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ALAN

Radyoloji

DAL/MESLEK

Radyoloji Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Akciğer ve Kalp Radyografileri

MODÜLÜN TANIMI

Akciğer P.A, Akciğer lateral, Akciğer oblik, Apiklordotik,
Lateral Decubitis, Mikrofilm, Bronkografi, Tele A.P, Tele
Lateral, ve Tele Oblik radyografilerinin çekimiyle ilgili
bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOġUL
YETERLĠK

Akciğer ve Kalp Radyografileri çekmek.
Genel Amaç
Öğrenci, Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak
Radyoloji Laboratuvarında gerekli araç ve gereç
sağlandığında, akciğer ve kalp radyografilerini tekniğine
uygun olarak çekebilecektir.
Amaçlar
1. Akciğer P.A radyografisi çekebileceksiniz.
2. Akciğer lateral radyografisini çekebileceksiniz.
3. Akciğer sağ oblik radyografisini çekebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

4. Akciğer sol oblik radyografisini çekebileceksiniz
5. Apiklordotik radyografisini çekebileceksiniz.
6. Lateral Decubitis radyografisini çekebileceksiniz.
7. Mikrofilm radyografisini çekebileceksiniz.
8. Bronkografi çekebileceksiniz.
9. Tele A.P radyografisini çekebileceksiniz.
10.Tele lateral radyografisini çekebileceksiniz.
11.Tele sağ oblik radyografisi çekebileceksiniz.
12.Tele sol oblik radyografisi çekebileceksiniz.

iv

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Radyografi cihazı, kaset, film, kurĢun önlük,
gözlük, boyunluk, dozimetre, vb. araç-gerecin bulunduğu
radyasyon güvenlik önlemleri alınmıĢ radyoloji laboratuvarı
Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

v

vi

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda, akciğer ve kalp radyografilerinin çekimi ile ilgili bilgi ve
becerileri öğreneceksiniz. Bu bilgi ve becerileri öğrenirken radyasyondan korunma
önlemlerini alacak ve tekniğine uygun çekim iĢlemi gerçekleĢtireceksiniz.
Bu modül çalıĢmasında kazanacağınız yeterlikler; ilerde çekeceğiniz radyografilerde
daha güvenilir tanı konulması, tedavi uygulanması ve hasta memnuniyetinin sağlanması
açısından size çok önemli katkılar sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle akciğer P.A radyografi çekimi iĢlemini
eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Akciğer P.A radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline getirip sınıf
ortamında tartıĢınız.

1. AKCĠĞER P-A RADYOGRAFĠSĠ
1.1. Akciğer P.A Radyografisinin Amacı
Akciğer ve mediastendeki lezyonların yerini tespit etmek.

1.2. Akciğer P-A Radyografi Çekim Tekniği
Akciğer P.A radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır.

1.2.1. Hastanın Hazırlığı
Hasta, ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine
çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumu söz konusu olan hastalar
uyarılarak radyografi çekimi yapılmaz. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek
nesnelerin çıkarılması sağlanır ve önlük giymesi için radyografi hazırlık kabinine girmesi
söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek
herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur.

1.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü dedektörler aracılığıyla oluĢtuğu için
kaset kullanılmamaktadır.
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1.2.3. Pozisyon Tekniği
Radyografi, genellikle ayakta çekilir. Hasta, statifin önüne alınır. Çenesini statifin üst
kenarına koyar. Kasetin üst seviyesi, boynun alt kesimine gelecek (7.servikal vertebra)
Ģekilde yerleĢtirilir. Kollar dirseklerden bükülerek el sırtları kalçalar üzerine gelecek Ģekilde
yerleĢtirilir. Scapulaların akciğer alanlarına süperpozisyonu önlemek için kıvrılmıĢ olan
dirsekler mümkün oldukça öne ittirilir. Hastanın omuzları buckye doğru bastırılır. Yeni
doğan bebeklerde, tüpe 5°-10° kaudal açı vererek supin pozisyonda A-P radyografisi alınır
(Bkz. Resim: 1/1).

Resim 1.1: Akciğer P.A radyografi pozisyonu

1.2.4. Merkezi IĢın
Horizantal olarak scapulaları alt kenarından birleĢtiren çizgi ile columna vertebralisin
kesiĢtiği noktaya verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde
ayarlanır.

1.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

35x35

Evet

60

30

150

Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir.
Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilir ve Exposure iĢlemi yapılır.
ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu verilip radyografi
iĢlemi sonlandırılır. Çekilen bu radyografi, film banyo ve baskı iĢleminin yapılması
sonucunda görüntü oluĢumu meydana gelir.
Görüntünün oluĢturulmasıyla ilgili kazanımlar 10. sınıf Film Banyo ve Baskı Tekniği
Dersi, Radyolojide Banyo ve Baskı modülünde verilecektir (Bkz. Resim: 1/2).
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Resim 1.2: Akciğer P-A radyogramı

5

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Akciğer P.A. radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.

 ÇalıĢma esnasında
 Radyasyondan korunma önlemlerini
kullanınız.
alınız.

kurĢunlu

önlük

 Hastanın radyografisi çekilecek bölgesine
uygun kurĢun önlük,gözlük, troid ve gonad
koruyucu kullanınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını,
radyografi
odalarındaki
kabinlerde
yapmasını sağlayınız.
 Radyografi
bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
oluĢturacak nesneler ile çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
bölgesindeki giysilerin çıkarılmasını
refakatçileri
tarafından
çıkarılmasını
sağlayınız.
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta üzerinde
görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne
kalmadığından emin olunuz.
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 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Hastanın kullanacağı
olmasına dikkat ediniz.

önlüğün

 ĠĢaretin inceleme bölgesin
kalmasına dikkat ediniz.

temiz

dıĢında

 Kasetin sağ tarafına R veya sol
tarafına L iĢareti koyunuz.

 Radyografi için 35x35 cm ebadında
kaset kullanınız.

 Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz.
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 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa kasetleri enine
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti

sabitleĢtiriniz.
 Film hatalarını önlemek için bucky
düzeneğine sahip olan statifleri kullanın.
 Hasta ayakta ve yüzü statife doğru
dönük olacak Ģekilde pozisyon veriniz.

 Median sagital plan kasete dik olacak
Ģekilde göğsünü kasete yanaĢtırınız.

 Hastanın göğsünün kasete uygun Ģekilde
yerleĢtirilmesine dikkat ediniz.

 Kasetin üst seviyesi boynun alt kesimine
gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Kasetin üst kesiminin 7. Cervical
vertebra hizasında olmasına dikkat
ediniz.

 Hastanın kollarını, el sırtları kalçalar  Scapulaların akciğerleri
üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.
etmesini önleyiniz.

süperpoze

 Film Fokus Mesafesi (FFM) 150 cm
ayarlayınız.

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

 Merkezi ıĢın, dik olarak kasetin tam
ortasına santralize ediniz.

 Horizantal olarak scapulaların alt
kenarını birleĢtiren çizgi ile columna
vertebralisin kesiĢtiği noktaya santralize
ediniz.
 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Diyafram ayarı yapınız.
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ıĢınlama

 Doz ayarını yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

 Komutu vermeden önce hastayı,
yapacağı
eylem
konusunda
bilgilendiriniz.

 Hastaya, “derin nefes alıp tut” komutu
veriniz.

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.

 Exposure düğmesine basınız.

 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komutu
veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Akciğer P-A radyografisinde kaseti yerleĢtirirken kaçıncı cervikal vertebra hizasında
olmasına dikkat edilmelidir?
A) 12. cervikal vertebra
B) 7. cervikal vertebra
C) 14. cervikal vertebra
D) 11. cervikal vertebra
E) 1. cervikal vertebra

2.

AĢağıdakilerden hangisi, akciğer P-A radyografisinin pozisyon teknik özelliklerinden
değildir?
A) Hastanın kolları, elleri kalçalar üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
B) Kasetin üst seviyesi boynun alt kesimine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
C) Hastanın boynu, 12. cervikal vertebra hizasına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
D) Median sagital plan kasete dik olacak Ģekilde göğüs kasete yanaĢtırılır.
E) Hasta ayakta ve yüzü statife doğru dönük olacak Ģekilde pozisyon verilir.

3.

Akciğer P-A radyografisinde, skapulaların süperpozisyonu önlemek için hangi
pozisyon tekniği uygulanır?
A) KıvrılmıĢ olan dirsekler mümkün oldukça öne ittirilir.
B) Tüpe 20°-10° derece kranio açı verilir.
C) Vücudun 20°-30° oblik pozisyonda olması sağlanır.
D) Dirsek fleksiyonda baĢın yanına alınır.
E) Ġncelenecek taraf 15° statife yaklaĢtırılır.

4.

Akciğer P-A radyografisinde Film Fokus Mesafesi (FFM) aĢağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
A) 190 cm
B) 205 cm
C) 105 cm
D) 150 cm
E) 115 cm

5.

Akciğer P-A radyografisinde merkezi ıĢının veriliĢi hangi seçenekte doğrudur?
A) IĢın dik olarak omuz ekleminin tam ortasına santralize edilir.
B) IĢın dik olarak skapulanın iç kenarının tam ortasına santralize edilir.
C) IĢın dik olarak kasetin tam ortasına santralize edilir.
D) IĢın dik olarak 5. metatarsın tam ortasına santralize edilir.
E) IĢın dik olarak 12. trokal vertebra simfizispubise 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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle akciğer lateral radyografi çekimi iĢlemini
eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Akciğer lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında tartıĢınız.

2. AKCĠĞER LATERAL RADYOGRAFĠSĠ
2.1. Akciğer Lateral Radyografisinin Amacı
Akciğer ve mediastendeki lezyonların yerini daha iyi tespit etmek için çekilir.

2.2. Akciğer Lateral Radyografi Çekim Tekniği
Akciğer lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır.

2.2.1. Hastanın Hazırlığı
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir.

2.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.

2.2.3. Pozisyon Tekniği
Radyografi ayakta çekilir. Hasta statifin önüne gelir. Ġncelenecek taraf statif ile temas
ettirilir. Hasta hafif öne eğilir ve kolları havaya kaldırılarak baĢın üzerine konur. Kasetin, üst
seviyesi boynun alt kesimine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim: 2/1).
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Resim 2.1: Akciğer lateral radyografi pozisyonu

2.2.4. Merkezi IĢın
Merkezi ıĢın, horizantal olarak scapulaların alttan birleĢtiren çizgi ve coranal hattın
kesiĢtiği noktaya verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde
ayarlanır.

2.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

35x35

Evet

70

40

150

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin
nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilir ve Exposure iĢlemi yapılır. ĠĢlemin bitiminden
hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film
banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim: 2/2).

Resim 2.2: Akciğer lateral radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Akciğer Lateral radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.

 Radyasyondan
alınız.

koruyucu

 ÇalıĢma esnasında uygun
kurĢunlu önlük kullanınız.
önlemlerini

özellikte

 Hastanın;
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

bölgesinde
artefakt
nesneler
ile
çekim
giysileri çıkarılmasını

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde
görüntüyü
etkileyecek
herhangi bir nesne kalmadığından emin
olunuz.
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına dikkat ediniz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Radyografi için 35x35 cm ebadında  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz.
kaset seçiniz.
 ĠĢaretin inceleme bölgesin
kalmasına dikkat ediniz.
 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına
L iĢaret koyunuz.
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dıĢında

 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa kasetleri enine
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
 Hasta ayakta ve incelenecek taraf statifle
temas edecek Ģekilde pozisyon veriniz.

 Film hatalarını önlemek için bucky
düzeneğine sahip olan statifleri
kullanınız.

 Kasetin üst seviyesi boyun alt kesimine
gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Scapulaların alt kenarından gelen çizgi
ile coranel vertabralisin kesiĢtiği
noktaya gelecek Ģekilde hastaya
pozisyon veriniz.

 Hastanın kollarını baĢının üzerine  Scapulaların akciğerleri
kaldırtınız ve hastayı hafif öne eğdiriniz.
etmesini önleyiniz.

süperpoze

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

 FFM’ni 150 cm ayarlayınız.

 Merkezi
ıĢın,
horizantal
olarak
 IĢını dik olarak kasetin tam ortasına
scapulaların alt çizgisi ile coranel hattın
verdiğinizden emin olunuz.
kesiĢtiği noktaya santralize ediniz.
 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

 Radyografi alınırken hastaya “derin
nefes al tut” komutu veriniz.

 Komutu vermeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

ıĢınlama

önce hastayı
konusunda

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exsposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komutu
veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Akciğer lateral radyografisi için aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği doğrudur?
A) Hasta ayakta ve incelenecek taraf statifle temas ettirilir.
B) Hasta ayakta ve yüzü tüpe bakacak Ģekilde pozisyon verilir.
C) Hasta ayakta kaset üst kenarı simfizis pubisin altına gelecek Ģekilde pozisyon
verilir.
D) Kaset ortası krista iliakanın 5 cm üzerine gelecek Ģekilde pozisyon verilir.
E) Hasta supin pozisyonundadır.

2.

AĢağıdaki hangi teknik özellik akciğer lateral radyografisi için uygulanır?
A) Hasta, supin pozisyonda kaset omuzun üstünde dik duracak Ģekilde desteklenir.
B) Hasta, oturur pozisyonda incelenecek taraf arkadan desteklenir.
C) Hasta, hafif öne eğilir ve kollar baĢın üzerinde birleĢtirilir.
D) Hasta, A-P pozisyonunda 45° içe doğru döndürülür.
E) Hastanın vücudu, masa planından 45° kaldırılır.

3.

Akciğer lateral radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 125 cm
B) 150 cm
C) 115 cm
D) 130 cm
E) 100 cm

4.

Akciğer lateral radyografisinde merkezi ıĢın için doğru olanı iĢaretleyiniz?
A) Koldan geçecek Ģekilde 5cm yukarısına santralize edilir.
B) Humerusun external epikondilinin kesiĢtiği noktaya santralize edilir.
C) 5.metacarpal kemiğin alt çizgisi ile coranel hattın kesiĢtiği noktaya santralize edilir.
D) IĢın horizantal olarak scapulaların alt çizgisi ile coranel hattın kesiĢtiği noktaya
santralize edilir.
E) IĢın dik olarak omurga ile lateral cilt sınırının12. Kosta ile iliakanın ortasına
santralize edilir.

5.

Akciğer lateral radyografi çekimi için kullanılan kaset ebadı aĢağıdaki hangi
seçenekde doğru verilmiĢtir?
A) 35x35 cm
B) 24x18 cm
C) 18x28 cm
D) 30 x24 cm
E) 11x13 cm

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle akciğer oblik radyografi çekimi iĢlemini
eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Akciğer oblik radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında tartıĢınız.

3. AKCĠĞER SAĞ OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ
3.1. Akciğer Sağ Oblik Radyografisinin Amacı
Lateral pozisyonlarda, superpoze olan lezyonları birbirinden ayırmak amacıyla çekilir.

3.2. Akciğer Sağ Oblik Radyografi Çekim Tekniği
Akciğer sağ oblik radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır.

3.2.1. Hastanın Hazırlığı
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir.

3.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.

3.2.3. Pozisyon Tekniği
Hasta statifin önünde ayakta durur. Sağ taraf kaset ile temas ettirilir. Eller baĢın
üzerinde birleĢtirilerek sol taraf filmden uzaklaĢtırılıp filmle 45° bir açı yapılır (Bkz. Resim:
3/1).
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Resim 3.1: Akciğer sağ oblik radyografi pozisyonu

3.2.4. Merkezi IĢın
Merkezi ıĢın, horizantal olarak kasetin ortasına verilir. Diyafram, radyografisi
çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır.

3.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

35x35

Evet

65

30

150-180

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin
nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilir ve Exposure iĢlemi yapılır. ĠĢlemin bitiminden
hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilip radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film
banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim:3/2).

Resim 3.2: Akciğer sağ oblik radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Akciğer Sağ Oblik radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.

 Radyasyondan
alınız.

koruyucu

önlemleri

 ÇalıĢma esnasında uygun
kurĢunlu önlük kullanınız.

özellikte

 Hastanın;
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
nesneler
ile
çekim
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
giysileri çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına dikkat ediniz.

 Radyografide incelemesi yapılacak
 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında
tarafa göre kasetin sağ tarafına R veya
kalmasına dikkat ediniz.
sol tarafına L iĢaret koyunuz.
 Radyografi için 35x35 cm ebadında  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz.
kaset seçiniz.
 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa kasetleri enine
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
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 Hasta ayakta ve statifin önünde yüzü
tüpe bakacak Ģekilde döndürünüz.

 Film hatalarını önlemek için bucky
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
kullanınız.

 Hastanın sağ tarafı kasete temas edecek
Ģekilde dik olarak durdurunuz.

 Çekilen radyografiyi kaseti ortalayacak
Ģekilde ayarlayınız

 Elleri baĢın üzerinde birleĢtiriniz.

 Hastanın ellerini radyografi bölgesine
düĢürmemesi için uyarınız.

 Hastanın
sol
tarafını
uzaklaĢtırılıp filmle 45°
yaptırınız.

filmden  Radyografi iĢleminden önce hastaya
bir açı
verdiğiniz pozisyonu bozmaması için
bilgilendiriniz.
 Radyografik uygulamalarda kaliteli
görüntü elde etmek amacıyla standart
FFM değerleri kullanınız.

 FFM’ni 150–180 cm ayarlayınız.

 Merkezi ıĢını, scapulanın alt kenarının  Tüm akciğerleri içine alacak Ģekilde
ortasına santralize ediniz.
santralize ediniz.
 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

 Radyografi alınırken hastaya “derin
nefes al tut” komutu veriniz.

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

ıĢınlama

önce hastayı,
konusunda

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exsposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komutu
veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Akciğer sağ oblik radyografisinde hastaya aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği
uygulanmaktadır?
A) Hasta, kolu kaset üzerine aynı seviyeye gelecek Ģekilde, ayakta durdurulur.
B) Hastanın sol ve sağ tarafı kasete temas edecek Ģekilde, dik olarak durdurulur.
C) Hastanın sol tarafı kasete temas edecek Ģekilde, dik olarak durdurulur.
D) Hastanın sağ tarafı kasete temas edecek Ģekilde, dik olarak durdurulur.
E) Hastanın sol tarafı 90° abdüksiyonda olacak Ģekilde, dik durdurulur.

2.

Akciğer sağ oblik radyografisinde hasta ile film arasına kaç derecelik açı verilir?
A) 15°
B) 45°
C) 5°
D) 65°
E) 12°

3.

Akciğer sağ oblik radyografisinde aĢağıdaki hangi pozisyon
uygulanmamaktadır?
A) Hastanın sol tarafı kasete temas edecek Ģekilde, dik olarak oturtulur.
B) Hastanın sağ tarafı kasete temas edecek Ģekilde, dik olarak durdurulur.
C) Hastanın sol tarafı filmden uzaklaĢtırılarak pozisyon verilir.
D) Hasta ile film arasında 45° açı verilir.
E) Hastanın elleri baĢının üzerinde birleĢtirilir.

4.

Akciğer sağ oblik radyografisinde merkezi ıĢının santralize edilmesi aĢağıdaki hangi
seçenekte doğru olarak verilmiĢtir?
A) Kasete dik olarak 2. servikal vertebralar üzerine santralize edilir.
B) Omurga ile krista iliakanın ortasına santralize edilir.
C) Merkezi ıĢın, scapulanın alt kenarının ortasına santralize edilir.
D) Sol tarafta sternumun tam ortasına santralize edilir.
E) Aksiler çukura, filme dik olacak Ģekilde santralize edilir.

5.

Akciğer sağ oblik radyografisinin çekim amacı lateral pozisyonlarda
…………………… birbirinden ayırmak amacıyla çekilir. BoĢluğa aĢağıdaki
seçeneklerden uygun olanı iĢaretleyiniz?
A) Superpoze olan lezyonları
B) Petroz kemikleri
C) Servikal vertabraları
D) Krista iliakayı
E) Aksiler çukuru

tekniği

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle akciğer oblik radyografi çekimi iĢlemini
eksiksiz yapabileceksiniz

ARAġTIRMA
Akciğer sol oblik çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp nasıl çekildiğini gözlemleyip rapor
haline getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.

4. AKCĠĞER SOL OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ
4.1. Akciğer Sol Oblik Radyografisinin Amacı
Lateral pozisyonlarda superpoze olan lezyonları birbirinden ayırmak amacıyla çekilen
radyografidir.

4.2. Akciğer Sol Oblik Radyografi Çekim Tekniği
Akciğer lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır.

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

4.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ R tarafına iĢareti veya sol tarafına L iĢareti konur.

4.2.3. Pozisyon Tekniği
Radyografi ayakta çekilir. Hasta, statifin önüne gelir. Sol taraf kaset ile temas ettirilir.
Eller baĢın üzerinde birleĢtirilir. Sağ taraf filmden uzaklaĢtırarak filmle 45° bir açı yapılır
(Bkz. Resim:4/1).
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Resim 4.1: Akciğer sol oblik radyografi pozisyonu

4.2.4. Merkezi IĢın
Horizantal olarak kasetin ortasına verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi
içine alacak Ģekilde ayarlanır.

4.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

35x35

Evet

65

30

150

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin
nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir.
ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip radyografi iĢlemi
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir.

Resim 4.2: Akciğer sol oblik radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Akciğer Sol Oblik radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

 Radyasyondan
alınız.

koruyucu

Öneriler

önlemleri

 Mutlaka dozimetre takınız.
 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte
kurĢunlu önlük kullanınız.
 Hastanın;
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.
 Radyografi
bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
yaratacak
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
bölgesindeki giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına özen gösteriniz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Radyografi için 35x35 cm ebadında  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz.
kaset seçiniz.
 Radyografide incelemesi yapılacak
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında
tarafa göre kasetin sağ R veya sol L
kalmasına dikkat ediniz.
tarafına iĢaret koyunuz.
 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kasetler kullanılacaksa enine kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.  Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
 Hastayı ayakta ve statifin önünde yüzü
tüpe bakacak Ģekilde döndürünüz.

 Film hatalarını önlemek için bucky
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
kullanınız.
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 Hastanın ellerini
birleĢtiriniz.

baĢının

üzerinde

 Hastanın ellerini radyografi bölgesine
düĢürmemesi için uyarınız.

 Sol tarafı kaset ile temas ettiriniz.

 Verdiğiniz pozisyonda incelenecek
tarafın kasete tam temas ettiğinden emin
olunuz.

 Sağ taraf filmden uzaklaĢtırarak filmle
45° açı yaptırınız.

 Verilen açının doğruluğundan emin
olunuz.

 FFM’ni 150–180 cm ayarlayınız.

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

 Merkezi ıĢını scapulanın alt kenarının  Tüm akciğerleri içine alacak Ģekilde
ortasına santralize ediniz.
kasetin ortasına santralize ediniz.
 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

 Radyografi alınırken hastaya “derin
nefes al tut” komutu veriniz.

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

 Exsposure 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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ıĢınlama

önce hastayı,
konusunda

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Akciğer sol oblik radyografisinde hastanın sol tarafı kasete temas edecek
Ģekilde…………………………………….. bir açı verilir. BoĢluğa uygun olan açıyı
iĢaretleyiniz?
A) Hasta ile film arasında 20° lik
B) Hasta ile film arasında 45° lik
C) Hasta ile film arasında 5° lik
D) Hasta ile film arasında 15° lik
E) Hasta ile film arasında 75° lik

2.

AĢağıdakilerden hangisi, akciğer sol oblik radyografi çekim tekniğinde uyulması
gerekenlerden değildir?
A) Hastanın elleri baĢının üzerinde birleĢtirilir.
B) Hastanın sol tarafı kasete temas edecek Ģekilde, hasta ile film arasına 15° bir açı
verilir.
C) Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢaret koyulur.
D) Radyografi için 35x35 cm ebadında kaset seçilir.
E) Sol taraf kaset ile temas ettirilir.

3.

Akciğer sol oblik radyografisinde exposure iĢlemi yapılırken hastaya verilmesi
gereken komut hangisidir?
A) Rahat hareket et
B) YavaĢ nefes alıp vermesi
C) Hiçbir komut verilmez.
D) Derin nefes al nefesini tut
E) Hafif hafif nefes al

4. Akciğer sol oblik radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 150-180 cm
B) 90-100 cm
C) 100-110 cm
D) 80-90 cm
E) 90-105 cm
5.

Akciğer sol radyografisinde merkezi ıĢın ile ilgili aĢağıdaki hangi seçenekte doğru
olarak verilmiĢtir?
A) Simfizis pubis üzerine santralize edilir.
B) Scapulanın 15° kauda-kranial açı vererek santralize edilir.
C) Scapulanın alt kenarının ortasına santralize edilir.
D) Spinöz proseslerin 8 cm üstüne gelecek Ģekilde santralize edilir.
E) Ġnterfalanginal eklem üzerine 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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5

AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerileri kullanarak apikolordotik radyografi çekimi
iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Apikolordotik radyografisinin çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında tartıĢınız.

5. APĠKOLORDOTĠK RADYOGRAFĠSĠ
5.1. Apikolordotik Radyografisinin Amacı
Clavicula ve Costalar tarafından superpoze olmadan akciğer apekslerinin gösterilmesi,
orta lop ve lingular segmenteki patolojik durumların tespit edilmesi ve tüberkülozun (verem)
teĢhisi amacıyla bu radyografi çekilmektedir.

5.2. Apikolordotik Radyografi Çekim Tekniği
Akciğer lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır.

5.2.1. Hastanın Hazırlığı
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir.

5.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.

5.2.3. Pozisyon Tekniği
Hasta statifin önüne gelir ve yüzü tüpe doğru ayakta durur. Buckye doğru dönük
arkasını arkaya doğru eğdirilir. Omuzlar hizasında sırtı buckye yanaĢtırılır ve göğsünü ileri
doğru çıkartarak vücut ile kaset arasında 30º’ lik açı verilir. Hastanın occipitalinin alt kenarı
statifin üzerine temas ettirilir (Bkz. Resim: 5/1).
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Resim 5.1: Apikolordotik radyografi pozisyonu

5.2.4. Merkezi IĢın
Horizantal olarak manibrum sterni üzerine verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek
bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır.

5.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

35x35

Evet

60

30

150

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin
nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir.
ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al ”komutu verilip radyografi iĢlemi
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir.

Resim 5.2: Apikolordotik radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Apiklordotik radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.

 Radyasyondan
alınız.

korunma

önlemlerini

 ÇalıĢma esnasında uygun
kurĢunlu önlük kullanınız.

özellikte

 Hastanın
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını,
radyografi
odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına özen gösteriniz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına  ĠĢaretin inceleme bölgesin
L iĢaret koyunuz.
kalmamasına dikkat ediniz.

dıĢında

 Radyografi için 35x35 cm ebadında  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz.
kaset seçiniz.
 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa kasetleri enine
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
 Hasta statifin önünde ayakta durur ve
yüzü tüpe doğru bakacak Ģekilde
pozisyon verilir.

 Film hatalarını önlemek için bucky
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
kullanınız.
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 Hasta buckye doğru dönük, olacak  Hastaya omuzları hizasında sırtı buckye
Ģekilde arkasını arkaya doğru eğdiriniz.
temas etmesini sağlayınız.
 Omuzlar hizasında hastanın sırtını
buckye yanaĢtırınız ve göğsü ileri doğru  Verilen açının doğruluğundan emin
olunuz.
çıkartarak vücut ile kaset arasında 30º’
lik açı veriniz.
 Radyografik
uygulamalar
kaliteli
görüntü elde etmek amacıyla standart
FFM değerleri kullanınız.

 FFM’ni 150 cm ayarlayınız.

 Merkezi
ıĢını
horizantal
olarak
 IĢını
sternumun
orta
seviyesine
manibrum sterrni üzerine satralize
santralize olmasını sağlayınız.
ediniz.
 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

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

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

ıĢınlama

önce hastayı,
konusunda

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exsposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komutu
veriniz.

29

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, apikolordotik radyografi pozisyon tekniğinde yer alır?
A) Hasta, statifin önünde ayakta durur ve yüzü tüpe doğru bakacak Ģekilde pozisyon
verilir.
B) Hasta, ayakta durur ve yüzü statife bakacak Ģekilde pozisyon verilir.
C) Hasta, ayakta statifin önünde 60° dıĢa döndürülerek pozisyon verilir.
D) Hasta, ayakta statifin önünde 55° içe doğru döndürülür pozisyon verilir.
E) BaĢa hafif ekstansiyon yaptırılır ve baĢın median planı statif planına paralel
oluncaya kadar döndürülür.

2.

Apikolordotik radyografisinde hastaya hangi pozisyon tekniği uygulayarak radyografi
çekimi yaparsınız?
A) Hastaya, koronal pozisyonu verip.
B) Hasta, ile kaset arasında kauda-kranial pozisyonu verip.
C) Hastaya pron pozisyonu verip.
D) Hasta buckye doğru dönük arkasını arkaya doğru eğdirip pozisyon vererek.
E) BaĢın sagital planı filme paralel olacak Ģekilde pozisyon vererek.

3.

Apikolordotik radyografisinde exsposure iĢleminin bitiminden hemen sonra hastaya
hangi komut verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır?
A) Rahat hareket etmesi
B) Rahat nefes alması
C) Hareket etmemesi ve beklemesi
D) Radyografi odasında beklemesi
E) Hafif hafif nefes alması

4.

Apikolordotik radyografisinde hastanın omuzları hizasında sırtı buckye yanaĢtırılır ve
göğsünü ileri doğru çıkartarak……………… açı verilir. BoĢluğa uygun olan açıyı
iĢaretleyiniz?
A) Vücut ile kaset arasında 30º’ lik
B) Vücut ile kaset arasında 10º’ lik
C) Vücut ile kaset arasında 60º’ lik
D) Vücut ile kaset arasında 80º’ lik
E) Vücut ile kaset arasında 20º’ lik

5.

Apikolordotik radyografisinde merkezi ıĢın aĢağıdaki hangi seçenekte doğru olarak
verilmiĢtir?
A) Merkezi ıĢın, simfizis pubis üzerine santralize edilir.
B) Merkezi ıĢın, scapulanın alt kenarının ortasına santralize edilir.
C) Merkezi ıĢın, horizantal olarak manibrum sterrni üzerine satralize edilir.
D) Merkezi ıĢın, krista iliakanın ortasına satralize edilir.
E) Merkezi ıĢın, dik olarak 3-4 servikal vertebra hızasına satralize 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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle lateral decubitis radyografi çekim iĢlemini
eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Lateral decubitis radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek
sınıf ortamında tartıĢınız.

6. LATERAL DECUBĠTĠS RADYOGRAFĠSĠ
6.1. Lateral Decubitis Radyografisinin Amacı
Lateral decubitis pozisyonunda, aĢağıda kalan plevral sıvıyı araĢtırmak ve yukarı
bölümdeki pnomotoraksları tespit etmek için radyografi çekilmektedir.

6.2. Lateral Decubitis Radyografi Çekim Tekniği
Lateral decubitis radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır.

6.2.1. Hastanın Hazırlığı
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir.

6.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir.
Kasetin sağ R tarafına veya sol tarafına L iĢareti konur.

6.2.3. Pozisyon Tekniği
Hasta, lateral pozisyonunda masaya yatırılır ve alttan desteklenerek kaset seviyesinden
daha yüksekte olması sağlanır. Kaset, hastanın arkasına dik olarak konur. Kolları baĢın
üzerine koydurulup pozisyon verilir (Bkz. Resim:6/1:).
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Resim 6.1: Lateral decubitis radyoradyografi pozisyonu

6.2.4. Merkezi IĢın
Horizantal olarak sternumun orta noktasına açısız verilir. Diyafram, radyografisi
çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır.

6.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

35x35

Hayır

60

30

150

Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir.
Hastaya “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure iĢlemi yapılarak
radyografi çekilir. ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu
verilip radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki
radyogram elde edilir (Bkz. Resim:6/2).

Resim 6.2: Lateral decubitis radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Lateral Decubitis radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

 Radyasyondan
alınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

korunma

Öneriler

önlemlerini

 Mutlaka dozimetre takınız.
 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte
kurĢunlu önlük kullanınız.
 Hastanın
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.
bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına özen gösteriniz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına  ĠĢaretin inceleme bölgesin
L iĢaret koyunuz.
kalmasına dikkat ediniz.
 Radyografi için 35x35 cm ebadında
kaset kullanınız.

dıĢında

 Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz.

 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa kasetleri enine
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
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 Hastayı, lateral pozisyonunda masaya
yatırınız.

 Hastaya uygun pozisyon verdikten sonra
masayı sabitleĢtiriniz.
 Hastayı masaya aldıktan sonra tüpü orta
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz.

 Hastayı alttan destekleyerek kaset
 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak
seviyesinden daha yüksekte olmasını
Ģekilde ayarlayınız.
sağlayınız.
 Kaseti, hastanın arkasına dik olarak  Hastanın kolları kaseti saracak Ģekilde
koyunuz.
olmasını sağlayınız.
 Kollarını baĢının
pozisyon veriniz.

üzerine

koyup

 Kollarını
radyografi
bölgesine
düĢürmemesi için hastayı uyarınız.

 FFM’ni 150 cm ayarlayınız.

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

 Merkezi
ıĢın
horizantal
olarak
sternumun orta noktasına açısız verilir.

 Horizantal olarak kasetin
verilmesini sağlayınız.

ortasına

 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

ıĢınlama

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

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

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
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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önce hastayı,
konusunda

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Lateral Decubitis radyografisinde hastaya aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği uygulanır?
A) Lateral pozisyonu
B) Supin pozisyonu
C) Pron pozisyonu
D) Pron pozisyonunda 5°açı verilerek
E) Supin pozisyonunda10° açı verilerek

2.

........................................ kaset seviyesinden daha yüksekte olması sağlanır. Lateral
Decubitis radyografisi ile ilgili boĢluğa uygun olan pozisyon tekniği aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Hastanın sırtını statife yanaĢtırarak
B) Hasta ayakta ve lateral pozisyonda
C) Hasta alttan desteklenerek
D) Hasta ayakta 45° açı yapacak Ģekilde
E) Hasta oturur pozisyonda 25° açı yapacak Ģekilde

3.

AĢağıdakilerden hangisi, Lateral Decubitis radyografi pozisyon tekniği özelliklerinden
değildir?
A) Hasta, lateral pozisyonunda masaya yatırılır.
B) Hastanın kolları, baĢının üzerine koyulur
C) Kaset hastanın arkasına dik olarak konur.
D) Hasta, pron pozisyonunda 5°açı verilerek masaya yatırılır.
E) Hasta, pron pozisyonunda 35°açı verilerek masaya yatırılır.

4.

Lateral Decubitis radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 150 cm
B) 100 cm
C) 145 cm
D) 125 cm
E) 230 cm

5.

Lateral Decubitis radyografisi için merkezi ıĢın aĢağıdaki hangi seçenekte doğru
verilmiĢtir?
A) Merkezi ıĢın horizantal olarak sternumun orta noktasına açısız santralize edilir.
B) Merkezi ıĢın lateral kondil arasına santralize edilir.
C) Merkezi ıĢın aksiller çukura santralize edilir.
D) Merkezi ıĢın klavikulanın ortasına santralize edilir.
E) Merkezi ıĢın dik olarak krista iliakaları birleĢtiren çizgi ile median sagittal hattın
kesiĢtiği yere 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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle mikrofilm radyoradyografi çekim iĢlemini
eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Mikrofilm radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında tartıĢınız.

7. MĠKROFĠLM RADYOGRAFĠSĠ
7.1. Mikrofilm Radyografinin Amacı
Özellikle, BCG kampanyalarında (tüberküloz taramalarında) ve son zamanlarda kitle
kanser taramalarında, uzun film Ģeritleri üzerine özel merceklerle küçülterek akciğer
radyografisi çekilmektedir.

7.2. Mikrofilm Radyografi Çekim Tekniği
Mikrofilm radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır.

7.2.1. Hastanın Hazırlığı
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir.

7.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 7x11 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.

7.2.3. Pozisyon Tekniği
Radyografi ayakta çekilir. Hasta statifin önüne gelir. Çenesini statifin üst kenarına
koyar. Kasetin üst seviyesi, boynun alt kesimine gelecek (7.servikal vertebra) Ģekilde
yerleĢtirilir. Kollar dirseklerden bükülerek el sırtları kalçalar üzerine gelecek Ģekilde
yanlarda tutturulur. Böylece scapulaların akciğer alanlarına süperpozisyonu önlemek için
kıvrılmıĢ olan dirsekler mümkün oldukça öne ittirilir. Hastanın omuzları, buckye doğru
bastırılır. Küçültme iĢlemi, makine tarafından otomatik olarak yapılır (Bkz. Resim: 7/1).
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Resim 7.1: Mikrofilm radyografi pozisyonu

7.2.4. Merkezi IĢın
Horizantal olarak scapulaların alt kenarından gelen çizgi ile columna vertebralisin
kesiĢtiği noktaya verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde
ayarlanır.

7.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

7x11

Evet

60

30

150

Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir.
Hastaya “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure iĢlemi yapılarak
radyografi çekilir. ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip
radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram
elde edilir (Bkz. Resim: 7/2).

Resim 7.2: Mikrofilm radyogramı

37

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Mikrofilm radyografisini tekniğine
uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

 Radyasyondan
alınız.

korunma

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.
önlemlerini

 ÇalıĢma esnasında uygun
kurĢunlu önlük kullanınız.

özellikte

 Hastanın;
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını,
radyografi
odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya
giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına özen gösteriniz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Kasetin sağ R tarafına veya sol L  ĠĢaretin inceleme bölgesin
tarafına iĢaret koyunuz.
kalmasına dikkat ediniz.

dıĢında

 Radyografi için7x11 cm ebadında film  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaseti seçiniz.
kaset seçiniz.
 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa kasetleri enine
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
 Hastaya statifin önünde ayakta durur ve  Film hatalarını önlemek için bucky
yüzü statife doğru bakacak Ģekilde
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
pozisyon verilir.
kullanınız.
 Hastanın çenesini statifin üst kenarına
koydurunuz.

 Kasetin üzerine uygun pozisyonda
yerleĢtirmeye dikkat ediniz.
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 Kasetin üst seviyesi boynun alt kesimine
 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak
gelecek (7.servikal vertebra) Ģekilde
Ģekilde ayarlayınız.
yerleĢtiriniz.
 Kollar dirseklerden bükülerek el sırtları
kalçalar üzerine gelecek Ģekilde
yanlarda tutturulur.

 Scapulaların akciğerleri
etmesini önleyiniz.

 FFM’ni 150 cm ayarlayınız.

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

 Merkezi ıĢın kasetin tam ortasına dik
dolarak santralize ediniz.

 Horizantal olarak scapulaların alt
kenarından gelen çizgi ile columna
vertebralisin kesiĢtiği noktaya santralize
ediniz.

 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

 Radyografi alınırken hastaya “derin
nefes al tut” komutu veriniz.

 Hastaya komutu veremeden önce hastayı
yapacağı
eylem
konusunda
bilgilendiriniz.

süperpoze

ıĢınlama

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komutu
veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Özellikle BCG kampanyalarında (tüberküloz taramalarında) ve son zamanlarda kitle
kanser taramalarında, uzun film Ģeritleri üzerine özel merceklerle küçülterek akciğer
radyografisi çekilir. Yukarıdaki mikrofilm radyografisi ile ilgili yöntem
aĢağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?
A) Mikrofilm radyografisinin hasta hazırlığını
B) Mikrofilm radyografisinin amacını
C) Mikrofilm radyografisinin pozisyon tekniğini
D) Mikrofilm radyografisinin kaset seçimini
E) Mikrofilm radyografisinin merkezi ıĢınını

2.

Mikrofilm radyografisinde, hastaya hangi pozisyon tekniği uygulayarak radyografi
çekimi yapılır?
A) Vertebral kolon masanın orta hattına paralel gelecek Ģekilde pozisyon verilir.
B) Filme yakın taraftaki kol, tam abduksiyona getirerek pozisyon verilir.
C) Kollar dirseklerden bükülerek el sırtları kalçalar üzerine gelecek Ģekilde yanlarda
tutturularak pozisyon verilir.
D) Servikal vertabranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde pozisyon verilir.
E) Kaset üst kenarı krista iliaka hizasına gelecek Ģekilde pozisyon verilir.

3.

Mikrofilm radyografisinde, kaç cm ebadında kaset kullanılır?
A) 35x35 cm
B) 18x24 cm
C) 7x11 cm
D) 11x7 cm
E) 30x40

4.

Mikrofilm radyografisinde, Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 115 cm
B) 105 cm
C) 145 cm
D) 150 cm
E) 90 cm

5.

Mikrofilm radyografisinde merkezi ıĢının uygulanıĢı aĢağıdaki hangi seçenekte doğru
verilmiĢtir?
A) Merkezi ıĢın kasetin tam ortasına dik dolarak santralize edilir.
B) Merkezi ıĢın humerus ile kol arasına santralize edilir.
C) Merkezi ıĢın aksiler çukura santralize edilir.
D) Merkezi ıĢın dik olarak klavikulanın ucuna santralize edilir.
E) Merkezi ıĢınkosta alt sınırı ile midklaviküler hattın kesiĢtiği noktaya 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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle bronko radyografi çekimi iĢlemini eksiksiz
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bronko radyografiyi çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

8. BRONKO RADYOGRAFĠSĠ
8.1. Bronko Radyografinin Amacı
BronĢial bölgenin opak madde ile doldurulup bronĢların görünmesi için radyografi
çekmektir.

8.2. Bronko Radyografi Çekim Tekniği
Bronkografide, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır.

8.2.1. Hastanın Hazırlığı
Hasta, ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine
verilecek radyoopak madde hakkında bilgi verilir. Burnundan bronĢlarına kadar
yerleĢtirilecek sonda iĢleminden önce hastanın sakinleĢmesi sağlanır. Hamilelik durumu söz
konusu olan hastalar uyarılarak radyografi çekimi yapılmamalıdır. Üzerindeki giysi ve
artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkarılması sağlanır ve önlük giymesi için radyografi
hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur.

8.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir.
Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.
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8.2.3. Pozisyon Tekniği
Hasta statifin önünde ayakta durur. Dionosil, propiliode gibi opak maddeler verilir.
Hastanın burnundan ve larenksinden trakheaya kadar sonda içinden önce uyuĢturulur. Daha
sonra opak madde bronĢlara doldurulur. DeğiĢik pozisyonlarda radyografi alınır.
Ancak bu inceleme Bilgisayarlı tomo radyografinin (BT) geliĢmesi ile özellikle (BT)
sanal bronkoskopi kullanılmasıyla ortadan kalkmıĢtır. Ġnce kesitli BT ile akciğerlerin bronĢ
yapıları ve parankızm bölgelerindeki en ince dalların ayrıntılı bir Ģekilde ortaya
konulabilmektedir.

8.2.4. Merkezi IĢın
Scapulaların orta bölümlerini birleĢtiren hattın ortasına verilir. Diyafram, radyografisi
çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır.

8.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

35x35

Evet

?

?

180

Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir.
Hastaya “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure iĢlemi yapılarak
radyografi çekilir. ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilip
radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra radyogram elde edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Bronko radyografisini tekniğine
uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

 Radyasyondan
alınız.

korunma

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.
önlemlerini

 ÇalıĢma esnasında uygun
kurĢunlu önlük kullanınız.

özellikte

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

 Hastaya verilecek radyoopak madde  Bilgilendirme sırasında teknik
hakkında bilgilendiriniz.
karmaĢık bilgi vermeyiniz.

ve

 Hastanın burnundan bronĢlarına kadar
yerleĢtirilen sonda iĢleminden önce  Etkili iletiĢim kurunuz.
hastanın sakinleĢmesini sağlayınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi
odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.
 Radyografi
bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
yaratacak
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
bölgesindeki giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.
 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına dikkat ediniz.

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına  ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında
L iĢaret koyunuz.
kalmamasına dikkat ediniz.
 Radyografi için 35x35 cm ebadında film  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaseti seçiniz.
kaset seçiniz.
 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa kasetleri enine
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
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 Hasta statifin önünde ayakta durur ve  Film hatalarını önlemek için bucky
yüzü statife doğru bakacak Ģekilde
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
pozisyon veriniz.
kullanınız.
 Hastanın burnundan ve larenksinden
 Hastanın sakin olmasını sağlayıp canının
trakheaya kadar yerleĢtirilen sonda
acımamasına dikkat ediniz.
içinden önce uyuĢturunuz.
 Radyoopak
doldurunuz.

bronĢlara  Radyoopak maddenin oluĢturacağı
alerjik reaksiyonlara karĢı önlem alınız.

maddeyi

 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak
Ģekilde ayarlayınız.

 Ġstenilen
alınız.

pozisyonlarda

radyografiler

 Radyografik
uygulamalar
kaliteli
görüntü elde etmek amacıyla standart
FFM değerleri kullanınız

 FFM’ni 150-180 cm ayarlayınız.

 Merkezi
ıĢını,
scapulaların
orta
 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize
bölümlerini birleĢtiren hattın ortasına
olmasına dikkat ediniz.
veriniz
 Diyafram ayarı yapınız

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz

 Doz ayarı yapınız

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

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

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

ıĢınlama

önce hastayı,
konusunda

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komutu
veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Bronko radyografisinde burundan bronĢlara kadar yerleĢtirilen sonda iĢleminden önce
hastaya nasıl bir yöntem uygularsınız?
A) Hastanın sakinleĢmesini sağlarsınız
B) Zaman kaybını önlemek için hemen çekime baĢlarsınız
C) Hastaya neden bu radyografiyi çektirmek istediğini sorararsınız
D) Hastaya özel bir uygulama yapılmaz
E) Hastalığın tanısını sorarsınız

2.

Bronko radyografisi pozisyon tekniği ile ilgili doğru olan seçeneği iĢaretleyiniz?
A) Hastanın omuz ve kolu yukarıya kaldırılır.
B) Hastanın ağzı açık konumda radyografi çekimi yapılır.
C) Hastanın burnundan ve larenksinden trakheaya kadar yerleĢtirilen sonda içinden
önce uyuĢturulur.
D) Hastanın ağzı açık ve kapalı konumda radyografi çekimi yapılır.
E) Hastanın kolları geriye doğru uzatılarak radyoopak madde verilir.

3.

Bronko radyografisi pozisyon tekniği ile ilgili yanlıĢ olan seçeneği iĢaretleyiniz?
A) Radyoopak maddeyi bronĢlara doldurulur
B) Hastanın ağzı açık ve kapalı konumda radyografi çekimi yapılır.
C) Hastanın burnundan ve larenksinden trakheaya kadar yerleĢtirilen sonda içinden
önce uyuĢturulur.
D) Ġstenilen pozisyonlarda radyografiler alınır.
E) Hasta statifin önünde ayakta durur ve yüzü statife doğru bakacak Ģekilde pozisyon
verilir.

4.

Bronko radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 100 cm
B) 130 cm
C) 120 cm
D) 110 cm
E) 150-180 cm

5.

Bronko radyografisinde merkezi ıĢının santralize ediliĢi aĢağıdaki hangi seçenekte
doğru verilmiĢtir?
A) Midklaviküler hattın kesiĢtiği noktaya santralize edilir.
B) Kasığın ortasına santralize edilir.
C) Simfizis pubis üst kenarına santralize edilir
D) Krista iliakanın 8 cm önüne santralize edilir.
E) Scapulaların orta bölümlerini birleĢtiren hattın ortasına 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.

45

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle tele P.A radyoradyografi çekimi iĢlemini
eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Tele P.A radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında tartıĢınız.

9. TELE P-A RADYOGRAFĠSĠ
9.1. Tele P-A Radyografinin Amacı
Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemek amacı ile
radyografi çekilmesidir.

9.2. Tele P-A Radyografi Çekim Tekniği
Tele P.A radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır.

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

9.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir.
Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan
radyografi çekimlerinde, görüntü dedektörler vasıtasıyla oluĢtuğu için kaset
kullanılmamaktadır.

9.2.3. Pozisyon Tekniği
Hasta ayakta ve önü statife dönüktür. Göğsü statife temas eder. Çenesini statifin üst
kenarına koyar. El sırtları kalçaların üstüne koyulacak Ģekilde kollar her iki yanda, dirsekler
skapulanın süper pozisyonunu önlemek için fleksiyonda öndedir. Omuzlar statife doğru
bastırılır. Kaset üst kenarı 7. servikal vertebra hizasına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
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Kalp büyüklüğünün değerlendirilmesi için radyografi “insprium” sırasında
çekilmelidir. Ġnsprium sırasında diafram aĢağıdadır; kalbin görüntüsü dar ve uzun olup,
kalbin sol tarafı öne ve ortaya doğru yer değiĢtirmiĢtir. Kalbin transvers çapı küçüktür.
Ekspriumda ise transvers çap büyük olup kalbin görüntüsü kısa ve kalındır. Kalbin sol kenarı
arkaya ve laterale doğru yer değiĢtirmiĢtir (Bkz. Resim: 9/1.).

Resim 9.1: Tele P.A radyografi pozisyonu

9.2.4. Merkezi IĢın
Merkezi ıĢın, horizantal olarak scapulaların alt kenarından gelen çizgi ile columna
vertebralisin kesiĢtiği noktaya verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak
Ģekilde ayarlanır.

9.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film Ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

mAs Ortalama
Değer

FFM (cm)

35x35

Evet

60

30

180

Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir.
Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure iĢlemi yapılıp
radyografi çekilir. ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip
radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram
elde edilir (Bkz. Resim: 9/2.).

Resim 9.2: Tele P.A radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Tele P-A radyografisini tekniğine
uygun olarak çekebileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

 Radyasyondan
alınız.

korunma

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.
önlemlerini

 ÇalıĢma esnasında uygun
kurĢunlu önlük kullanınız.

özellikte

 Hastanın;
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi
odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığında emin olunuz.
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına dikkat ediniz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına  ĠĢaretin inceleme bölgesin
L iĢaret koyunuz.
kalmasına dikkat ediniz.

dıĢında

 Radyografi için 35x35 cm ebadında  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçimi yapınız.
kaset seçiniz.
 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa enine kullanınız.
 Radyografi alınırken kaseti istenen
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.  Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
 Hasta statifin önünde ayakta durur ve
yüzü statife doğru bakacak Ģekilde
pozisyon verilir.

 Film hatalarını önlemek için bucky
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
kullanınız.
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 Kasetin üst tarafı 7. servical vertebra
hizasına gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak
Ģekilde ayarlayınız.

 Hastanın göğsünü statife temas ettiriniz.

 Scapulaların alt kenarından gelen çizgi
ile collumna vertabralisin kesiĢtiği
noktaya gelecek Ģekilde hastaya
pozisyon veriniz.

 Hastanın el sırtları kalçaların üstüne
gelecek Ģekilde her iki yana koyunuz.
Hastanın omuzlarını statife doğru
bastırınız.

 Scapulaların akciğerleri
etmesini önleyiniz.

 FFM’ni 180 cm ayarlayınız.

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

 Merkezi
ıĢın,
horizantal
olarak
scapulanın alt kenarından gelen çizgi ile
kesiĢtiği noktaya santralize ediniz.

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize
ettiğinizden emin olunuz.

 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

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

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

süperpoze

ıĢınlama

önce hastayı
konusunda

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komut veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Tele P-A radyografisinde, aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği uygulanır?
A) Hastanın vücudu ile statifin planı 45° açı yapacak Ģekilde statiften uzaklaĢtırılır.
B) Kaset üst kenarı kulağın 4 cm üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
C) Hataya lateral pozisyonu verilir.
D) Kasetin üst tarafı 7. servical vertebra hizasına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
E) Hastanın vücuduna 20°-30° oblik pozisyonu uygulanır.

2.

Tele P-A radyografisi pozisyon tekniği ile ilgili doğru olan seçeneği iĢaretleyiniz?
A) 10. vetebrayı ortalayacak Ģekilde 55° açı verilir.
B) Hastanın elleri baĢın üzerinde 65° açı verilir.
C) Kaset üst seviyesi supraklaviküler bölge seviyesine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
D) Krista iliakaya 25° açı verilir.
E) Hastanın el sırtları kalçaların üstüne gelecek Ģekilde her iki yana koyulur.

3.

Tele P-A radyografisi pozisyon tekniği ile ilgili yanlıĢ olan seçeneği iĢaretleyiniz?
A) Hasta statifin önünde ayakta durur ve yüzü statife doğru bakacak Ģekilde pozisyon
verilir.
B) Kasetin üst tarafı 7. servical vertebra hizasına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
C) Kaset üst seviyesi supraklaviküler bölge seviyesine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
D) Hastanın göğsünü statife temas ettirilir.
E) Hastanın el sırtları kalçaların üstüne gelecek Ģekilde her iki yana koyulur.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, Tele P-A radyografisinin çekim amacını kapsamaktadır?
A) Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemek
B) Dirsek ekleminin travmatik, iltihabik ve tümoral hastalıklarını tanı etmek
C) YaĢ tayinlerinin tespiti
D) Sıvının olup olmadığını anlamak için
E) BronĢların görünmesi için

5.

Tele P-A radyografisinde merkezi ıĢın aĢağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiĢtir?
A) Horizantal olarak scapulanın alt kenarından gelen çizgi ile kesiĢtiği noktaya
santralize edilir.
B) Krista iliakanın ortasına satralize edilir.
C) Kasete dik olarak 2. servikal vertebralar üzerine santralize edilir.
D) Omurga ile krista iliakanın ortasına santralize edilir.
E) Krista iliaka ile 2. servikal vertebralar üzerine 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.

50

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle tele lateral radyografi çekimi iĢlemini eksiksiz
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Tele lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında tartıĢınız.

10. TELE LATERAL RADYOGRAFĠSĠ
10.1. Tele Lateral Radyografinin Amacı
Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemektir.

10.2. Tele Lateral Radyografi Çekim Tekniği
Tele lateral radyografisinde aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır.

10.2.1. Hastanın Hazırlığı
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Akciğer P-A radyografisi) gibidir.

10.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir.
Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan
radyografi çekimlerinde görüntü dedektörler vasıtasıyla oluĢtuğu için kaset
kullanılmamaktadır.

10.2.3. Pozisyon Tekniği
Hasta ayakta durur. Ġncelenecek taraf statife temas eder. Hasta hafif öne eğilir ve
kollar baĢın üzerinde birleĢtirilir. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebra hizasına gelecek
Ģekilde yerleĢtirilir. Radyografide pozisyonun tam lateral olmasına dikkat edilmelidir.
Radyografi hasta derin inspiriyumda iken çekilir (Bkz. Resim: 10/1).
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Resim 10.1: Tele lateral radyografi pozisyonu

10.2.4. Merkezi IĢın
Dik olarak kasetin tam ortasına santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek
bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır.

10.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film ebatları
(cm)

Bucky

Kv ortalama
değer

Mas ortalama
değer

Ffm (cm)

35X35

Evet

70

40

180

Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir.
Hastaya, “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure iĢlemi yapılarak
radyografi çekilir. ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip
radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram
elde edilir (Bkz. Resim:10./2).

Resim 10.2: Tele lateral radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Tele Lateral radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

 Radyasyondan
alınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

korunma

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.
 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte
önlemlerini
kurĢunlu önlük kullanınız.
 Hastanın;
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük, gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi
odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.
bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına dikkat ediniz.

 Radyografide incelemesi yapılacak
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında
tarafa göre kasetin sağ tarafına R veya
kalmasına dikkat ediniz.
sol tarafına L iĢaret koyunuz.
 Radyografi için 35x35 cm ebadında  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz.
kaset seçiniz.
 Radyografi için 35x35 cm dıĢındaki
kasetler kullanılacaksa kasetleri enine
kullanınız.
 Bucky
kullanılması
gereken
 Radyografi alınırken kaseti istenen
radyografilerde
kumanda
masası
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak
bucky sistemini devreye sokmayı
unutmayınız.
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
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 Hasta
ayakta
ve
radyografide  Film hatalarını önlemek için bucky
incelenecek taraf statif ile temas
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
ettiriniz.
kullanınız.
 Kasetin üst kenarı 7. servical vertebra
hizasına gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz.

 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak
Ģekilde ayarlayınız.

 Hastayı hafif öne eğdirmek ve kolları
baĢın üzerinde birleĢtiriniz.

 Scapulaların costaları süper pozisyonu
önleyiniz.

 FFM’ni 180
ayarlayınız.

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

cm

olacak

Ģekilde

 Merkezi ıĢını, dik olarak kasetin tam  Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize
ortasına santralize ediniz.
ettiğinizden emin olunuz.
 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

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

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

ıĢınlama

önce hastayı,
konusunda

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komutu
veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Tele lateral radyografisinde hastaya verilen pozisyon tekniğinde, aĢağıdaki hangi
özelliğe dikkat edilmelidir?
A) Hasta ile kaset arasına 5 cm önüne gelecek Ģekilde pozisyon verilmesine.
B) Ġncelenecek tarafın statif ile temas edecek Ģekilde pozisyon verilmesine
C) Oblik pozisyonda kasetin 2 cm önüne gelecek Ģekilde pozisyon verilmesine.
D) Hasta ile kaset arasına 6 cm önüne gelecek Ģekilde pozisyon verilmesine.
E) Hastaya oblik pozisyonu vererek kaset ile temas atmesine.

2.

Tele lateral radyografisinde hastayı hafif öne eğdirmek ve kolları baĢın üzerinde
birleĢtirerek pozisyon verilmesinin nedeni nedir?
A) 1.metekarp eklemi görüntülemek.
B) Petroz kemikleri görüntülemek.
C) Scapulaların costaları süperpozisyonu önlemek.
D) 1.ve 2.servikal vertebraları görüntülemek.
E) 1.metekarpofalanginal eklemi görüntülemek.

3.

Tele lateral radyografisinde aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği uygulanır?
A) Hastanın vücudu ile statifin planı 35° açı yapacak Ģekilde statiften uzaklaĢtırılır.
B) Kaset üst kenarı kulağın 3 cm üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
C) Hataya lateral pozisyon verilir.
D) Kasetin üst tarafı 7. servical vertebra hizasına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
E) Hastanın vücuduna 20°-30° oblik pozisyonu uygulanır.

4.

Tele lateral radyografisinde, kaç cm ebadında kaset kullanılır?
A) 40x30 cm
B) 11x18 cm
C) 24x18 cm
D) 18x24 cm
E) 35x35 cm

5.

Tele lateral radyografisinde merkezi ıĢının santralize ediliĢi hangi seçenekte doğru
verilmiĢtir?
A) Dik olarak kasetin tam ortasına santralize edinilir.
B) Krista iliakanın ortasına satralize edilir.
C) Kasete dik olarak 2. servikal vertebralar üzerine santralize edilir.
D) Omurga ile krista iliakanın ortasına santralize edilir.
E) Krista iliaka ile 2. servikal vertebralar üzerine 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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle tele oblik radyografi çekimi iĢlemini eksiksiz
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Tele sağ oblik radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında tartıĢınız.

11. TELE SAĞ OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ
11.1. Tele Sağ Oblik Radyografinin Amacı
Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemektir.

11.2. Tele Sağ Oblik Radyografi Çekim Tekniği
Tele sağ oblik radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır.

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

11.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir.
Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.

11.2.3. Pozisyon Tekniği
Hasta statifin önünde olacak Ģekilde sağ tarafı kasete yaklaĢtırılır. Sol tarafı coranal
çizgi film ile 55° lik açı yapacak Ģekilde kasetten uzaklaĢtırılır. Kollar kafa üzerine veya
statifin üzerine yerleĢtirilir. Radyografi, hasta derin inspiriyumda iken çekilir.
Bu pozisyonda önde yukarıdan aĢağıya doğru çıkan aorta, ana pulmoner arter ve sağ
ventrikül kenarı yer alır. Arka kenarda ise sol atrium görülmektedir. Kalp ve vertebra gölgesi
arasında özofagus bulunmaktadır. Hastaya, bir yudum barium sulfat süspansiyonu içirilerek
arka mediastende özofagus görünür hale gelir. Böylelikle komĢu kalp kenarlarının izleri
ortaya çıkar (Bkz. Resim: 11/1).
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Resim 11.1: Tele Sağ Oblik radyografi pozisyonu

11.2.4. Merkezi IĢın
Dik olarak kasetin tam ortasına santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek
bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır.

11.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

Mas Ortalama
Değer

Ffm (cm)

35X35

Evet

65

70

110

Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir.
Hastaya “derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu vererek exposure iĢlemi yapılarak
radyografi çekilir. ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilip
radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram
elde edilir (Bkz. Resim: 11./2).

Resim 11.2: Tele lateral radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Tele sağ oblik radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.

 Radyasyondan
alınız.

korunma

önlemlerini

 ÇalıĢma esnasında uygun
kurĢunlu önlük kullanınız.

özellikte

 Hastanın
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi
odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına dikkat ediniz.

 Radyografide incelemesi yapılacak
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında
tarafa göre kasetin sağ tarafına R veya
kalmasına dikkat ediniz.
sol tarafına L iĢaret koyunuz.
 Radyografi için 35x35 cm ebadında  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz.
kaset seçiniz.

 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kasetler kullanılacaksa enine kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.  Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
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 Hasta statifin önünde sağ tarafını kasete
yanaĢtırınız.

 Film hatalarını önlemek için bucky
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
kullanınız.

 Sol tarafı coranal çizgi film ile 55° lik
 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak
açı
yapacak
Ģekilde
kasetten
Ģekilde ayarlayınız.
uzaklaĢtırınız.
 Hastanın kollarını kafa üzerine veya  Ellerinin
radyografi
statifin üzerine yerleĢtiriniz.
kaymamasına dikkat ediniz.

alanına

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

 FFM’ni 180 cm ayarlayınız.

 Merkezi ıĢını, dik olarak kasetin ortasına  Merkezi
ıĢını
doğru
santralize ediniz.
ettiğinizden emin olunuz.

santralize

 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz.

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

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

ıĢınlama

önce hastayı
konusunda

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya “rahat nefes al” komutu
veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Tele sağ oblik radyografisinde hastaya, aĢağıdaki hangi pozisyon verilir?
A) Hasta statifin önünde sağ tarafı kasete yanaĢtırılır.
B) Hasta ile film arasına ekstansiyon pozisyonu verilir.
C) Hastaya anterior pozisyonu verilir.
D) Hasta statifin önünde anterior pasterior pozisyonda 60° içe doğru döndürülür.
E) Kasetin üst kenarı kulağın 1 cm üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir

2.

Tele sağ oblik radyografisinde aĢağıdaki hangi teknik pozisyon uygulanmaktadır?
A) Hastayı anterior pasterior pozisyonda 90° içe doğru döndürülür.
B) Hastanın sol tarafı film ile 80° içe doğru döndürülür.
C) Hastanın sağ tarafı film ile 75° içe doğru döndürülür.
D) Hastanın sol tarafı film ile 5° lik açı yapacak Ģekilde kasetten uzaklaĢtırılır.
E) Hastanın sol tarafı coranal çizgi film ile 55° lik açı yapacak Ģekilde kasetten
uzaklaĢtırılır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi tele sağ oblik radyografi pozisyon teknik özelliklerinden
değildir?
A) Hasta statifin önünde durur.
B) Hastanın sol tarafı film ile 5° lik açı yapacak Ģekilde kasete yaklaĢtırılır.
C) Hastanın sol tarafı coranal çizgi film ile 55° lik açı yapacak Ģekilde kasetten
uzaklaĢtırılır.
D) Hastanın kollarını kafa üzerine veya statifin üzerine yerleĢtirilerek pozisyon verilir.
E) Hastanın sağ tarafı kasete yanaĢtırılır.

4.

Tele sağ oblik radyografisinde Film Fokus Mesafesi, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 180 cm
B) 120 cm
C) 100 cm
D) 115 cm
E) 105 cm
F)
Tele sağ oblik radyografisinde merkezi ıĢının santralize ediliĢi hangi seçenekte doğru
verilmiĢtir?
A) Merkezi ıĢın, dik olarak kasetin tam ortasına santralize edilir.
B) Merkezi ıĢın, krista iliakanın ortasına satralize edilir.
C) Merkezi ıĢın, kasete dik olarak 5. servikal vertebralar üzerine santralize edilir.
D) Merkezi ıĢın, omurga ile krista iliakanın ortasına santralize edilir.
E) Merkezi ıĢın, krista iliaka ile 2. servikal vertebralar üzerine santralize edilir.

5.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Tele sol oblik radyografi çekimi iĢlemini
eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Tele Sol oblik radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırıp rapor haline getirerek sınıf
ortamında tartıĢınız.

12. TELE SOL OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ
12.1. Tele Sol Oblik Radyografinin Amacı
Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemektir.

12.2. Tele Sol Oblik Radyografi Çekim Tekniği
Tele sol oblik radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır.

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

12.2.2. Kaset Seçimi
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky
tablasına yerleĢtirilir. Çocuklar için 24x30 veya 18x24 cm ebadında kaset kullanılabilir.
Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.

12.2.3. Pozisyon Tekniği
Hasta, statifin önünde olacak Ģekilde sol tarafı filme yaklaĢtırılır. Sağ tarafı coranal
çizgi film ile 40°–45°lik açı yapacak Ģekilde kasetten uzaklaĢtırılır. Kollar baĢın üzerine veya
statif üzerine yerleĢtirilir.
Bu pozisyonda önde yukarıdan aĢağıya doğru çıkan aorta, ana pulmoner arter
baĢlangıç bölümü ve sağ ventrikül kenarı yer alır. Arkus aort en iyi bu pozisyonda görülür.
Arka kalp kenarı ise yukarıda sol atrium, aĢağıda sol ventrikül tarafından oluĢturulur. Bu
pozisyonda da hastaya baryum içirilerek sağ ön oblik pozisyonda özofagusun ön yüzünde
görülen izler görünebilir (Bkz. Resim:12/1).
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Resim 12.1: Tele sol oblik radyografi pozisyonu

11.2.4. Merkezi IĢın
Dik olarak kasetin tam ortasına santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek
bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır.

11.2.5. Teknik Faktör Ayarları
Film ebatları
(cm)

Bucky

Kv Ortalama
Değer

Mas Ortalama
Değer

Ffm (cm)

35X35

Evet

65

70

110

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya,
“derin nefes al, tut ve hareket etme” komutu verip exposure iĢlemi yapılarak radyografi
çekilir. ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilip radyografi
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir
(Bkz. Resim:12./2).

Resim 12.2: Tele sol oblik radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Tele Sağ Oblik radyografisini
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Mutlaka dozimetre takınız.

 Radyasyondan
alınız.

korunma

önlemlerini

 ÇalıĢma esnasında uygun
kurĢunlu önlük kullanınız.

özellikte

 Hastanın
radyografisi
çekilecek
bölgesine uygun kurĢun önlük,gözlük,
troid ve gonad koruyucu kullanınız.
 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını
radyografi
odalarındaki kabinlerde
yapmasını sağlayınız.

 Radyografi
oluĢturacak
bölgesindeki
sağlayınız.

bölgesinde
artefakt  Hasta üzerindeki giysi ve artefakt
nesneler
ile
çekim
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya
giysileri çıkarılmasını
refakatçileri tarafından çıkarılmasını
sağlayınız.
 Radyografi iĢleminden önce hasta
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi
bir nesne kalmadığından emin olunuz.

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz
olmasına dikkat ediniz.

 Radyografide incelemesi yapılacak
 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında
tarafa göre kasetin sağ tarafına R veya
kalmasına dikkat ediniz.
sol tarafına L iĢaret koyunuz.
 Radyografi için 35x35 cm ebadında  Radyografi bölgesinin alanına uygun
kaset seçiniz
kaset seçiniz.

 Radyografide 35x35 cm dıĢındaki
 Radyografi alınırken kaseti istenen
kasetler kullanılacaksa enine kullanınız.
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz.  Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti
sabitleĢtiriniz.
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 Hasta, statifin önünde sol tarafını filme
yaklaĢtırınız.

 Film hatalarını önlemek için bucky
düzeneğine
sahip
olan
statifleri
kullanınız.

 Sağ tarafı coranal çizgi film ile 40°–
 Hastaya
verdiğiniz
45°lik açı yapacak Ģekilde kasetten
doğruluğundan emin olunuz.
uzaklaĢtırınız.

açının

 Hastanın kollarını kafa üzerine veya
 Skapulanın süper pozisyonu önleyiniz.
statif üzerine yerleĢtiriniz.
 FFM’ni 180 cm ayarlayınız.

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

 Merkezi ıĢın dik olarak kasetin ortasına
satralize ediniz.

 Horizantal olarak scapulaların alt
kenarından gelen çizgi ile columna
vertebralisin kesiĢtiği noktaya veriniz.

 Diyafram ayarı yapınız.

 Diyafram ayarını sadece
bölgesiyle sınırlı tutunuz.

 Doz ayarı yapınız.

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz
veriniz

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

 Komutu veremeden
yapacağı
eylem
bilgilendiriniz.

ıĢınlama

önce hastayı
konusunda

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan
arkasında durunuz.
 Exposure yapmadan önce hastanın
konumunu son bir kez daha gözleyiniz.
 Exposure düğmesine basınız.

 Exposure iĢleminin iki
geçekleĢtiğini unutmayınız.

aĢamada

 Exposure iĢleminden hemen sonra
hastaya, “rahat nefes al” komutu
veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Tele sol oblik radyografisinde hastanın sağ tarafı coranal çizgi film ile kaç derece açı
yapacak Ģekilde kasetten uzaklaĢtırılır?
A) 40-45°
B) 80-85°
C) 90-65°
D) 90-95°
E) 15-20°

2.

Tele sol oblik radyografisinde, aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği uygulanır?
A) Hastaya 25° lik açı vererek vücudu ileri doğru uzatılır.
B) Hasta ile kaset planına 95° açı yapacak Ģekilde pozisyonu verilir.
C) Hastanın kolları baĢ üzerine veya statif üzerine yerleĢtirilir.
D) Kaset alt kenarı, simfizis pubisin 3 cm altına gelecek Ģekilde pozisyon verilir.
E) Kaset alt kenarı, krista iliakanın 7 cm altına gelecek Ģekilde pozisyon verilir.

3.

Tele sol oblik radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 105 cm
B) 95 cm
C) 180 cm
D) 130 cm
E) 115 cm

4.

Tele sol oblik radyografisinde kaç cm ebadında kaset kullanılır?
A) 7x13 cm
B) 35x12 cm
C) 24x35 cm
D) 35x35 cm
E) 18x35 cm

5.

Tele sol oblik radyografisinde merkezi ıĢın, hangi seçenekte doğru verilmiĢtir?
A) Merkezi ıĢın krista iliakanın ortasına satralize edilir.
B) Merkezi ıĢın kasete dik olarak 5. servikal vertebralar üzerine santralize edilir.
C) Merkezi ıĢın omurga ile krista iliakanın ortasına santralize edilir.
D) Merkezi ıĢın krista iliaka ile 2. servikal vertebralar üzerine santralize edilir.
E) Merkezi ıĢın dik olarak kasetin tam ortasına 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 “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Akciğer P.A radyografisinde, scapulaların akciğer alanlarına önlemek için kıvrılmıĢ
olan dirsekler mümkün oldukça öne ittirilir. BoĢluğa aĢağıdaki seçeneklerden uygun
olanı iĢaretleyiniz.
A) Eksternal poruslar üst üste gelmelerini
B) Ġnternal ve eksternal porusların üst üste gelmelerini
C) Akustik porusların üst üste gelmelerini
D) Süperpozisyonu
E) Petroz kemiklerin maksiller sinüsler üzerine düĢmesini

2.

Akciğer ve mediastendeki lezyonların yerini daha iyi tespit etmek için çekilen
radyografi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) A-P skapula radyografisi
B) Akciğer lateral radyografisi
C) A-P servikal radyografisi
D) Servikal vertebra radyografisi
E) Safra kesesi radyografisi

3.

Lateral pozisyonlarda, superpoze olan lezyonları birbirinden ayırmak amacıyla çekilen
radyografi, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Lateral servikal vertebra radyografisi
B) Omuz ve humerus transtorasik radyografisi
C) Lateral skapula radyografisi
D) Aksiyal kalkaneus radyografisi
E) Akciğer sağ oblik radyografisi

4.

Akciğer sol oblik radyografisinde, hasta ile kaset arasına kaç derece açı verilir?
A) 20° lik
B) 45° lik
C) 5° lik
D) 15° lik
E) 75° lik

5.

Clavicula ve Costalar tarafından superpoze olmadan akciğer apekslerinin gösterilmesi,
orta lop ve lingular segmenteki patolojik durumların tespit edilmesi ve tüberkülozun
teĢhisi için çekilmesi, aĢağıdaki hangi radyografinin çekim amacıdır?
A) Submento- vertikal radyografisinin
B) Abdomen radyografisinin
C) Alt kotsalar radyografisinin
D) Ön oblik sternum radyografisinin
E) Apikolordotik radyografisinin
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6.

Mikrofilm radyografisinin çekim amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) BCG kampanyalarında ve son zamanlarda kitle kanser taramaları için çekilen
radyografidir.
B) Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemek amacı ile
radyografi çekilmesidir.
C) BronĢial bölgenin opak madde ile doldurulup bronĢların görünmesi için çekilen
radyografidir.
D) Sadece bronĢları ve kalbi görüntülemek için çekilir.
E) Clavicula ve Costalar tarafından superpoze olmadan akciğer apekslerinin
görüntülenmesi için çekilir.

7.

BronĢial bölgenin opak madde ile doldurulup bronĢların görünmesi için çekilen
radyografi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Alt kotsalar radyografisi
B) Submento- vertikal radyografisi
C) Ön oblik sternum radyografisi
D) Bronko radyografisi
E) Abdomen radyografisi

8.

Kalbin boyutlarını ve kalpten çıkan büyük damarları görüntülemek amacı ile çekilen
radyografi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Bronko radyografisi
B) Üst kotsalar oblik radyografisi
C) Tele P-A radyografisi
D) Alt kotsalar A-P radyografisi
E) Submento- vertikal radyografisi

9.

Tele lateral radyografisinde merkezi ıĢın hangi seçenekte doğru verilmiĢtir?
A) Dik olarak kasetin tam ortasına santralize edilir.
B) Krista iliakanın ortasına satralize edilir.
C) Kasete dik olarak 2. servikal vertebralar üzerine santralize edilir
D) Omurga ile krista iliakanın ortasına santralize edilir.
E) Krista iliaka ile 2. servikal vertebralar üzerine santralize edilir.

10.

Tele sağ oblik radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 180 cm
B) 120 cm
C) 100 cm
D) 115 cm
E) 105 cm

11.

Tele sol oblik radyografisinde kaç cm ebadında kaset kullanılır?
A) 7x13 cm
B) 35x12 cm
C) 24x35 cm
D) 35x35 cm
E) 18x35 cm
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12.

Plevral sıvıyı araĢtırmak ve yukarı bölümdeki pnomotoraksları tespit etmek için
çekilen radyografi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Sternum lateral radyografisi
B) Alt kosta radyografisi
C) Lateral decubitis radyografisi
D) Tele oblik radyografisi
E) Apikolordotik radyografisi

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
A
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
B
D
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B

A
C
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B

B
D

A
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
B
A
C
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C

D
A
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
C
D

A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
B
E

E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
E
C
A

A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10’UN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C

D
E
A
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 11’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
E
B

A
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 12’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
C
D

E

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D
B
E
B
E
A
D
C
A
A
D
C
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