz 

 Merkezi ıĢını kasetin ortasına dik olacak 
Ģekilde santralize ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu vermeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken yapılan 

iĢlemleri uygulayınız.. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Eksternal humerus rotasyonu ile Omuz A-P Radyografisi için hangi ebatlarda kaset 
kullanılır? 

A) 35x35 cm 
B) 25x25 cm 
C) 18x24 cm 
D) 30x40 cm 
E) 24x30 cm 

 

2. AĢağıdakilerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz. 
A) Anterior- vücudun ön kesimi 
B) Ġnferior-vücudun alt kesimi 
C) Ekstansiyon-eklemin bükülmesi 
D) DıĢ rotasyon-dıĢa doğru döndürme 

E) Kranio-kaudal – kafadan- ayağa 
 

3. Eksternal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyografisinde yapılan iĢlemler arasında 
olmayan ,aĢağıdakilerden hangisidir?  
A) Hasta üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 

refakatçileri tarafından çıkarılmasını sağlanır. 
B) Radyografisi çekilecek taraftaki omuz, masanın orta hattına ayarlanır. Kol 

gövdenin yanında ekstansiyonda uzatılır. 
C) Vücut radyografisi çekilecek tarafa doğru 10-15˚ döndürülür. 
D) Merkezi ıĢın, diyafram ile sınırlandırılır. 
E) Hastaya solunumu tutturulur. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
4. ( ) Eksternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyografisinde kaset dıĢ kısmında 

omuz eklemini içine alacak Ģekilde, iç kısmındaysa skapulanın angulus süperior ucunu 

kesmeyecek Ģekilde ayarlanır. 

5. ( ) Eksternal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyografisinde FFM 115 cm 

olmalıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12 
 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda internal humerus rotasyonuyla 
omuz A-P radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 
 

 

 
 
Ġnternal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırarak, rapor haline getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 
 

12. ĠNTERNAL HUMERUS ROTASYONU 

ĠLE OMUZ A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

12.1. Ġnternal Humerus Rotasyonu ile Omuz A-P Radyografisinin 

Amacı 
 
Ġnternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyografisi travma, (çıkık ve kırıklar) 

enfeksiyon ve diğer kemik lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi 
amacıyla çekilmektedir. 

 

12.2. Ġnternal Humerus Rotasyonu ile Omuz A-P Radyografisi 

Çekim Tekniği 
 
Ġnternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri 

uygulanmaktadır. 
 

12.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

12.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset kullanılmamaktadır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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12.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Ġnternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyografisi çekimi için masada ve ayakta 
pozisyon teknikleri uygulanır. 

 

 Masada Ġnternal Humerus Rotasyonuyla Omuz A-P Radyografi Çekimi 

Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, supin pozisyonunda masaya yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki omuz, 
masanın orta hattına ayarlanır. Kol, gövdenin yanında ekstansiyonda uzatılır. Vücut, 
radyografisi çekilecek tarafa doğru 5-20˚ döndürülür. Radyografisi çekilecek tarafta 
gövdenin yanında ekstansiyonda uzatmıĢ olduğumuz kola içe doğru rotasyon yaptırılır.Kaset, 
omzu içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

 Ayakta Ġnternal Humerus Rotasyonuyla Omuz A-P Radyografi Çekimi 

Pozisyon Tekniği 
 

Hasta ayakta statifin önüne alınır. Hastanın yüzü tüpe, sırtı statife dönük Ģekilde 
radyografisi çekilecek taraftaki omzu statifin orta hattına getirilerek bucky tepsisine temas 
ettirilir. Aynı taraftaki kol gövdenin yanında aĢağıya doğru ekstansiyonda uzatılır. Vücut 
radyografisi çekilecek tarafa doğru 5-20˚ döndürülür. Radyografisi çekilecek taraftaki 
gövdenin yanında uzatmıĢ olduğumuz kola içe doğru rotasyon yaptırılır; diğer taraftaki kolda 
gövdenin yanında ekstansiyonda aĢağı doğru uzatılır. Kaset omzu içine alacak Ģekilde 
ayarlanır (Bkz. Fotoğraf 12.1). 

 

 

Fotoğraf 12.1: Ġnternal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyografisi pozisyonu 
 

12.2.4.Merkezi IĢın 
 

Her iki pozisyon için de omuz eklemine kasete dik olarak santralize edilir. Diyafram, 
radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
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12.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 70 10 115 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 
Resim12.1). 
 

 

Resim 12.1: Ġnternal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda internal humerus rotasyonuyla omuz 
A-P radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesneleri çıkartınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 

refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 24x30cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun   

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Masada çekilecek radyografi için 
hastayı, supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki omzun 

altına kaseti yerleĢtiriniz ve kolu 
gövdenin yanında ekstansiyonda 
uzatınız. 

 Radyografi çekimlerinde pozisyonu tam 
uygulayıp detayları iyi veren bir 
radyografi elde ediniz. 

 Vücudu, radyografisi çekilecek tarafa 
doğru 5-20˚ döndürünüz. 

 Vücuda gerekli rotasyonu yaptırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografisi çekilecek tarafta, gövdenin 

yanında ekstansiyonda uzatmıĢ 
olduğunuz kola, içe doğru rotasyon 
yaptırınız. 

 Radyografisi çekilecek taraftaki kolu içe 
doğru döndürerek çekim pozisyonunu 
ayarlayınız. 

 Kaseti, omuz eklemini içine alacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Skapulanın angulus superior’u filmde 
görünecek Ģekilde kaseti ayarlayınız. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, omuz eklemine kasete dik 
olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını kasetin ortasına dik olacak 
Ģekilde santralize ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Ġnternal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyografisi hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 35x35 cm 
B) 25x25 cm 
C) 24x30 cm 
D) 18x24 cm 
E) 30x40 cm 

 
2. Hangisi internal humerus rotasyonu ile omuz A-P radyografisi yapılan iĢlemler 

arasında değildir? 
A) Hasta üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 

refakatçileri tarafından çıkarılmasını sağlanır. 
B) Radyografisi çekilecek taraftaki omuz, masanın orta hattına ayarlanır. Kol 

gövdenin yanında fleksiyonda uzatılır. 

C) Vücut, radyografisi çekilecek tarafa doğru 5-20˚ döndürülür. 
D) Merkezi ıĢın diyafram ile sınırlandırılır. 
E) Hastaya solunumu tutturulur. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Radyografisi çekilecek tarafta gövdenin yanında fleksiyonda uzatmıĢ olduğunuz 

kola, dıĢa doğru rotasyon yaptırınız. 

4. ( ) Ġnternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyografisinde kaset dıĢ kısmında 

omuz eklemini içine alacak Ģekilde, iç kısmındaysa skapulanın angulus superior ucunu 

kesmeyecek Ģekilde ayarlanır. 

5. ( ) Ġnternal humerus rotasyonu ile omuz, A-P radyografisinde FFM 115cm 

olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–13 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda humerus A-P radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 

 
 

Humerus A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline getirip sınıf 

ortamında tartıĢınız. 
 

13. HUMERUS A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

13.1. Humerus A-P Radyografisinin Amacı 
 

Humerus A-P radyografisi travma, (çıkık ve kırıklar) enfeksiyon ve diğer kemik 
lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilmektedir. 

 

13.2. Humerus A-P Radyografisi Çekim Tekniği 
 

Humerus A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

13.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 
 

13.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm veya 30x40 cm ebadındaki kaset, 
ıĢınlanmamıĢ film dolabından alınır. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. 
Röntgen masası üzerine uzunlamasına yerleĢtirilir. Dijital röntgen cihazları ile yapılan 
radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset 
kullanılmamaktadır. 
 

13.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Humerus A-P radyografisi çekimi için masada ve ayakta pozisyon teknikleri 
uygulanır. 

 

 Masada Humerus A-P Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek kol, anatomik 
pozisyonda el ayası yukarı bakar Ģekilde masa üzerinde gövdenin yanında uzatılır. Kaset, 

radyografisi çekilecek kolun altına yerleĢtirilir, diğer taraftaki omuz bir miktar kaldırılır. 
Kasetin üst kenarı, omzun 4cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz. Fotoğraf13.1).  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–13 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 76 

 Ayakta Humerus A-P Radyografi Çekimi Pozisyon Tekniği 

 
Hasta, ayakta statifin önüne alınır. Yüzü tüpe, radyografisi çekilecek omzu ve kolu 

statife temas edecek Ģekilde pozisyon verilir. Radyografisi çekilecek taraftaki kol, el ayası 

öne bakar Ģekilde gövdenin yanında aĢağı uzatılır. Diğer taraftaki omuz bir miktar 
uzaklaĢtırılır. Statife yerleĢtirilmiĢ olan kasetin üst kenarı, omzun 4 cm üzerine gelecek 
Ģekilde ayarlanır (Bkz. Resim13.2). 

 
Her iki pozisyonda radyografi çekiminde de eğer hastanın omuz ve kolu arasında 

belirgin bir kalınlık farkı bulunuyorsa o zaman graduated ranforsatör veya kompansatuar 
filtre kullanılabilir.  

 

Fotoğraf 13.1: Humerus A-P radyografisi masada pozisyonu 

 

Fotoğraf 13.2: Humerus A-P radyografisi ayakta pozisyonu 
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13.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, her iki pozisyon için de humerusun, ortasına kasete dik gelecek Ģekilde 

santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

13.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 
Ebatları 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 

30x40 
Hayır 68 8 105 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya 

“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. 

 
Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 

Resim13.1). 
 

 

Resim 13.1: Humerus A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, humerus A-P radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki 
giysileri, kolye vb. görüntüyü 
olumsuz etkileyecek nesneleri 

çıkartınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 

sağlayınız. 
 Radyografi iĢleminden önce hasta üzerinde 

görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne 
kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız 

 24x30 cm, veya 30x40 cm ebatlarında 
kaset seçiniz. 

 Hastanın vücut yapısına göre uygun 
ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
alınız.  

 Radyografisi çekilecek omuz masanın orta 
hattına gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 

veriniz. 

 Radyografisi çekilecek kolu anatomik 

pozisyonda, el ayası yukarı bakar 
Ģekilde masa üzerinde gövdenin 
yanında uzatınız. 

 Hastaya pozisyonu anatomik duruĢa göre 
veriniz. 

 Kaseti, radyografisi çekilecek kolun 

altına yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 

olunuz. 

 Diğer taraftaki omzu bir miktar 
kaldırınız. 

 Düzgün pozisyon verdiğinizden emin 
olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 79 

 Kasetin üst kenarını omzun 4 cm 
üzerine gelecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Kasete omuzu ve humerusu birlikte alınız. 

 FFM’yi 105 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, her iki pozisyon için de 

humerusun ortasına kasete dik 
gelecek Ģekilde santralize ediniz. 

 Kasetin ortasına filme dik olacak Ģekilde 
santralize ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu 
veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı yapacağı 
eylem konusunda bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Humerus A-P radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 35x35 cm-35x43 cm 
B) 25x25 cm-20x30 cm 
C) 18x24 cm-24x25 cm 
D) 24x30 cm-30x40 cm 

E) 25x30 cm-30x35 cm 
 

2. Humerus A-P radyografisinde kaset nasıl ayarlanmalıdır? 
A) Tuberculum majus humeriyi ortalayacak Ģekilde 
B) Akromionu ortalayacak Ģekilde 
C) Kasetin üst kenarı caput humeriye gelecek Ģekilde  
D) Kasetin üst kenarı glenoid fossaya gelecek Ģekilde  

E) Kasetin üst kenarı omzun 4 cm üzerine gelecek Ģekilde  
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Merkezi ıĢın, her iki pozisyon için de humerusun ortasına kasete dik gelecek 

Ģekilde santralize edilir. 

4. ( ) Humerus A-P radyografisinde, radyografisi çekilecek kol anatomik pozisyonda, 

el ayası yukarı bakar Ģekilde masa üzerinde gövdenin yanında uzatılır. 

5. ( ) Humerus A-P radyografisinde, omuz ve kol arasında belirgin bir kalınlık farkı 

bulunuyorsa o zaman graduated ranforsatör veya kompansatuar filtre kullanılabilir  

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–14 
 
 
 
 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda humerus lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Humerus lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline 
getiripsınıf ortamında tartıĢınız. 
 

14. HUMERUS LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

14.1. Humerus Lateral Radyografisinin Amacı 
 
Humerus lateral radyografisi; travma, (çıkık ve kırıklar) enfeksiyon ve diğer kemik 

lezyonlarının (metabolik, endokrin, tümöral) teĢhis edilmesi amacıyla çekilmektedir. 
 

14.2. Humerus Lateral Radyografisi Çekim Tekniği 
 
Humerus lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

14.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (skapula A-P radyografisi) gibidir. 

 

14.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm veya 30x40 cm ebadındaki kaset, 

ıĢınlanmamıĢ film dolabından alınır. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. 
Röntgen masası üzerine uzunlamasına yerleĢtirilir Dijital Röntgen cihazları ile yapılan 

radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için kaset 
kullanılmamaktadır. 

 

14.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masaya supin (sırt üstü) pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek kolun 

altına kaset boylamasına yerleĢtirilir. Kola 45˚ abduksiyonda, dirseğe 90˚ fleksiyonda ve ön 
kola dıĢ rotasyonda olacak Ģekilde pozisyon verilir. Kasetin üst kenarı omzun 4 cm üzerine 
gelecek Ģekilde ayarlanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–14 
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 Alternatif Pozisyon 

 
Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Hastanın radyografisi çekilecek kol 90  ̊

abduksiyondadır. Kolun altına yastık vb. koyularak masaya paralel olacak Ģekilde yükseltilir 

ve ön kol da supinasyonda olacak Ģekilde pozisyon verilir. Kaset, masa planına tam dik 
olacak Ģekilde arkadan desteklenerek olabildiğince hastanın boynuna doğru yaklaĢtırılarak 
yerleĢtirilir. 

 
Bu pozisyonda görüntüleme yapılamıyorsa transtorasik pozisyonda humerus 

görüntülenir (Bkz. Fotoğraf 14.1). 
 

 

Fotoğraf 14.1: Humerus lateral radyografisi pozisyonu 

 

14.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, humerus lateral radyografisi çekiminde kasetin ortasına filme dik olacak 

Ģekilde santralize edilir 
 
Alternatif pozisyon için Humerus’un ortasına, göğüs duvarına paralel olacak Ģekilde 

horizantal konumda gelen ıĢınla santralize edilir. 
 
Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

14.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 

30x40 
Hayır 68 8 105 
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Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes” alması komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 

Resim14/1). 
 

 

Resim 14.1: Humerus lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda humerus lateral radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın belden yukarısındaki giysileri, 
kolye vb. görüntüyü olumsuz etkileyecek 
nesneleri çıkarttırınız.. 

 Hastanın radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek 
herhangi bir nesne kalmadığında emin 
olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 24x30cm veya 30x40 cm ebatlarında 

kaset seçiniz. 

 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Radyografisi çekilecek omuz masanın 
orta hattına gelecek Ģekilde hastaya 
pozisyon veriniz. 

 Radyografisi çekilecek kolun altına aseti 
uzunlamasına yerleĢtiriniz. 

 Kasetin doğru yerleĢtirildiğinden emin 
olunuz. 

 Kola 45  ̊ abduksiyonda, dirseğe 
90˚fleksiyonda ve ön kola dıĢ rotasyonda 
olacak Ģekilde pozisyon veriniz. 

 Hastaya pozisyon verirken anatomik 
duruĢa göre pozisyonlama yapınız. 

 Kaset üst kenarını omzun 4 cm üzerine 
gelecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Kasete omuz ve humerusu birlikte 
alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alternatif pozisyon için hastayı masaya 
supin pozisyonda yatırınız. 

 Radyografisi çekilecek omuz ,masanın 
orta hattına gelecek Ģekilde hastaya 
pozisyon veriniz 

 Hastanın radyografisi çekilecek kolunu 
90˚ abduksiyonda, kolun altına yastık vb. 
koyarak masaya paralel olacak Ģekilde 
yükseltiniz ve ön kola da supinasyonda 
olacak Ģekilde pozisyon veriniz. 

 Hastaya pozisyon verirken anatomik 

duruĢa göre pozisyonlama yapınız. 

 Kaseti, masa planına tam dik olacak 
Ģekilde arkadan destekleyerek 
olabildiğince hastanın boynuna doğru 
yaklaĢtırılarak yerleĢtiriniz. 

 Kasetin masa planına dik olacak Ģekilde 
durmasına dikkat ediniz. 

 FFM’yi 105 cm olacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, humerusun ortasına, 

kasete dik gelecek Ģekilde santralize 
ediniz. 

 Merkezi ıĢını, kasetin ortasına filme dik 

olacak Ģekilde santralize etmeye dikkat 
ediniz. 

 Alternatif pozisyon için merkezi ıĢını 

kasetin ortasına, göğüs duvarına paralel 
olacak Ģekilde horizantal konumda gelen 
ıĢınla dik olarak santralize ediniz. 

 Alternatif pozisyonu, gerektiği 
durumlarda uygulayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Uygun Kv ve mAs ayarlamasını 

yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken yapılan 

iĢlemleri uygulayınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Humerus lateral radyografisinde, hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 35x35 cm-35x43 cm 
B) 25x25 cm-24x25 cm 
C) 18x24 cm-20x25 cm 
D) 30x40 cm-24x30 cm 
E) 25x30 cm-35x40 cm 

 
2. AĢağıdakilerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz. 

A) Posterior- arka, arkada 
B) Supinasyon- üst, üstte 
C) Lateral-yan,dıĢ yan 
D) Antero-posterior – önden arkaya doğru 
E) Medial – iç yan 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Humerus lateral radyografisinde; kola 45˚ abduksiyonda, dirseğe 90˚ fleksiyonda 

ve ön kola dıĢ rotasyonda olacak Ģekilde pozisyon verilir. 

4. ( ) Alternatif pozisyon için hastanın radyografisi çekilecek kolu; 90  ̊abduksiyonda, 

kolun altına yastık vb. koyarak masaya paralel olacak Ģekilde yükseltilir ve ön kol 

supinasyonda olacak Ģekilde pozisyon verilir. 

5. ( ) Humerus lateral radyografisinde merkezi ıĢını omuza, kasete dik gelecek Ģekilde 

santralize ediniz. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
 

1. Skapula A.P. radyografisinde, …………………………………. ebadlarda kaset 

kullanılır. 

2. Skapula lateral radyografisinde FFM …………………… olmalıdır. 

3. Klavikula P-A yatarak radyografisinde merkezi ıĢın, ………………………………… 

..………………………………. santralize edilmelidir. 

4. Klavikula A-P radyografisinde merkezi ıĢın klavikulanın ortasına …………………… 

santralize edilir. 

5. Akromioklavikular eklem radyografisinde ……………..……………………………. 

araĢtırılıyorsa hastanın her iki eline 1.5 kg’lık ağırlık verilerek radyografi çekimi 

gerçekleĢtirilir.  

6. Akromioklavikular eklem radyografisinde kaset klavikula’nın 

…………………………..……………. içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

7. Sternoklavikular eklem anterior oblik radyografisinde hangi tarafın radyografisi 

çekilecekse karĢı tarafı ………………….. yükselterek vücudun oblik pozisyonunda 

olması sağlanır. 

8. Omuz A-P radyografisinde karĢı taraf omuz, omuz yapılarındaki oblikliği ortadan 

kaldırmak amacıyla …………………… yükseltilir. 

9. Omuz A-P abduksiyon radyografisinde; radyografisi çekilecek taraftaki kol, baĢın 

yanında yukarı doğru uzatılır, dirsek ………………… pozisyon verilir. 

10. Omuz A-P abduksiyon radyografisinde merkezi ıĢın, ………………………….. 

……………………… olarak santralize edilir. 

11. Omuz aksiyal radyografisinde radyografi kaseti 

………………………………………… Ģekilde yerleĢtirilir. 

12. Transtorasik omuz ve humerus radyografisi 

…………………………………………………….. tercih edilir.  

13. Eksternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyogarfisinde, radyogarafisi çekilecek 

tarafta gövdenin yanında ………………….. uzatmıĢ olduğumuz kola 

…………………… yaptırılır. 

14. Ġnternal humerus rotasyonuyla omuz A-P radyografisinde kaset 

………………….…………… Ģekilde ayarlanır. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 88 

15. Humerus A.P. radyografisinde merkezi ıĢın 

……………………………………………. gelecek Ģekilde santralize ediniz. 

16. Humerus lateral radyografisinde kola ………………….., dirseğe …………………ve 

ön kola …………………… olacak Ģekilde pozisyon verilir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 



 

 89 

 

 

CEVÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 fleksiyon-iç rotasyon 

4 omzun üstüne cildi 4 cm 

5 
kasetin ortasına horizantal 

konumda 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 fleksiyon- abduksiyon 

4 60  ̊anterior oblik 

5 iç kenar seviyesine 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 A 

4 tamamını 

5 omuz ile vertebralkolunun 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 kasete paralel oluncaya kadar 

4 4 cm lateraline-ortalayacak 

5 115 cm 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 
hastanın her iki eline 

1,5 kg ağırlık vererek 

4 medial uçlarını 

5 
klavikula’nın dıĢ 

ucuna 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 
3.torakal 

vertebra 

5 nefesini 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 11’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 C 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 12’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 13’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 14’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 30×40 cm ebadında 

2 115 cm 

3 
klavikula’nın tam ortasına 

kasete dik olarak 

4 5˚ kauda-kranial açıyla 

5 
eklem subluksasyonu 

(kısmi çıkık) 

6 lateral ve medial uçlarını 

7 20-30  ̊

8 30-40  ̊

9 fleksiyonda 

10 
aksiller çukura ,filme tam 

dik 

11 
arkadan destekleyerek 

omzun üzerinde dik duracak 

12 
Hastanın, kolunu kaldıramadığı 

durumlarda 

13 ekstansiyonda, dıĢ rotasyon 

14 omzu içine alacak 

15 
humerusun ortasına kasete 

dik 

16 

45  ̊abduksiyonda, 

90  ̊fleksiyonda, 

dıĢ rotasyonda 
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