T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

RADYOLOJĠ

RADYOGRAFĠ MATERYALLERĠ
725TTT078

Ankara, 2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR ...............................................................................................................iii
GĠRĠġ .................................................................................................................................. 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ................................................................................................ 3
1. KULLANILMAMIġ FĠLMLERĠ KORUMAK ................................................................. 3
1.1. Röntgen Filmlerinin Yapısı ve Özellikleri ................................................................. 4
1.1.1. Destek Maddenin Yapısı ve Özellikleri .............................................................. 4
1.1.2. Alt Tabakanın Yapısı ve Özellikleri ................................................................... 4
1.1.3. Emülsiyon Tabakasının Yapısı ve Özellikleri ..................................................... 5
1.1.4. Üst Tabakanın Yapısı ve Özellikleri ................................................................... 5
1.2. Film ÇeĢitleri ............................................................................................................ 5
1.2.1. Radyografi Filmleri ............................................................................................ 5
1.2.2. Renk Hassasiyetlerine Göre Filmler ................................................................... 6
1.2.3. Dijital Görüntüleme Yöntemlerinde Kullanılan Filmler ...................................... 6
1.2.4. Mamografi Filmleri ............................................................................................ 6
1.2.5. Özel Amaçlı Filmler .......................................................................................... 6
1.2.6. DiĢ Filmleri........................................................................................................ 6
1.2.7. Sine Radyografi Filmleri .................................................................................... 7
1.3. Film Boyutları ve Ambalajları ................................................................................... 7
1.4. Film Kutusu Üzerinde Bulunabilecek Bilgiler ........................................................... 7
1.5. KullanılmamıĢ Filmlerin Korunmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler ........................ 8
UYGULAMA FAALĠYETĠ........................................................................................... 12
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 13
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .............................................................................................. 14
2. KASETLERĠ VE RANFORSATÖRLERĠ RADYOGRAFĠYE HAZIRLAMA ............... 14
2.1. Kasetler .................................................................................................................. 14
2.1.1. Kasetlerin Görevleri ......................................................................................... 14
2.1.2. Kasetlerin Yapısı ............................................................................................. 15
2.1.3. Kasetlerde Aranacak Özellikler ........................................................................ 16
2.1.4. Kullanım Amaçlarına Göre Kaset ÇeĢitleri ....................................................... 16
2.2. Ranforsatörler ......................................................................................................... 18
2.2.1. Ranforsatörlerin Kullanım Amaçları................................................................. 18
2.2.2. Lüminesans Olayı ............................................................................................ 18
2.2.3. Ranforsatörlerin Yapısı .................................................................................... 20
2.2.4. Ranforsatörlerde Hız Faktörü ........................................................................... 21
2.2.5. Ranforsatörlerin Hızını Etkileyen Faktörler ...................................................... 21
2.2.6. Hızlarına Göre Ranforsatörler .......................................................................... 21
2.2.7. Ranforsatör ÇeĢitleri ........................................................................................ 22
2.2.8. Kasetlere Film Doldurma ve BoĢaltma ............................................................. 22
UYGULAMA FAALĠYETĠ........................................................................................... 28
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 29
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .............................................................................................. 31
3. KASET VE RANFORSATÖRLERĠN BAKIMI ............................................................. 31
3.1. Kasetlerin Bakımı ................................................................................................... 31
3.2. ġüpheli Kasetler Ġçin IĢık Sızdırma Testi ................................................................. 32

i

3.3. Tel Örgü Testi ......................................................................................................... 32
3.4. Ranforsatörlerin Bakımı .......................................................................................... 33
3.4.1. Ön ve Arka Ranforsatörlerin Özellikleri ........................................................... 34
3.4.2. Ranforsatörlerin Kasete YerleĢtirilmesi ............................................................ 34
3.5. Kaset ve Ranforsatörlerin Temizliği ........................................................................ 35
3.6. Ranforsatörler Üzerinde Görülebilecek Olumsuzluklar ............................................ 38
3.7. Ranforsatör Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ................................. 38
UYGULAMA FAALĠYETĠ........................................................................................... 39
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 41
MODÜL DEĞERLENDĠRME........................................................................................... 42
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................. 44
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR .............................................................................................. 45
KAYNAKÇA .................................................................................................................... 45

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

725TTT078

ALAN

Radyoloji

DAL/MESLEK

Radyoloji Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI
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MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, radyografi materyallerine ait tanım ve kavram
bilgileri ile radyografi materyallerinin kullanımında gerekli
olan teknik, iĢlem ve becerileri içeren öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL

Radyasyon fiziği

YETERLĠK

Radyografi materyallerini kullanmak
Genel Amaç
Gerekli araç gereç sağlandığında, iĢyeri çalıĢma esaslarına
göre, filmleri uygun Ģartlarda koruyabilecek, kasetleri
radyografiye
hazır
hâle
getirebilecek
radyografi
materyallerinin bakımını yapabilecektir.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. KullanılmamıĢ filmlerin korumasını eksiksiz olarak
yapabileceksiniz.
2. Kasetleri ve ranforsatörleri radyografiye hazır hâle
getirebileceksiniz.
3. Kaset ve ranforsatörlerin bakımını yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Donanım: Karanlık oda, radyoloji laboratuvarı, radyografi
materyalleri
Ortam: Derslik, radyasyondan koruyucu önlemlerin alındığı
radyoloji laboratuvarı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin hızla ilerlediği ülkemizde, modern radyolojik
yöntemlerin kullanılması ile radyolojinin tıbbi tanıdaki önemi artmıĢtır.
Sizler, bu modüldeki bilgi içeriği ve uygulama faaliyetleri ile uygun ortam ve donanım
Ģartlarında tekniğine uygun radyografi materyallerinin korunmasını, kullanıma hazır hâle
getirilmesini, bakımını ve temizliğini yapabilecek, kasetleri radyografiye hazır hâle
getirebileceksiniz.
Bu modül çalıĢmasında kazanacağınız yeterlikler, ileride yapacağınız çalıĢmalarda
size çok önemli katkılar sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile kullanılmamıĢ filmlerin korumasını eksiksiz olarak
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Radyolojide kullanılan film çeĢitlerini araĢtırınız.



KullanılmamıĢ röntgen filmlerinin depolama Ģartlarını araĢtırınız.



Röntgen filminin yapısını araĢtırınız.



Radyografi çekimi esnasında, filmin yapısı ile hastanın aldığı radyasyon dozu
arasında bir iliĢki var mıdır? AraĢtırınız.

1. KULLANILMAMIġ FĠLMLERĠ
KORUMAK
Röntgen filmleri, radyolojik tetkik sonrası teĢhis amaçlı verileri taĢıyan materyallerdir.
Röntgen filmi, radyogram ya da röntgenogram olarak adlandırılır.
Radyografinin, fotoğrafçılık ile benzer yönleri vardır. Fotoğrafik görüntü oluĢturmak
için görülebilen ıĢığa duyarlı fotoğrafik emülsiyon tabakası içeren fotoğraf filmi kullanılır.
Fotoğraf çekimi bittikten sonra film banyo edilerek negatif görüntü elde edilir. Negatif
görüntü, fotoğrafik emülsiyon sürülmüĢ fotoğraf kartı üzerine düĢürülür. Kartın banyo
edilmesi sonucu kart üzerinde pozitif görüntü oluĢur.
Fotoğrafçılıkta elde edilen negatif film, radyografide röntgen filmine karĢılık gelir.
Vücudu geçen x-ıĢınları, üzerinde fotoğrafik emülsiyon tabakası bulunan röntgen filmine
düĢürülerek görüntü elde edilmektedir.
GüneĢ ıĢığı, gözle görülmeyen çeĢitli ıĢınlar, kimyasal maddeler, yüksek ısı, nem ve
mekanik baskı, röntgen filmleri üzerinde zararlı etkiler yapar. Bu nedenle kullanılmamıĢ
röntgen filmlerinin depolanmasında çok dikkatli davranılmalıdır.
Röntgen filmlerinin, üretildiği tarihten, tüketileceği en son tarihe kadar geçen süreye
filmlerin raf ömrü denir. Filmler uygun koĢullarda korunduğunda, raf ömürleri de uzar.
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Filmlerin bayatlaması, radyografik kalitenin düĢmesine neden olur. Filmlerin
bayatlaması, yapıları ve korunma Ģartları ile ilgilidir.

1.1. Röntgen Filmlerinin Yapısı ve Özellikleri
YaklaĢık olarak 1/3 mm kalınlığında olan röntgen filmleri, dört tabakadan meydana
gelmektedir. Bunlar:





Destek tabaka
Alt tabaka
Emülsiyon tabaka
Üst tabaka

ġekil 1.1: Röntgen filminin tabakaları

1.1.1. Destek Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Destek maddeye base de denir. Filmin en kalın tabakasıdır (yaklaĢık 150- 250 mikro
milim). Filmin diğer tabakalarına iskelet görevi görür. Filme elastikiyetini veren destek
tabaka, bükülme ve kırılmalara karĢı dayanıklı olmalıdır. Filmin, banyo iĢlemi sırasında
boyutunun değiĢmemesi gerekir. Destek madde, x-ıĢınlarını tamamen geçirmelidir. Bu
özellikleri taĢıdığından dolayı, destek madde son yıllarda polyesterden yapılmaktadır. Filmin
negatoskopta incelenmesi sırasında, inceleyen kiĢinin gözünü yormaması için, destek
maddeye hafif mavi renk karıĢtırılır.

1.1.2. Alt Tabakanın Yapısı ve Özellikleri
Alt tabaka, destek tabakanın her iki yüzünde bulunan çok ince bir tabakadır.
Emülsiyon tabakasının, destek maddesine yapıĢmasını sağlar. Bu tabaka, selüloz esteri, sulu
jelatinin ve aseton karıĢımından elde edilir.
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1.1.3. Emülsiyon Tabakasının Yapısı ve Özellikleri
Görüntünün kaydedildiği tabakadır. Alt tabakanın her iki dıĢ yüzeyi, 5–25 mikro
milim kalınlığında emülsiyon tabakası ile kaplanmıĢtır. Bu kalınlık, film tipine göre değiĢir.
Emülsiyon tabakası, jelatin ve gümüĢ halid kristallerini (% 95 AgBr, % 5AgI) içerir.
Radyolojik filmlerin kalitesini belirleyen hız, kontrast ve rezolüsyonları (bir sistemin
objeyi görüntüleyebilme yeteneği), emülsiyon tabakasındaki gümüĢ halid kristallerinin
(gümüĢ tuzlarının) boyutu ve miktarına göre değiĢir.



Çift emülsiyon tabakasının yararları: Klasik röntgen filmlerinde kullanılan
çift emülsiyon tabakası, filmin duyarlılık ve kontrastını artırır. Çift emülsiyon,
imajı kuvvetlendirdiği için ıĢınlama süresi de kısalmıĢ olur.
Jelatin maddesi ve özellikleri: Film yapımında kullanılan jelatin, hayvanların
tırnakları, kıkırdakları ve kemiklerinin kaynatılmasından elde edilir. Isıtıldığında
akıĢkan hâle geçerken soğutulduğunda ise saydam bir tabaka oluĢturur. IĢın
geçiren özelliktedir. Emülsiyon tabakasında bulunan gümüĢ halid kristallerinin,
homojen olarak dağılmasını sağlar. Banyo iĢlemi sırasında, gümüĢ halid
kristallerinin banyo solüsyonlarıyla reaksiyonu için uygun ortam oluĢturur.

1.1.4. Üst Tabakanın Yapısı ve Özellikleri
Üst tabakaya koruyucu tabaka da denir. Jelatinden yapılmıĢtır. Emülsiyonu, mekanik
hasarlardan korur. Temizlenme yüzeyi sağlar. Statik elektrik birikimini engeller.

1.2. Film ÇeĢitleri
Radyolojide kullanılan filmler, ıĢınlama Ģekillerine, renk hassasiyetlerine ve kullanım
alanlarına göre radyografi filmleri, dijital görüntülemede kullanılan filmler, mamografi
filmleri, özel amaçlı filmler, diĢ filmleri, sine radyografi filmleri olmak üzere değiĢik
baĢlıklar altında incelenir.

1.2.1. Radyografi Filmleri




Vasıtasız (ranforsatörsüz) filmler: Bu filmler, karton zarfların içinde
ranforsatörsüz olarak kullanılır. Direkt röntgen ıĢınlarıyla ıĢınlanır. Emülsiyon
tabakaları, diğer filmlere göre daha kalın ve daha fazla gümüĢ halid kristalleri
içerirler. Özellikle ekstremite grafilerinde detay mükemmeldir. Bu filmlerin
ıĢınlama süresi diğer filmlere göre daha uzun olduğu için hastaya yüksek oranda
radyasyon verilmiĢ olur. Bu nedenle günümüzde kullanımı çok kısıtlıdır.
Vasıtalı (ranforsatörlü) filmler: Bu filmler, ranforsatörlü (screenli) kasetlerde
kullanılır. Filmin iki tarafında da emülsiyon vardır. Günümüzde, radyolojik
çalıĢmalarda oldukça yaygın kullanılmaktadır. Çok çeĢitli boyutlarda
üretilmektedir. Radyoloji ünitelerinde 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 30x40
cm, 35x43 cm boyutlarındaki filmler sıklıkla kullanılmaktadır.
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1.2.2. Renk Hassasiyetlerine Göre Filmler




Monokromatik filmler: Tek renge duyarlı filmlerdir. Maviye ve yeĢile duyarlı
filmler olmak üzere iki gruba ayrılır.
Ortokromatik filmler: Hem mavi ıĢığa hem de yeĢil ıĢığa duyarlı filmlerdir.
Pankromatik filmler: Tüm ıĢıklara duyarlı filmlerdir.

1.2.3. Dijital Görüntüleme Yöntemlerinde Kullanılan Filmler






Video-kayıt filmleri: Dijital görüntü oluĢturan radyolojik cihazlarda
(bilgisayarlı tomografi, dijital radyografi, manyetik rezonans, ultrasonografi,
nükleer tıpta vb.) görüntülerin aktarıldığı filmlerdir. Görüntü almak için
multiformat kamera kullanılır. Film x-ıĢınıyla değil, kameranın monitöründen
gelen ıĢıkla görüntü oluĢturur. Bu filmler ortokromatik (mavi-sarı ıĢığa duyarlı)
ve tek emülsiyonludur. 20x25 cm (8x10 inç), 28x35 cm (11x14 inç), 35x43 cm
(14x17 inç) olmak üzere üç boyutta üretilmektedir.
Laser kamera filmi: Bu filmler tek emülsiyonludur. Emülsiyon tabakasında,
ince tanecikli (greenli) gümüĢ halid kristalleri vardır. Film, lazer kamerada
kullanılan lazer ile uyumlu olmalıdır. Kırmızı ıĢığa hassas filmler kullanılır. Bu
nedenle karanlık oda olmaksızın, film magazinlerine otomatik olarak yerleĢir.
Dry view (kuru) film: Bu filmlerde görüntü banyo iĢlemine gerek kalmadan
kaydedilmektedir. Görüntünün oluĢturulmasında laser kullanılır. Bu filmlerin
yüzeyleri karbon ile kaplıdır. Karbonun laser enerjisinden etkilenmesi ile
görüntü oluĢmaktadır. Film üzerindeki her bir piksel, pel adı verilen küçük
elemanlardan oluĢmuĢtur.

1.2.4. Mamografi Filmleri
Mamografi tetkiklerinde kullanılan tek emülsiyonlu filmlerdir. Tek ranforsatörlü
kasetlerle kullanılmaktadır. Rutin mamografi uygulamalarında çoğunlukla 18x24 cm
boyutundaki filmler kullanılırken gerektiğinde 24x30 cm boyutunda olan filmlerde
kullanılmaktadır.

1.2.5. Özel Amaçlı Filmler




Duplikasyon filmi: Bir radyogramın kopyasının alınması için kullanılan
filmlerdir. Bu iĢlemi yapan cihazlara duplikatör, iĢleme de duplikasyon denir.
Bu iĢlem sayesinde gereksiz radyografi tekrarı önlenir fakat görüntü kalitesi
düĢüktür.
Subtraksiyon (çıkarma) filmi: Anjiyografide kullanılan tek emülsiyonlu
filmlerdir. Günümüzde dijital subtraksiyon anjiyografi yöntemi kullanılmaya
baĢlandığı için bu filmler çok tercih edilmemektedir.

1.2.6. DiĢ Filmleri


Ġntraoral filmler: Ağız içine yerleĢtirilen, birkaç diĢi görüntüleyebilen küçük
boyutlu filmlerdir. Çift emülsiyonludur. Film, özel ıĢık geçirmeyen bir kılıfın
içine yerleĢtirilmiĢtir ve arka tarafında kurĢunlu muhafaza vardır. Bu filmler,
2,5x4,5 cm ve 3,2x4,1cm boyutundadır.
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Resim 1.1: Ġntraoral film



Panoramik filmler: Tüm alt ve üst çene diĢlerini birlikte görüntüleyen
ortapantomografi cihazlarında kullanılan filmlerdir. Tek emülsiyonludur.
Ranforsatörle birlikte kullanılır. Bu filmler, 12x30 cm boyutundadırlar.

1.2.7. Sine Radyografi Filmleri
Kardiyak kateterizasyonda kullanılır. Bu filmler sinema filmi özelliğindedir.

1.3. Film Boyutları ve Ambalajları
Kullanım amaçlarına göre filmler farklı boyutlarda üretilmektedir. Bunlardan bazıları
Ģunlardır: 2,5x4,5 cm, 3,2x4,1 cm, 12x30 cm, 13x18 cm, 18x24 cm, 20x25 cm, 24x30 cm,
30x40 cm, 35x35 cm, 35x43 cm’dir.
Film ambalajları, içindeki filmleri ısı, ıĢık, kimyasal madde buharı ve fiziksel
etkenlerle oluĢabilecek basınca karĢı koruyacak özelliklerde hazırlanmaktadır. Filmlerin
özelliklerine göre ambalajları yapılır.

1.4. Film Kutusu Üzerinde Bulunabilecek Bilgiler











Filmin markası
Filmin türü
Filmin boyutu (cm veya inç cinsinden)
Film adedi
Film emülsiyon numarası
Filmin son kullanma tarihi (raf ömrü)
Filmin açılabileceği koĢullar
Filmde kullanılan destek maddenin cinsi
Filmin üretildiği ülke
Filmlerin muhafaza koĢulları
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Resim 1.2: Film kutusu üzerinde bulunan bilgiler

Resim 1.3: Film kutusu üzerinde bulunan bilgiler

1.5. KullanılmamıĢ Filmlerin Korunmasında Dikkat Edilmesi
Gerekenler
Üretici firma tarafından film kutularının üzerinde raf ömrü yazılmıĢtır. Filmler sağlık
kuruluĢuna geldiğinde kurumun iĢleyiĢine göre barkot sistemi veya geliĢ tarihi damgası
vurulur.

Resim 1.4: Sağlık kuruluĢunda barkot sistemi
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Filmler depolama yapılırken ya da kullanılırken son kullanma tarihlerinin geçme riski
göz önünde bulundurulmalıdır. Eski, son kullanma tarihi yakın filmler önce kullanılmalıdır.
Filmler kendi orijinal ambalajlarında korunmalıdır. Film kutularının delinmiĢ, ezilmiĢ
vb. olmamasına dikkat edilmelidir.

Resim 1.5: Film ambalajları

Filmlerin emülsiyon tabakaları, basınca karĢı hassas olduğu için, film kutuları asla üst
üste konmamalı, raflara dik olarak yerleĢtirilmelidir.

Resim 1.6: Raflardaki film kutuları

Filmlerin yerleĢtirildiği rafların, alt ve üstünde yeterli havalandırmayı sağlayabilecek
kadar boĢlukların olması gerekir.

Resim 1.7: Film kutularının alt ve üstündeki hava boĢlukları
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Filmlerin korunduğu ortamın ısısı 10–230C olmalıdır. Depolarda farklı yerlere
yerleĢtirilen en az iki ısı göstergesi ile ortamın ısısı daima kontrol edilmelidir. Bu ortamların
ani ısı değiĢikliklerine maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

Resim 1.8: Isı göstergesi

Filmler radyatör, elektrik sobası gibi doğrudan ısı yayan kaynaklardan uzak
tutulmalıdır. Yüksek ısı, emülsiyon tabakasında bozulmalara yol açar. Ayrıca gümüĢ halid
kristallerini etkileyerek filmin hız kazanmasına neden olabilir.
Filmlerin korunduğu ortamların nispi nem oranı % 30–60 sınırlarında olmalıdır.

Resim 1.9: Nem göstergesi

Depolarda farklı yerlere yerleĢtirilen en az iki nem göstergesi ile ortamın nemi daima
kontrol edilmelidir. Bu ortamların nispi nem oranı % 30’un altında olduğunda, filmlerde
statik elektriklenme artefaktı meydana gelmektedir. 23 0C’nin üzerindeki sıcaklıklarda veya
nem oranının % 60’ın üstünde olduğu ortamlarda korunan filmlerde, kontrast kaybı ve
görüntüde silikleĢmeler ortaya çıkar.
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Kimyasal madde gazları, filmlere zarar verir. Filmlerin korunduğu yerlerde ve
karanlık odada, ağzı açıkta kimyasal madde bulundurulmamalıdır. Ayrıca banyo solüsyonları
hazırlanırken filmlere sıçrama riski göz önünde bulundurularak filmlerden uzakta
hazırlanmalıdır.
Filmlerin sızıntı radyasyonda etkilenmemesi için film depolarının, radyografi ve
radyoterapi ünitelerinden uzakta olması gerekir. Radyasyon, filmler üzerinde kontrastı azaltır
ve sislenmeyi artırır.
Filmler kullanılırken, emülsiyon tabakalarının hassas olduğu ve kolaylıkla hasar
görebileceği unutulmamalıdır. Filmlerin çizilme riskine karĢı, uzun tırnak, sivri metaller gibi
sert cisimlerle temasından kaçınılmalıdır. Filmler kesinlikle bükülmemeli ve
kırıĢtırılmamalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile kullanılmamıĢ filmleri koruyabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Her parti film geldiğinde, üzerine geliĢ
tarihi damgası (veya barkot) vurunuz.

 Barkodun görünebilecek bir
yapıĢtırılmasına dikkat ediniz.

 Filmleri kendi orijinal ambalajları içinde
koruyunuz.

 Orijinal ambalajlarında korunan film ile
ambalajları dıĢında korunmuĢ filmi
inceleyebilirsiniz.

 Film kutularını
yerleĢtiriniz.

 Filmlerin üzerine uygulanan basıncın
emülsiyon tabakasına verdiği zararı
araĢtırabilirsiniz.

raflara

dik

olarak

yere

 Filmlerin korunduğu yerleri, yeterince
 Resim 1.7’yi inceleyebilirsiniz.
havalandırınız.
 Filmlerin korunduğu ortamın ısısını  Isı ölçü araçlarını göstergelerini
ayarlayınız.
araĢtırabilirsiniz.
 Filmleri, direk ısı yayan kaynaklardan  Isının filmlerin emülsiyon tabakasına
uzak tutunuz.
verdiği zararları araĢtırabilirsiniz.
 Filmlerin korunduğu
nemini ayarlayınız.

yerlerin

nispi  Nispi
nemi
araĢtırabilirsiniz.

 Filmlerin korunduğu yerlerde açıkta
kimyasal madde bulundurmayınız.

ölçen

cihazları

 Banyo solüsyonlarının, film üzerindeki
etkilerini araĢtırabilirsiniz.

 Filmlerin korunduğu yerlere, iyonize  Ġyonize
edici
radyasyonun
film
edici radyasyon girmesini engelleyiniz.
üzerindeki etkilerini araĢtırabilirsiniz.
 Filmleri ıĢıktan koruyunuz.

 IĢığın, filmler
araĢtırabilirsiniz.
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üzerindeki

etkisini

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

Filmlerin üretildiği tarihten, tüketileceği en son tarihe kadar geçen süreye ne denir?
A) Kullanım süresi
B) Raf ömrü
C) Üretim ömrü
D) Son kullanma tarihi
E) Depolama

2.

KullanılmamıĢ filmlerin korunduğu ortamın ısısı kaç derece olmalıdır?
A) 0 – 5 0C
B) 5 – 10 0C
C) 10 – 23 0C
D) 25 – 330C
E) 10 – 00C

3.

KullanılmamıĢ filmlerin korunduğu ortamdaki nispi nem oranı ne olmalıdır?
A) % 30 - % 60
B) % 10 - % 25
C) % 65 - % 70
D) % 1 - % 30.
E) % 70 - % 90

4.

AĢağıdakilerden hangisi/hangileri, röntgen filminin yapısını oluĢturur?
I - Destek tabaka, II - Emülsiyon tabaka, III - Alt tabaka, IV – Üst tabaka
A) I
B) I - III
C) II - IV
D) I - II - III - IV
E) I - II - IV

5.

Röntgen filminde görüntünün kaydedildiği tabaka aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Üst tabaka
B) Alt tabaka
C) Orta tabaka
D) Destek tabaka
E) Emülsiyon tabaka

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.

13

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile kasetleri ve ranforsatörleri radyografiye hazır hâle
getirebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Radyolojide kullanılan, kaset çeĢitlerini araĢtırınız.



Ranforsatörlerin hızını etkileyen faktörleri araĢtırınız.



Radyoloji uygulamalarında, daha çok hangi ranforsatörler kullanılmaktadır?
AraĢtırınız.



Radyoloji laboratuvarında, kasetlere film doldurma ve boĢaltma iĢlemlerini
gözlemleyiniz.

2. KASETLERĠ VE RANFORSATÖRLERĠ
RADYOGRAFĠYE HAZIRLAMA
2.1. Kasetler
Radyografi iĢlemi sırasında, filmi görünen ıĢıktan koruyan, ranforsatör-film temasını
sağlayan radyografi araçlarına kaset denir.

2.1.1. Kasetlerin Görevleri




Filmleri, görünen ıĢıktan korur.
IĢınlama sırasında, filmlerin her iki ranforsatör ile temasını sağlar.
Ranforsatörleri dıĢ etkilerden korur.

14

2.1.2. Kasetlerin Yapısı
Radyografi kasetlerinin ön ve arka yüz olmak üzere iki yüzü vardır.

ġekil 2.1: Ġçinde çift emülsiyonlu film bulunan çift ranforsatörlü bir kasetin tüm tabakaları

Resim 2.1: Kaset yüzleri



Kasetlerin ön yüz yapısı

Radyografi iĢlemi sırasında kasetin, röntgen tüpüne bakan yüzüdür. Ön yüz, düĢük
atom numaralı, ince ve sağlam maddelerden yapılmıĢtır. Bundan dolayı x-ıĢınını iyi geçirir.
Genellikle bakalit, alüminyum veya karbon fiberden yapılır. Ön yüz çerçevesi, paslanmaz
çelik veya baĢka sağlam bir metalle çevrilmiĢtir.

Resim 2.2: Kaset ön yüzü
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Kasetlerin arka yüz yapısı

Radyografi iĢlemi sırasında, tüpe uzak olan yüzdür. Atom numarası yüksek olan ağır
metallerden yapılır. Genellikle alaĢımlı çelik kullanılmaktadır. Bunun nedeni, filmi geçen
ıĢınların absorbsiyonunun sağlanması veya arkaya gereksiz ıĢın geçiĢini önlemektir.
Sekonder radyasyonu, absorbe etmesi için iç yüzeyi kurĢunlu boya ile sıvanmıĢtır.
Kaset kapağının iç tarafına 4–5 mm kalınlığında sünger (veya keçe) tabaka
yapıĢtırılmıĢtır. Bu sünger tabakanın üzerine ve kasetin ön iç yüzüne, kaset standardında
ranforsatörler yapıĢtırılır. Kaset kapatılınca, iki ranforsatör arasına konan filmin, sünger
tabakanın elastiki basıncı ile ranforsatör - film arasında aralıksız temas sağlanır. MenteĢe ve
mandallar kasetin kolayca açılıp kapanmasını sağlar.

Resim 2.3: Kasetin arka yüzü

2.1.3. Kasetlerde Aranacak Özellikler






Kasetler, çok ağır olmamalıdır. Çok ağır kasetler, personeli yorabileceği gibi iĢ
akıĢını da yavaĢlatabilir.
Kasetler, sağlam olmalıdır. ÇalıĢma sırasında yere düĢebileceği gibi çeĢitli
çarpmalara da maruz kalabileceğinden ezilmeler, kırılmalar olabilir.
Kasetler, kullanıĢlı olmalıdır. Manüel banyo sistemlerinde, kasetler karanlık oda
koĢullarında doldurulup boĢaltıldığından dolayı basit ve kullanıĢlı olmaları
gerekir.
Kasetler, ıĢık sızdırmamalıdır.
Ranforsatörlerin birbirine olan temasını tam sağlayıp, fiziksel zararlardan
korumalıdır.

2.1.4. Kullanım Amaçlarına Göre Kaset ÇeĢitleri
Tıbbi radyografide, genel ve özel amaçlı değiĢik kasetler kullanılmaktadır.

2.1.4.1. Genel Amaçlı Kasetler
Radyografi uygulamalarında genel amaçlı kasetler yaygın kullanılmaktadır.
Ġncelenecek vücut bölgesine göre farklı ebatları vardır. Kasetler 18x24 cm, 13x18 cm, 15x40
cm, 24x30 cm, 30x40 cm, 35x35 cm, 35x40 cm boyutlarında standartlaĢtırılmıĢtır.
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Resim 2.4: Farklı boyutlardaki kasetler

2.1.4.2. Özel Amaçlı Kasetler
Genel amaçlı kasetlerle yeterli radyografik kalitenin sağlanamadığı durumlarda
kullanılan kasetlerdir.







Eğri kasetler: Ġncelenecek anatomik bölge ile filmin paralelliğinin
sağlanamadığı durumlarda kullanılan kasetlerdir. Ön yüz tarafına doğru, dıĢ
bükey olarak kıvrılmıĢ kasetlerdir. Diz, dirsek eklemleri gibi eklemlerin
açılmasının sınırlı olduğu durumlarda tercih edilir. Bu kasetlerle yapılan
radyografilerde obje–film arasındaki mesafeden oluĢan netsizlikler önlenmiĢ
olur.
Fototimer kasetler: Bu kasetlerin her iki yüzü de objeden geçen x-ıĢınlarını
geçirir özelliktedir. Kasetlerin arka kısmında, ıĢınlama zamanını otomatik olarak
kesen iyonizyon hücresi veya fotoelektrik hücre bulunmaktadır.
Gridli kasetler: Ön yüzüne paralel grid monte edilmiĢtir. Portatif röntgen
cihazları ile film çekilirken kullanılan kasetlerdir. Acil servislerde yoğunlukla
kullanılmaktadır.
Esnek kasetler: Üst çene kemiği gibi eğik bölgelerin radyografisi çekilirken
kullanılır. Radyografi esnasında istenilen Ģekil verilebilen plastikten yapılmıĢ
kasetlerdir.
Mamografi kasetleri: Mamografi uygulamaları için geliĢtirilmiĢ, tek
ranforsatörlü kasetlerdir.

Resim 2.5: Mamografi kaseti
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Tomografi kasetleri: Konvansiyonel tomografide kullanılan kasetlerdir. Aynı
anda çok sayıda filmin çekilebilmesi amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 3–7 arasında filmi
taĢıyabilecek derinliğe sahiptirler. Kasetin içerisinde bulunan ranforsatörler,
plastik sünger vasıtasıyla birbirinden ayrılır. Ranforsatörlerin hızları, alt katlara
doğru artar. Böylece her film eĢit radyasyonla pozlandırılmıĢ olur. Ancak
günümüzde son teknoloji ürünü olarak, dry view baskı kayıt sistemleri
yaygınlaĢmaktadır.

2.2. Ranforsatörler
X-ıĢınını, görünür ıĢığa dönüĢtüren radyografi araçlarına ranforsatör denir.
Ranforsatörler, hastayı geçen x-ıĢınlarının filmle daha fazla etkileĢime girmesi için, bu
ıĢınları absorbe ederler. Absorbe ettikleri ıĢın miktarı ile orantılı olarak görülebilir ıĢık
salarlar.

2.2.1. Ranforsatörlerin Kullanım Amaçları






Ranforsatörlerin kullanımındaki asıl amaç, x-ıĢınlarının fonksiyonunu arttırarak,
daha az bir ıĢınlama dozu ile daha kaliteli bir radyografi elde etmektir. Filmin xıĢını ile kararma oranı % 5’in altında iken, ranforsatör ıĢığının etkisi ile % 95’in
üzerindedir. Ranforsatör kullanılarak yapılan çekimlerde hasta ve personel daha
az x-ıĢını ile karĢı karĢıya gelir. Böylece x-ıĢınlarının zararlı etkileride en aza
indirilmiĢ olur.
Ranforsatör kullanıldığında, exposure (ıĢınlama) süresi kısaldığı için radyografi
çekimi esnasında meydana gelen harekete bağlı netsizlikler azalır.
X-ıĢını tüpünün ömrü uzar.
Fokal spot boyutu küçülerek filmlerde kenar bulanıklığı (netsizlik) azalmıĢ olur.

2.2.2. Lüminesans Olayı
Bazı maddeler x-ıĢını aldıktan sonra görülebilir ıĢık yayarlar. Bu olaya lüminesans, bu
maddelere de lüminesant maddeler denir.
Lüminesans olayında, x-ıĢını atomun iç yörünge elektronlarından birini yerinden
söker. Daha sonra atomun dıĢ yörünge elektronlarından birisi onun yerini alır. Bu sırada
görünen ıĢık oluĢur. Böylece lüminesans olayı gerçekleĢmiĢ olur.
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ġekil 2.2: Lüminesans olayı

Lüminesans olayı flüoresans ve fosforesans olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢir.



Flüoresans: Lüminesans olayı, sadece ıĢınlama devam ettiği sürece devam eder.
X ıĢınları ile ıĢınlama sona erdiğinde ıĢık saçılması da durur. Bu olaya
flüoresans denir.
Fosforesans: Lüminesans olayı ıĢınlama kesildikten sonra da devam ediyorsa
bu olaya fosforesans denir.

Flüoresans ya da fosforesansı meydana getiren ana element fosfordur.

2.2.2.1. Lüminesans Olayını Etkileyen Faktörler






Flüoresan maddenin cinsi: Flüoresan maddenin cinsi değiĢtikçe, maddeden
salınan ıĢığın dalga boyu (rengi) değiĢir. Örneğin flüoresan madde olarak
kalsiyum tungstad kullanılırsa mor-mavi (I. bant); baryum kurĢun sülfat
kullanılırsa, saçılacak ıĢığın rengi ultraviyole; çinko kadmiyum sülfat
kullanılırsa yeĢil-sarı (II. bant) olur.
Flüoresan kristallerin hacimce büyüklüğü: Kristallerin büyüklüğü arttıkça,
doğru orantılı olarak saçılan ıĢık miktarı artar.
IĢından etkilenen alandaki flüoresan madde miktarı: X-ıĢınından etkilenen
alandaki madde miktarı arttıkça, kristallerin yayacağı ıĢığın Ģiddeti de artar.
Flüoresan maddeyi etkileyen ıĢınların dalga boyu: Flüoresan maddeyi
etkileyen x-ıĢınlarının dalga boyu kısaldıkça maddenin yaydığı ıĢığın Ģiddeti
artar.

2.2.2.2. Lüminesans Olayından Radyolojide Yararlanma ġekilleri
Lüminesans olayından radyolojik
radyografide yararlanılmaktadır.

inceleme
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yöntemlerinden

radyoskopi

ve





Radyoskopi (flüoroskopi): Radyoskopik ekranda organın pozitif görüntüsünün
seyredilebildiği inceleme yöntemidir. Radyoskopik ekranların yapımında
genellikle çinko kadmiyum sülfat kullanılmaktadır. Bu nedenle flüoroskopik
ekranlar, yeĢil-sarı spektrumlu ıĢık oluĢturur. Bu da gözün sensitivitesi ile
uyumludur.
Radyografi: Radyografide lüminesans olayından yararlanılarak ranforsatörler
yapılmıĢtır. Ranforsatörün yapımında kullanılan maddeye göre ıĢık mavi veya
yeĢil renktedir.

2.2.3. Ranforsatörlerin Yapısı

ġekil 2.3: Ranforsatörün yapısı

Ranforsatörler, röntgen filminden biraz daha sert, kıvrılabilir plastik plakalardır.
Ranforsatörler, bir destek madde üzerine sürülmüĢ boya tabakasından sonra aktif flüoresan
tabaka ve bu tabakayı dıĢ etkenlerden koruyan bir üst tabakadan meydana gelmiĢtir.

Destek madde: Ranforsatörün diğer tabakalarına destek olan bu tabaka; karton,
polyester, selüloz asetat veya metal karıĢımlı bir maddeden yapılır. Serttir ve
neme dayanıklıdır. Radyasyondan etkilenmez. Kimyasal reaksiyona girmez,
kıvrılabilir ve homojendir.

Yansıtıcı boya tabakası: X-ıĢınının flüoresanla etkileĢimi sonucu, flüoresan
kristallerinden salınan ıĢınlar her yöne dağılır. Yansıtıcı tabaka, dağılan bu ıĢığı
filme doğru yansıtır. Bu tabakada, magnezyum oksit veya titanyum oksit
bulunur.

Flüoresan tabaka: Flüoresan tabaka, jelatin içinde homojen bir dağılım
gösteren fosfor kristallerinden meydana gelir. Flüoresan tabaka, ranforsatörün
aktif tabakasıdır. X-ıĢınlarını görünen ıĢığa çevirir. Ranforsatör yapımında
flüoresan madde olarak kristal hâlindeki fosfor bileĢikleri kullanılmaktadır.
Bunlar kalsiyum tungstad, çinko kadmiyum sülfat, baryum kurĢun sülfat ve
benzerleridir.

Üst tabaka: Flüoresan tabakayı dıĢ etkenlerden koruyan ince ve saydam
(jelatin) bir tabakadır.
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2.2.4. Ranforsatörlerde Hız Faktörü
Ranforsatörlerde hız faktörü hastanın aldığı radyasyon dozunu gösterir. Film
üzerindeki belirli bir dansite (kararma derecesi), ranforsatör kullanılarak çok daha az bir
ıĢınlama dozu ile elde edilebilir. Ranforsatörün bu özelliğine, hız faktörü (Ģiddetlendirme
faktörü) denir.
Ranforsatörlerin hız faktörleri, bir filmin belirli bir dansitesini ranforsatörsüz meydana
getirebilmesi için gerekli olan enerjinin (mAs1), ranforsatör kullanılarak gereken enerjiye
(mAs2), oranıdır.
Ranforsatörün Hız Faktörü= mAs1 / mAs2

2.2.5. Ranforsatörlerin Hızını Etkileyen Faktörler







Flüoresan kristallerinin hacimce büyüklüğü: Ranforsatörlerde kullanılan
kristallerin hacimce büyüklükleri arttıkça, hız faktörü de artar. Fakat kristallerin
hacminin büyümesi, saçılan ıĢığın da yayılma açısının büyümesine neden olur.
Bu da görüntüde netsizlik nedenidir.
Flüoresan kristallerinin miktarı: Ranforsatörlerdeki flüoresan miktarı arttıkça,
hız faktörü de artar.
Flüoresan maddenin kalitesi: Flüoresan maddenin yayacağı ıĢık fotonlarının
enerjisi, flüoresan maddenin kalitesini gösterir. Flüoresan kristallerinin atom
numarası yüksek olmalıdır. X-ıĢınlarının görülebilir ıĢığa çevirme etkinlikleri
yüksek olmalıdır.
Kullanılan katkı maddeleri: Flüoresan maddelerin yaydığı ıĢığın kontrol
edilmesi için boya eklenir. Bu da ranforsatörün hızını düĢürür.

2.2.6. Hızlarına Göre Ranforsatörler
Radyolojide kullanılan ranforsatörler, hızlarına göre çok hızlı, standart (normal) ve
yavaĢ (ultra-detay) ranforsatörler olmak üzere üçe ayrılır.





Çok hızlı ranforsatörler: Flüoresan tabakalarındaki kristalleri, iri olup hız
faktörleri yüksektir. Bu tür ranforsatörlerde exposure süresi kısadır. Aynı
zamanda ıĢın demetinin yoğunluğu azdır. Bu özelliklerinden dolayı mide,
bağırsak filmleri gibi hareketli organ grafilerinde veya çocuk hastaların
grafilerinde kullanılır. Kristal büyüklüğüne bağlı olarak netsizlik arttığı için,
detay gerektiren radyografilerde tercih edilmez.
Standart (normal) ranforsatörler: Kristal büyüklükleri orta derecededir.
Özellik arz etmeyen günlük radyografilerde kullanılır.
YavaĢ (ultra-detay) ranforsatörler: Flüoresan tabakalarındaki kristalleri en
küçük olan ranforsatörlerdir. Bu ronforsatörlerle yapılan çekimlerde, standart
ranforsatörlere göre % 50 daha fazla ıĢınlama dozuna gerek duyulur. Ġleri
derecede detay istenilen kemik grafilerinde kullanılır.
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2.2.7. Ranforsatör ÇeĢitleri
Ranforsatörler, yapımında kullanılan flüoresan maddeye göre adlandırılırlar.






Kalsiyum tungstatlı ranforsatörler: Ranforsatör yapımında ilk kullanılan
flüoresan madde kalsiyum tungstattır. Günümüzde de yaygın olarak
kullanılmaktadır. Kalsiyum tungstat, ultraviyole ve mavi ıĢık yayar. Maviye
hassas monokromatik filmler ve ortokromatik filmlerle kullanılırlar.
Nadir toprak ranforsatörler: Diğer ranforsatörlere göre absorbsiyon
özellikleri ve saldıkları ıĢığın miktarı yüksektir. Bu tür ranforsatörler,
Gadolinyum, Lantan, Europiyum, Terbiyum, Ytriyum gibi nadir toprak
elementleri içerirler. YeĢil ıĢık yayarlar.
Özel amaçlı ranforsatörler: Bu ranforsatörler, farklı kalınlıktaki vücut
bölgelerinin aynı film üzerinde dansite farkı oluĢturmadan incelenmesini
sağlarlar. Bu ranforsatörler kullanılırken incelenecek vücut bölgelerinden kalın
olan kesime, ranforsatörün daha fazla yükseltme yapan kısmı getirilir.

2.2.8. Kasetlere Film Doldurma ve BoĢaltma
Kasetlerin radyografiye hazır hâle getirilmesi iĢlemi karanlık oda ortamında, emniyet
lambası ıĢığı altında yapılır. Karanlık odaya girildiğinde kapısı mutlaka kilitlenmelidir.

Resim 2.6: Karanlık odanın kapısının kilitlenmesi

Kasetlere film doldurulurken veya boĢaltılırken karanlık odanın kapısının açılması
filmin yanmasına neden olur. Özellikle ıĢınlanmıĢ filmlerde yeni bir grafinin çekilmesi
gerekir. Bu da hem hasta hem de çalıĢan personel açısından tekrar radyasyon alınmasına ve
maddi olarak kayba neden olmaktadır.
Kaset doldurma ve boĢaltma iĢlemi sırasında ellerin kuru, kremsiz ve temiz olmasına
özen gösterilmelidir.
IĢınlanmıĢ kaset, kaset alıĢ-veriĢ dolabının sol tarafından alınır.
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Resim 2.7: IĢınlanmıĢ kasetin alınması

Karanlık odada yapılan iĢlemlerden biri de klasik film banyo ve baskı sisteminde
filmin üzerine bilgi girmektir. Bu bilgiler sağlık kurumunun iĢleyiĢine göre değiĢmekle
beraber genel olarak hastanın adı, soyadı, tarih, protokol numarası, tetkiki yapan kurumun
adı vb. içerir. Bilgileri filme girmek için çeĢitli yöntemler vardır. Bunlardan biride
numaratörlerle bilgi basma yöntemidir. Bunun için ranforsatörün hasta bilgilerini girebilecek
boyutta bir kenarı kesiktir. Böylece radyografi iĢleminde filmin bu kısmı ıĢın almaz.
Numaratörlerle yapılan bilgi girme iĢlemi kaset açılmadan yapılır ( Resim 2.1).

Resim 2.8: Film numaratörleri

Manüel film banyo ve baskı iĢlemlerinde ıĢınlanmıĢ kasetten film karanlık odada
çıkarıldıktan sonra bir köĢesine (görüntü alanına girmeyecek Ģekilde) kurĢun kalemle bilgiler
yazılır. Filmlerin karıĢtırılmamasına dikkat edilir.
Dijital röntgen cihazlarında hasta bilgileri bilgisayara girildiğinde film baskısı
sırasında otomatik olarak filmin köĢesine kaydedilir.
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Kasetin ön yüzü, kuru çalıĢma masasının üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.

Resim 2.9: Kasetin masanın üzerine yerleĢtirilmesi

Masa kesinlikle temiz ve kuru olmalıdır. Kasetin arka kapağında bulunan mandallar
kullanılarak arka kapak açılır.

Resim 2.10: Kasetin mandallarının açılması

Mandalları açarken mandal sistemine zarar verebilecek davranıĢlardan kaçınılmalıdır.
Kasetlerde farklı sistemlerde mandallar bulunmaktadır.

Resim 2.11: Farklı mandal sistemi
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Ön kapaktaki kaset çukurunda bulunan film alınır.

Resim 2.12: Kaset çukurundan filmin alınması

Filmi ön kaset çukurundan alırken ranforsatör ve film zarar görmemelidir. Film
alındıktan sonra diğer el ile kasetin arka kapağı ön kapak üzerine mandallanmadan kapatılır.

Resim 2.13: Arka kapağın mandallanmadan kapatılması

Kapak açık bırakıldığında kaset içine toplu iğne, tüy, toz, saç, sinek vb. düĢebilir. Bu
nedenle kaset boĢ bile olsa kapatılmalıdır.
Kasetten çıkarılan film, banyo iĢlemine tabi tutulur.

Resim 2.14: Filmin banyo cihazına atılması
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Film kutusundan, kaset ebatlarına uygun film alınır.

Resim 2.15: Film kutusundan uygun ebatta filmin alınması

Film kutularının kapakları daima kapalı tutulmalıdır. Filmler, emniyet lambası ıĢığı
altında uzun süre bekletilmemelidir.
Kasetin arka kapağı açılarak, film ön kaset çukuruna bırakılır.

Resim 2.16: Filmin ön kaset çukuruna bırakılması

Filmin ön ranforsatörle, düzgün teması sağlanır.

Resim 2.17: Filmin düzgün temasının sağlanması

26

Kasetin arka kapağı ön kapak üzerine kapatılırken, filmin kaymamasına dikkat
edilmelidir.

Resim 2.18: Kaset kapağının kapatılması

Kapağı kapatılan kaset mandallanır.

Resim 2.19: Kasetin mandallanması

Kaset kilit sisteminin, tam kapatıldığından emin olunduktan sonra çekim yapılmak
üzere kaset alıĢ-veriĢ dolabının sağ tarafına konulur.

Resim 2.20: Doldurulan kasetin alıĢ-veriĢ dolabına konulması

Kasetler alıĢ-veriĢ dolabına yerleĢtirilirken, sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu
esnada kasetlerde vurma, çarpmalar sonucu hasarlar görülebileceği gibi kilit sistemi de
açılabilmektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile kasetleri ve ranforsatörleri radyografiye hazır hâle
getirebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Karanlık odanın kapısını kapatınız.

 Karanlık odanın kapısının
olduğundan emin olunuz.

 Radyografisi yapılmıĢ film kasetini kaset
alıĢ-veriĢ dolabından alınız.

 Radyografisi yapılmıĢ kasetlerin, kaset
alıĢ-veriĢ dolabının hangi bölümünde
olduğunu araĢtırabilirsiniz.

 Filme hasta bilgilerini giriniz.

 Farklı
bilgi
girme
araĢtırabilirsiniz.

kilitli

sistemlerini

 Kasetin ön yüzü, altta kalacak Ģekilde
 Karanlık odada kullanılan, kuru çalıĢma
kuru
çalıĢma
masasının
üzerine
masasının özelliklerini araĢtırabilirsiniz.
yerleĢtiriniz.
 Kasetin
arka
kapağında
bulunan  Kasetlerde kullanılan farklı mandal
mandallarını açarak arka kapağı açınız.
(kilit) sistemlerini araĢtırabilirsiniz.
 Ön kapakta, kaset çukurunda bulunan
 ġekil 2.6’yı inceleyebilirsiniz.
filmi alınız.
 Diğer elinizle, kasetin arka kapağını ön
kapak üzerine mandallamadan kapatınız.
 Filmi banyo iĢlemine tabi tutunuz.
 Film kutusundan uygun filmi alınız.
 Kasetin arka kapağını açarak filmi ön
kaset çukuruna bırakınız.

 Kaset kapağı açık bırakıldığında
görülebilecek
olumsuzlukları
araĢtırabilirsiniz.
 Banyo cihazının çalıĢma prensiplerini
inceleyebilirsiniz.
 Kutuları açılmıĢ olan filmler, karanlık
oda ortamında en fazla kaç gün
kullanılabildiğini araĢtırabilirsiniz.
 Filmin ranforsatörlerle düzgün teması
olmadığında
görülebilecek
olumsuzlukları araĢtırabilirsiniz.

 Kasetin arka kapağını, ön kapak üzerine
kapatırken filmin kaymamasına dikkat
ediniz.
 Kasetin
mandallarının
çalıĢma
 Kaseti mandallayınız.
sistemlerini inceleyebilirsiniz.
 DoldurulmuĢ
kasetlerin,
alıĢ-veriĢ
 Kaseti, çekim yapılmak üzere kaset alıĢdolabının hangi bölümünde olduğunu
veriĢ dolabına koyunuz.
araĢtırabilirsiniz.
 Kasetin arka kapağını ön kapak üzerine
kapatınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi kasetlerde aranan özelliklerden değildir?
A) Kasetler çok ağır olmamalıdır.
B) Kasetler sağlam olmalıdır.
C) Kasetler kullanıĢlı olmalıdır.
D) Kasetler filmin ranforsatörlerle tam temasını sağlamalıdır.
E) Kasetler ıĢık sızdırmalıdır.

2.

Rutin radyografi uygulamalarında en çok hangi kasetler kullanılır?
A) Genel amaçlı kasetler
B) Eğri kasetler
C) Fototimer kasetler
D) Esnek kasetler
E) Gridli kasetler

3.

AĢağıdakilerden hangisi filme girilmesi gereken bilgilerden değildir?
A) Hastanın adı- soyadı
B) Protokol numarası
C) Tarih
D) Tetkiki yapan kurumun adı
E) Radyografiyi çeken teknisyenin adı

4.

AĢağıdaki kasetlerin hangisinde tek ranforsatör kullanılır?
A) Genel amaçlı kasetler
B) Gridli kasetler
C) Mamografi kasetleri
D) Fototimer kasetleri
E) Eğri kasetler

5.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Kasetlere film doldurma iĢlemi, karanlık odada yapılır.
B) IĢınlanmamıĢ film, kasetin ön yüzündeki çukura bırakılır.
C) Film kutusundan film aldıktan sonra kutu açık bırakılır.
D) Filmler emniyet lambası ıĢığı altında uzun süre bırakılmaz
E) Kasetlere film doldururken veya boĢaltırken ellerin kuru, temiz ve kremsiz olması
gerekir.

6.

AĢağıdakilerden hangisi ranforsatörün yapısında yer almaz?
A) Koruyucu tabaka
B) Aktif flüoresan tabaka
C) Yansıtıcı tabaka
D) Destek madde
E) Alt tabaka

29

7.

Ġleri derecede detay gerektiren
kullanılmaktadır?
A) Çok hızlı ranforsatörler
B) Standart ranforsatörler
C) Normal ranforsatörler
D) YavaĢ ranforsatörler
E) Özel amaçlı ranforsatörler

kemik

grafilerinde

hangi

ranforsatörler

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 öğrenme faaliyeti ile kaset ve ranforsatörlerin bakımını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Kasetlerin

ve

ranforsatörlerin

temizliğinde

hangi

kimyasal

çözücüler

kullanılabilir? AraĢtırınız.


Ranforsatörlerin temizliği yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?



Ranforsatörlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
AraĢtırınız.

3. KASET VE RANFORSATÖRLERĠN
BAKIMI
Kasetler ve ranforsatörler, hasarlara karĢı itinalı bir Ģekilde kullanılmalı, fiziksel
darbelerden korunmalıdır. Kasetin düĢmesi veya ağır yük altında kalması sonucu kaset
yüzeylerinde eğilmeler olabilir. Bunun için kasetler üst üste konulmamalı, dik olarak
konulmalıdır. Kasetlerin ve ranforsatörlerin, periyodik olarak bakım ve temizlikleri
yapılmalıdır.

3.1. Kasetlerin Bakımı
Kasetlerin hor kullanılması sonucu, menteĢe ve mandallarında arızalar oluĢur.
Periyodik olarak menteĢeleri ve mandalları kontrol edilmelidir. Darbe veya ısıdan etkilenen
kasetler deforme olur. Ġçerisindeki filmin değiĢtirilmesi iĢlemi sırasında, kaset kapağının 90
dereceye kadar açılması yeterlidir. Kaset sonuna kadar açılmamalıdır. Kaset üzerindeki
yıpranma ve mekanik arızalar genellikle onarılamaz. Tamiri mümkün olan kasetler tamir
edilir. Tamiri mümkün olmayanlar ise uygulamadan kaldırılmalıdır.
Hasar görmüĢ kasetler, ıĢık sızdırabilir veya kaset içerisindeki ranforsatör ile film tam
temas etmeyebilir. Hasarlı kasetlerle yapılan çekimlerde, radyografik kalite düĢer. Ġstenilen
radyografi sonucu elde edilemez. Bunun sonucu olarak doğru teĢhis konulamayabilir.
Kasetlerin iç yüzlerinde bulunan ranforsatörler, zamanla gevĢer. GevĢemiĢ ranforsatörler
sabitlenmelidir.
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3.2. ġüpheli Kasetler Ġçin IĢık Sızdırma Testi
Kasetlerin ıĢık sızdırıp sızdırmadığının tespit edilebilmesi için ıĢık sızdırma testi
uygulanır.
IĢık sızdırdığından Ģüphe edilen kasete, karanlık oda ortamında film doldurma
tekniğine uygun olarak ıĢınlanmamıĢ film doldurulur. Daha sonra dolu kaset, birkaç dakika
süre ile Ģiddetli ıĢığa (görünen ıĢığa) maruz bırakılır. Kaset ıĢık sızdırıyorsa karanlık oda
dıĢına çıkarıldığı andan itibaren film etkilenir.

Resim 3.1: Dolu kasetin ıĢığa maruz bırakılması

Kasetten film, karanlık odada ıĢınlanmıĢ film boĢaltma tekniğine uygun olarak
çıkarılır. Bu film, banyo iĢlemine tabi tutulur. Banyo iĢlemi sonucunda film değerlendirilir.
Filmde sisli kısımlar görülüyorsa kasetin ıĢık sızdırdığı tespit edilmiĢ olur.

3.3. Tel Örgü Testi
Ranforsatör film temasının kontrolü tel örgü testi ile yapılır. Kontrol edilecek kaset
yüzeyini kaplayacak boyutta tel ağ hazırlanır. Tel ağ yerine film çerçevesi de kullanılabilir.
Ranforsatör film teması kontrolü yapılacak olan kaset içine, karanlık odada film
doldurma tekniğine uygun olarak ıĢınlanmamıĢ film doldurulur. Daha sonra tel ağ, kaset
üzerine yerleĢtirilir. Tel ağın kaymamasına dikkat edilerek, kaset 50 Kv x 20 mAs gibi düĢük
bir dozla ıĢınlanır. IĢınlanan film, karanlık odada kasetten boĢaltılarak banyo iĢlemine tabi
tutulur. Banyo iĢlemi tamamlanmıĢ film, radyografik kalite açısından değerlendirilir.
Film ve ranforsatörler arasında ayrılma varsa, flüoresan ıĢık komĢu bölgelere yayılır.
Bu da zayıf temas bölgesinde, detayın zayıflığına yol açar. Eğer film ranforsatör teması
iyiyse, tel örgünün radyografik imajı nettir.
Ranforsatör film arasındaki temas yeterli değilse, ranforsatörlerin tamiri mümkün
olmadığından dolayı yenilenmesi gereklidir.
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3.4. Ranforsatörlerin Bakımı
Ranforsatörlerin arka kısmında bulunan sünger (veya keçe) kontrol edilir.

Resim 3.2: Ranforsatörlerin ve süngerin kontrolü

GevĢemiĢ sünger ve ranforsatörler yerine tespit edilir.
Kaset dik konumda tutularak, deve saçından yapılmıĢ fırça ya da çok yumuĢak bir
fırça ile ranforsatörlerin tozu alınır. Sert fırçalar ranforsatör yüzeyini çizebilir.
Ranforsatörlerin üst tabakasına toz, metal tozu gibi partiküllerin batmıĢ olup
olmadığını tespit etmek için kuvvetli beyaz ıĢık altında kontrol edilmelidir.

Resim 3.3: Ranforsatörlerin beyaz ıĢık altında kontrol edilmesi

Ranforsatörlerdeki kırılma, delinme, çatlama, çizilme, yıpranma ve kirli lekeler veya
kaset içerisindeki her türlü yabancı cisim, exposure süresince oluĢan ranforsatör ıĢığının film
üzerine yeterince düĢmesini engeller. Radyografide radyoopak artefaktlar oluĢur.
Ranforsatör üzerinde iz bırakmadan çıkartılabilen yabancı cisim ve lekeler dıĢındaki
olumsuzluklar onarılamaz. Tanı değerini etkileyen ve ranforsatörden kaynaklanan
artefaktlarda (çizik ve kırık gibi) ranforsatörler yenileri ile mutlaka değiĢtirilmelidir. Hasara
uğramıĢ ranforsatörler takım olarak değiĢtirilmelidir. Ranforsatörler değiĢtirilirken ön ve
arka ranforsatör özelliklerine dikkat edilerek değiĢtirilmelidir.
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3.4.1. Ön ve Arka Ranforsatörlerin Özellikleri
Ranforsatörler piyasaya ikisi bir arada sürülür. Ön ve arka diye iĢaretlenmiĢlerdir.
Kaset içerisine yerleĢtirirken doğru yerleĢtirilmelidir. Aktif yüzleri içe yani filme bakacak
Ģekilde monte edilirler.
Ranforsatörlerin flüoresan tabakaları birbirinden farklı kalınlıktadır. Arka
ranforsatörde ön ranforsatöre göre daha kalın bir flüoresan tabaka bulunur. Bunun nedeni
eksposure sırasında x ıĢını arka ranforsatöre ulaĢmadan önce ön ranforsatörü ve filmi
geçmek zorundadır. Bunların her ikisi de biraz x-ıĢını abrosbe ederler. Eğer her iki
ranforsatörün flüoresan tabakaları birbirine eĢit kalınlıkta olsaydı, arka ranforsatörün
oluĢturacağı görüntü (imaj) ön ranforsatörün oluĢturacağı görüntüden çok daha zayıf olurdu.
Bunun sebebi ise arka ve ön emülsiyona ulaĢan x-ıĢını miktarının farklı oluĢudur. Bu ise arka
ranforsatöre bakan emülsiyonun yetersiz ıĢınlanmasına yol açar. Flüoresan tabakanın
kalınlığını arttırmakla görüntünün parlaklığı artırılmıĢ olur. Böylece her iki emülsiyon da eĢit
ıĢınlama almıĢ olur.

Resim 3.4: Kaset içine monte edilmiĢ ranforsatörler

3.4.2. Ranforsatörlerin Kasete YerleĢtirilmesi
Kaset tabanına, yalnız kenarlarından dar ve kısa bantlarla yapıĢtırılmıĢ olan ön yüz
ranforsatörü, köĢesinden tornavida ile kaldırılarak çıkartılır. Arka yüz ranforsatöre ise keçe
veya sünger tabaka üzerine yapıĢtırılmıĢtır. Sökme iĢlemi sırasında bu tabaka
zedelenmemelidir. SivriltilmiĢ kurĢun kalemin ucu, yapıĢık olan sünger tabakası ile
ranforsatör arasına batırılır. Kalemin ucu yapıĢık olan kesimlerde koparma iĢlemi
tamamlanıncaya kadar çevirerek yürütülür. Kasetin içi kaset temizleme tekniğine uygun
olarak silinir. Ġyice kurutulduktan sonra yapıĢtırılacak olan yeni ranforsatörlerin yapıĢkanları
üzerindeki kâğıt bantlar sökülür. Ön yüz ranforsatörü, kaset tabanına yapıĢtırılır. Arka yüz
ranforsatörü ise yapıĢmıĢ olan ön yüz ranforsatörün tam üzerine, yapıĢkanları üste gelecek
Ģekilde ayarlanarak konur. Kaset kapağının dikkatlice kapatılması ile ranforsatör sünger
tabakaya yapıĢır. Böylece değiĢtirme iĢlemi tamamlanmıĢ olur.
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3.5. Kaset ve Ranforsatörlerin Temizliği
Kasetler, temiz olmayan yerlere bırakılması veya hasta ile teması sonucu kirlenir.
Radyografi çekimleri sırasında alçı, kan veya kontrast maddelerle kirlenebilirler. Mikrobik
hastalıkların zeminini oluĢturan bu kirlilik, periyodik bakımlarla temizlenmelidir. Periyodik
bakımlar, genellikle mesai bitiminde veya hafta sonları yapılır.
Kasetlerin temizliğinde sabun ya da deterjan kullanılabilir. Kasetlerin ranforsatörler
dıĢındaki her yeri ılık sabunlu su ya da deterjanlı suya batırılmıĢ ve iyice sıkılmıĢ bez ile
silinmelidir.

Resim 3.5: Sabunlu suyun hazırlanması

Resim 3.6: Kasetlerin silinmesi

Silme iĢlemi sırasında ranforsatörlerin ıslanmamasına özen gösterilmelidir. Kasetlerin
özellikle iç yüzeylerini temizlerken, tüy (hav) bırakmayan yumuĢak bezler ya da ham pamuk
kullanılır. Sabunlu su ile silme iĢlemi tamamlandıktan sonra temiz suya batırılmıĢ bez iyice
sıkılarak kaset durulanmak amaçlı silinir.
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Resim 3.7: Kasetlerin durulanması

Kasetler, yumuĢak tüy bırakmayan bezlerle kurulanır. Kasetlerin temizlenmesinden
sonra, ranforsatörler temizlenir.
Ranforsatörlerin temizliğinde üretici firma tarafından önerilen temizleyiciler veya
kaliteli beyaz sabun ve ılık su kullanılır. Tiner, alkol, ispirto, deterjan, cıvalı bileĢikler içeren
sabunlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Tüy bırakmayan yumuĢak bez veya ham pamuk, ılık
suyun içinde sabunlanarak iyice (kuruya yakın) sıkılır.

Resim 3.8: Bezin sıkılması

Ranforsatör yüzeyine baskı yapılmadan silinir.

Resim 3.9: Ranforsatörün sabunlu su ile silinmesi

Çok ıslak silindiğinde, ranforsatörün üst yüzeyinde bulunan jelatinin yumuĢaması
sonucu bozulabileceği unutulmamalıdır.
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Temiz (duru) su ile ıslatılan baĢka bir bez iyice sıkılarak durulama amaçlı silinir.

Resim 3.10: Ranforsatörün durulanması

Tüy bırakmayan yumuĢak bir bez ile kurulanır.

Resim 3.11:Ranforsatörün kurulanması

Temizlik iĢleminden sonra kasetler, su ve ısı kaynaklarından uzakta, dik ve ağızları
90 derece açılmıĢ Ģekilde kurumaya bırakılır.

Resim 3.12: Kasetlerin kuruması

Oda içine toz giriĢini önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Ranfosatörler ve
kasetler kuruduktan sonra radyografiye hazır hâle getirilir.
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3.6. Ranforsatörler Üzerinde Görülebilecek Olumsuzluklar
Ranforsatörler üzerine kimyasal madde sıçramasından meydana gelen kirlenmeler
giderilemez. Bunlar ranforsatörler üzerinde kahverengi ve sarı lekeler hâlinde görülür.
Radyografi esnasında normal flüoresanda azalma olacağından bu kısımlar filmde düĢük
dansiteli olarak çıkar. Bu yüzden lekelenmiĢ ranforsatörleri uygulamadan kaldırmak gerekir.
Ranforsatörlerin üzerinde tespit edilen yağ lekeleri açık hava ortamında lokal karbon
tetra klorür ile temizlenmelidir.
Ranforsatör yüzeylerine su sıçraması, tükrük sıçraması gibi nedenlerden dolayı üst
tabaka jelatini yumuĢayabilir ve ranforsatör arasına yerleĢtirilen filme yapıĢabilir. Bu da
ranforsatör yüzeyinin bozulmasına neden olur.

3.7. Ranforsatör Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar









Ranforsatör kullanımında üretici firma tarafından önerilen kurallara uyulmalıdır.
Ranforsatörlerin aktif yüzeyi parmakla tutulmamalıdır.
Kasetler boĢaltılırken tırnakla ranforsatörün çizilmemesine dikkat edilmelidir.
Karanlık odada çalıĢma esnasında ranforsatörün üzerine sert cisimlerin
düĢmemesine özen gösterilmelidir.
Ranforsatörler su kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Ranforsatörler ve kasetler kullanma sıklığına ve ortamdaki havanın toz
miktarına göre belirli periyotlarla temizlenmelidir.
Kasetlerin içine rutubet girmesi, ranforsatörün yapısını bozar. Bu yüzden
kasetler, kullanılmadığı zaman mutlaka kapalı tutulmalıdır.
Ranforsatör temizliğinde üretici firma tarafından önerilen temizleyiciler veya
kaliteli sabunla hazırlanan ılık sabunlu su kullanılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile kaset ve ranforsatörlerin bakımını yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kasetlerin menteĢe ve mandallarının  Periyodik
olarak
kasetlerin
sağlam olup olmadıklarını kontrol
menteĢelerinin
ve
mandallarının
ediniz.
kontrollerini yapabilirsiniz.
 Kasetlerin ön ve arka yüzünde
ezilmelerin olup olmadığını kontrol  Kasetleri dikkatli kullanınız.
ediniz.
 IĢık sızdırdığından Ģüphe edilen kasetleri
ıĢık sızdırma testine tabi tutunuz.

 IĢık sızdırma testini inceleyebilirsiniz.

 Kasetin içindeki ranforsatörleri kontrol
ediniz.

 Kasetin içindeki ranforsatör gevĢemiĢ
ise sabitleyebilirsiniz.

 Ranforsatörün arka kısmındaki süngeri
(veya keçeyi) kontrol ediniz.

 Kaset arka kapağında bulunan sünger
gevĢemiĢse veya aĢınmıĢ ise yerine
tespit edebilirsiniz.

 GevĢemiĢ ranforsatörleri yerlerine tespit
ediniz.

 GevĢemiĢ
ranforsatörleri
kauçuk
yapıĢtırıcı veya adeziv bant ile yerlerine
tespit edebilirsiniz.

 Tel örgü deneyi yapınız.

 Ranforsatör film temasının tam olmadığı
durumlarda film üzerinde görülebilecek
olumsuzlukları araĢtırabilirsiniz.

 Hasara
uğramıĢ
değiĢtiriniz.

ranforsatörleri

 Tamiri mümkün olmayan
uygulamadan kaldırınız

kasetleri

 Hasara
uğramıĢ
ranforsatörlerin
tamirinin
mümkün
olmadığını
unutmayınız.
 Hasarlı kasetlerin görüntüyü olumsuz
yönde etkilediğini unutmayınız.

 KirlenmiĢ kasetleri iyice temizleyiniz.

 Silme iĢlemi sırasında ranforsatörlerin
ıslanmamasına özen gösteriniz.

 Kaseti temiz su ile durulayınız.

 Temiz suya batırılmıĢ bezi, iyice sıkarak
kaseti silebilirsiniz.
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 Kasetleri kurulayınız.

 Kasetleri
temizledikten
sonra,
ranforsatörlerin temizlenmesi iĢlemini
yapabilirsiniz.

 Ranforsatörlerin tozunu alınız.

 Ranforsatörlerin tozunu alırken deve
saçından yapılmıĢ fırça veya çok
yumuĢak bir fırça kullanabilirsiniz.

 Ranforsatörlerin bakımı ve temizliğini
kuvvetli beyaz ıĢık altında yapınız.

 Ranforsatörlerin üst tabakasında toz,
metal tozu gibi partiküllerin batmıĢ olup
olmadığını beyaz ıĢık altında tespit
edebilirsiniz.

 Ranforsatörü sileceğiniz bezi (veya ham
pamuğu) ılık sabunlu suya batırınız.

 Ranforsatör temizliğinde üretici firma
tarafından önerilen temizleyiciler veya
ılık sabunlu su kullanabilirsiniz.

 Ġyice sıkılmıĢ bez ile ranforsatörü siliniz.
 Temiz su ile ıslatılmıĢ baĢka bir bez ile
durulamak amaçlı siliniz.

 Çok ıslak silindiğinde ranforsatörün üst
yüzeyindeki
jelatinin
yumuĢaması
sonucu bozulabileceğini unutmayınız.

 Ranforsatörü kurulayınız.

 Kurulama
esnasında
bezin
bırakmamasına dikkat ediniz.

tüy

 Kasetleri dik ve ağızları açık olarak  Oda içerisine toz giriĢini önlemek için
kurumaya bırakınız.
kapı ve pencereleri kapatabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

IĢık sızdırdığından Ģüphe edilen kasetin içine hangi özellikteki filmler konulmalıdır?
A) IĢınlanmamıĢ film
B) IĢınlanmıĢ film
C) Raf ömrü geçmiĢ film
D) IĢınlanmıĢ ve banyo iĢlemi tamamlanmıĢ film
E) Kaset boĢ bırakılır.

2.

IĢığa maruz bırakılan kaset, hangi ortamda açılarak içindeki film boĢaltılır?
A) Kuvvetli bir ıĢık kaynağı altında
B) X-ıĢınları ile ıĢınlanarak
C) Karanlık oda ortamında
D) GüneĢ ıĢığında
E) Görünen ıĢıkta

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
3.

( ) Periyodik olarak kasetlerin menteĢe ve mandalları kontrol edilmelidir.

4.

( ) Kaset ve ranforsatörlerin temizliğinde, çamaĢır suyu karıĢtırılmıĢ ılık su
kullanılmalıdır.

5.

( ) Kaset ve ranforsatörlerin temizliği bittikten sonra kaset kapağı kapatılarak
kurumaya bırakılır.

6.

( ) Kasetin temizliği bittikten sonra tozsuz ortamda, su kaynaklarından uzakta
kurumaya bırakılır.

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 cevaplayınız.
1.

Ranforsatör kullanımının asıl amacı nedir?

2.

Filmlerde çift emülsiyon tabakasının yararları nelerdir?

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
3.

(

) IĢık sızdırdığından Ģüphe edilen kasete tel örgü deneyi yapılır.

4.

(

) Kasetler kullanılmadığı zaman mutlaka kapakları kapalı tutulmalıdır.

5.

(

) Kasetin ön yüzü x-ıĢınlarını geçirmez yapıdadır.

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
6.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Filmler kendi özel ambalajlarında muhafaza edilir.
B) Film kutuları raflara dik olarak yerleĢtirilir.
C) Kutuların bulunduğu rafların alt ve üst boĢlukları olmalıdır.
D) Film depoları radyoloji ünitelerinin yakınında olmalıdır.
E) Depolarda ağzı açıkta kimyasal madde bulundurulmamalıdır.

7.

AĢağıdakilerden hangisi film kutuları üzerinde bulunan bilgilerden değildir?
A) Filmin markası
B) Filmin son kullanma tarihi
C) Film adedi
D) Filmin türü
E) Filmin kalitesi

8.

AĢağıdaki film çeĢitlerinden hangisi ortopantomografi cihazlarında kullanılan filmdir?
A) Ġntraoral filmler
B) Mamografi filmi
C) Panoramik film
D) Duplikasyon filmi
E) Sineradyografi filmi

9.

AĢağıdakilerden hangisi kasetlerin görevlerinden değildir?
A) Filmleri görünen ıĢıktan korur.
B) Üzerine düĢen x-ıĢınlarını görünen ıĢığa çevirir.
C) IĢınlama sırasında film-ranforsatör temasını sağlar.
D) Ranforsatörleri dıĢ etkenlerden korur.
E) Filmleri dıĢ etkilerden korur.
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10.

AĢağıdakilerden hangisi ranforsatörlerin hız faktörünü etkilemez?
A) Flüoresan maddenin kalitesi
B) Flüoresan kristallerinin hacimce büyüklüğü
C) Flüoresan kristallerinin miktarı
D) Kullanılan katkı maddeleri
E) Kasetin yapıldığı madde

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
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

E
A
E
C
C
E
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
C
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

X ıĢınlarının fonksiyonunu artırarak daha
az bir ıĢınlama dozu ile daha kaliteli
radyografi elde etmektir.
Filmin duyarlılık ve kontrastını artırır.
imajı kuvvetlendirdiği için ıĢınlama süresi
kısalmıĢ olur.
YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ
D
E
C
B
E
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