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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT091 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Radyoterapide Ġmmobilizasyon 

MODÜLÜN TANIMI  
Ġmmobilizasyon teknikleri ve uygulamaları ile ilgili 

öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Ġmmobilizasyonu sağlamak için gerekli uygulamaları 

yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaçlar: 

    Öğrenci, Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak, 

Radyoterapi Laboratuarında gerekli araç ve gereç 

sağlandığında, Ġmmobilizasyonu sağlamak için gerekli 

uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilecektir. 

Amaçlar  
1. Termoplastik maske hazırlayarak 

uygulayabileceksiniz.                                             

2. Meme sabitleme araçlarını kullanabileceksiniz. 

3. Ağız içi aparatı iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

4. Vakum yatağı ve alfa credil yatak 

hazırlayabileceksiniz. 

5. Masa Ġmmobilizasyonu sistemini 

kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Donanım: Sıcak su tankı, U çerçevesi, baseplateler, 

vakum yatağı, sabitlemede kullanılan diğer 

malzemeler, projeksiyon cihazı, VCD, negateskop, gibi 

materyallerin bulunduğu laboratuvar ortamı  

Ortam: Radyoterapi laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, 

çoktan seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili öğrenci, 

 

Bu modülün sonunda Ġmmobilizasyon çeĢitleri ve tekniği ile ilgili bilgi ve beceri 

kazanacaksınız. 

 

Ġmmobilizasyon, radyoterapide insan vücudunun ıĢın alacağı hastalıklı bölgelerin 

hareketsiz hale getirilmesidir. Bu uygulama sayesinde radyoterapi daha sağlıklı olur, sağlam 

dokular zarar görmeyecek ve komplikasyonlar önlenir. Ġmmobilizasyonun uygulandığı 

baĢlıca bölgeler baĢ boyun, ağız ve memelerdir. Ġmmobilizasyonun uygulama tekniği her 

bölgede farklıdır.  

 

Radyoterapinin sağlıklı olması immobilizasyonun uygun araçlarla ve doğru teknikle 

yapılmasına bağlıdır. Kaliteli radyoterapinin elde edilmesi için immobilizasyon tekniklerinin 

iyi bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

        . 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle hastada tekniğine uygun olarak 

immobilizasyonu sağlayabileceksiniz.  

 

 

 

 
 Termoplastik maske hakkında araĢtırma yapınız. 

 Termoplastik maskenin hazırlanıĢı ve önemi hakkında bilgi toplayınız. 

 

1. TERMOPLASTĠK MASKE 
 

Radyasyon tedavisi uygulanacak tüm hastalarda öncelikle olarak tedavi pozisyonu 

belirlenir. Bunun için tedavi esnasında her hasta için hareket etmesini önleyecek özel yapılan 

maske (termoplastik) veya vakum yatakları oluĢturulur. Örneğin baĢ-boyun kanserleri için 

maske, akciğer ve meme kanserlerinde özel yataklar hazırlanır. 

 

Ġnsan, doğası gereği hareketli bir yapıya sahip olduğundan, hedeflenen bölgeye ıĢın 

verilirken radyasyonun sapma yapmadan, doğru bölgeye verilebilmesi için bir takım 

iĢlemlere gereksinim duyulur. Bu nedenle hastanın ıĢınlanacak bölgesinin özelliğine göre 

sabitleme iĢlemleri yapılır. 

 

1.1. Ġmmobilizasyon 
 

Radyoterapi uygulanması sırasında hedef hacmin aynı Ģartlarda ıĢınlanması amaçlanır. 

Bu koĢulların sağlanması için değiĢik immobilizasyon teknikleri kullanılır. 

 

1.1.1. Ġmmobilizasyonun Tanımı 
 

Ġmmobilizasyon özellikle baĢ boyun radyoterapilerinde iĢlemin hatasız biçimde 

uygulanması, ıĢınların vücuda doğru bir konumdan giriĢ yapması, tedavi sahasının 

iĢaretlenmesi için değiĢik gereçlerle ortamın hareketsiz hale getirilmesi iĢlemidir.    

 

Ġmmobilizasyon malzemelerinden termoplastikler, tedavi edilen bölgenin üzerini 

eldiven gibi saran, her hasta için ayrı üretilen ve ıĢın geçiren ( transparan plastik) kalıplardır. 

Kalıplar, tedavi masasına tutturulur ve böylelikle tedavi sırasında en küçük bir hareket 

oluĢmasına engel olur.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://www.yenibilgiler.com/eldiven-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/isik-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/hareket-nedir/
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Resim 1.1: Termoplastik maskenin supine pozisyonda baseplate sabitlenmesi 

 

1.1.2. Ġmmobilizasyon Amacı 
  

Ġmmobilizasyon, hastaya tanımlanan dozun en hassas Ģekilde verilmesi, tedavi 

boyunca hasta pozisyonunun bozulmaması, her tedavide aynı pozisyonun sağlanması, hasta 

konforunun mümkün olan en üst düzeyde tutulması amacıyla yapılır.  

 

Hastanın yaĢı, genel sağlık durumu ve tedavi tekniği de hastanın konforunu olumsuz 

etkileyen faktörlerdir. 

 

1.2. Termoplastik Maske 
 

Radyoterapide, tümörlü hücreler sağlam hücrelere göre radyasyona daha duyarlı olsa 

da tedavi sırasındaki tümörsüz bölgeleri olabildiğince radyasyondan korumak gerekir. Bunu 

sağlayabilmenin yolu da immobilizasyondan bir diğer değiĢle ıĢınlama alanının ve çevresinin 

hareketsiz hale getirilmesidir. 

 

Farklı seanslarda ıĢınlanan bölge için mm’lik hesaplar yapılır. Bu hesaplamalar 

sonucunda her bir seans için aynı pozisyonu bulmak gerekir. Bu doğrultuda baĢ ve boyun 

bölgesi için kullanılan en ideal sabitleme ve pozisyonlama aparatı, termoplastik maskedir. 

 

Ġmmobilizasyon yapımında kullanılan termoplastikler; ısıtıldıklarında yumuĢayan, 

soğutulduklarında ise tekrar sertleĢen plastik medikal malzemelerdir. Isıtıldıklarında elastik 

hale gelmesi, soğuduğunda ise katı-sert halini alması esnasında sabitliğini sağlayabilmek için 

kenarları özel sert çerçevelere tutturulur. Tedavi bölgesi ve Ģekline göre değiĢik boyut ve 

tarzlarda termoplastik maskeler bulunur. 
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Resim 1.2: Termoplastik maskenin yerleĢtirilmesi 

 

1.2.1. Teknik Özellikleri 
 

Maskeler, genelde gözenekli termoplastik malzemeden yapılır. Termoplastik 

malzemenin kalınlığı 2,4 mm yi geçmemelidir. Termoplastik maske malzemesi 65 – 80oC’e 

sıcaklığa kadar ısıtılmıĢ su içerisine atıldıktan sonra en fazla 2-5 dakikada kolayca elastik 

hale gelebilmelidir. Maske hazırlanırken karĢılaĢılan sorunlar. Daralma gevĢeme hastanın 

zayıflaması- kilo alması, bolus etkisi,kurallara uygun iĢlem yapmama baĢta gelir. 

 

Resim 1.3: Termoplastik malzemenin hazırlandığı özel su tankı 

 

1.2.2. Termoplastik Maskenin HazırlanıĢı 
 

Her radyoterapi kliniğinin kendine özgü protokolleri olduğu gibi hastaya özgü de 

protokolleri vardır. Hastanın hazırlanması da bu protokollere uygun olmalıdır. Termoplastik 

maskeyi hazırlamadan önce hastayı psikolojik ve fizyolojik olarak hazırlamak gerekir.  

Özellikle kapalı alan korkusu (klostrofobi) varsa hastaya psikolojik destek sağlanır. Bunun 

yanında radyoterapi tedavisi seanslarına baĢlanmadan önce, tedavi (planlama odası, çizim 

odası) olarak adlandırılan yerde planlama iĢlemleri yapılır. 
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Maske hazırlanırken hastadan baĢ-boyun kısmında bulunan tüm giysi ve aksesuarlarını 

çıkartması istenir. Bunlar küpe, kolye, gözlük ve takma diĢ vb. aksesuarlardır. 
 

Cildi tahriĢ etmeyen, dokuyla uyumlu,  hastanın cildine ve saçına yapıĢmayan kolay 

elastik hale gelebilecek gözenekli Ģeffaf maske ambalajından çıkarılır ve U çerçevesine 

yapıĢtırılır. 

 

Resim 1.4: U-Frame BaĢ Maskesi 

 

Resim 1.5: BaĢ-Omuz Maskesi 
 

Hasta tedavi odasına alınmadan önce, su ısıtıcı tank ısıtılır. Tanktaki su 

sıcaklığı 65 -80
o
C’e ulaĢtığında su kontrol edilerek, maske su içerisine koyulur. 

Maske su tankında elastik hale gelip ĢeffaflaĢana kadar yaklaĢık 2-5 dakika suda 

bekletilir. 
 

Hasta simülatör masasına tedavi pozisyonunda yatırılır. Maske uygulanacak 

bölgenin (yüz, boyun) ıslanmaması için gazlı bez serilir. Maske U çerçevesiyle beraber sıcak 

sudan çıkarılır.  Hızla soğumaya baĢlayan maske, ılık iken hasta yüzüne yerleĢtirilmeden 

önce 15 cm kadar esnetilerek, hasta yüzü üzerinde kayması engellenerek tedavi sahasına 

uygulanır. Hastanın yüzüne yerleĢtirildikten sonra, bölgenin Ģeklini alabilmesi için 

parmaklar yardımıyla cildi saracak Ģekilde ortalama 3-5 dakika bastırılır. Baseplate 

üzerindeki sabitleme aparatları yardımıyla maske sabitlenir. Bu arada hastanın 

hareketsiz kalması için uyarıda bulunulur. ĠĢlem bittikten sonra sabitleme klipsi açılır 

ve maske çıkarılır.  
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Maskenin özellikleri ve hasta ile ilgili bilgiler, (baĢ yastığı, adı soyadı vb.) üzerine 

yazılır. 

 

Resim 1.6: Termoplastik maskenin baĢ ve boyuna yerleĢtirilmesi 

 

Maske katılaĢtıktan sonra hasta yüzünden çıkartılır ve bir sonraki seansa kadar tedavi 

merkezinde oda ısısında muhafaza edilir. Hasta yeniden tedaviye geldiğinde aynı 

pozisyonda, aynı tedaviyi görebilir. Termoplastik maske ortalama 2-3 kullanımlıktır. Ġdeal 

olan her tedavide yeni maske hazırlanmasıdır. 
 

Maske uygulaması ağrı ve acı vermeyen, hastanın nefes alması, yutkunması gibi 

fonksiyonlarını engellemeyen kolay bir iĢlemdir. Hasta, tedavisinin her seansını kendine özel 

bu sabitleyici maske ile alır. 

 

Termoplastik maske; çocuklara uygulanan radyoterapilerde aynı teknikle (PediBoard ) 

monte edilir. 

 

Resim 1.7: Çoçuk radyoterapisinde kullanılan PediBoard 
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Meme sabitlemede de termoplastik maske kullanılır, ancak yerleĢtirmede çok pratik 

olamayacağı için tedavide hata payı yüksektir.  

 

Resim 1.8: Meme sabitlemede kullanılan termoplastik maske 

 

Termoplastik maske, aynı Ģekilde bazı pelvis radyoterapilerinde de kullanılır. 

 

Resim 1.9: Pelvis bölgesi için uygulanan termoplastikler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda termoplastik maskeyi tekniğine 

uygun olarak hazırlayabilirsiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı, yapılan iĢlem hakkında 

bilgilendiriniz.  

 Yapılan iĢlemin radyoterapinin insan 

üzeri sağlığı üzerine olumlu etkilerini 

araĢtırabilirsiniz.  

 Hastada toka küpe vb aksesuarlar 

varsa çıkarılmasını sağlayınız.  

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol ediniz. 

 Su sıcaklığını kontrol ediniz 
 Tanktaki su sıcaklığı 65 – 80oC’olmasına 

dikkat ediniz.  

 Uygun termoplastik maskeyi seçiniz. 

 Hastanın baĢ boyun anatomisine uygun 

termoplastik maskeyi seçmeye dikkat 

ediniz. 

 Termoplastik maskeyi ısıtıcı içine 

bırakınız. 

 Maskeyi, su içerisinde 2- 5 dakika 

tutmaya dikkat ediniz. 

 Hastanın baĢ boyun bölgesine uygun 

teknikle yerleĢtiriniz.     

 Maskeyi, hastanın yüzüne yerleĢtirmeden 

önce 15 santimetre kadar esnetmeye 

dikkat ediniz. 

 maskeyi hastanın yüzüne 

yerleĢtirildikten sonra 3 - 5 dakika 

bastırınız. 

 Maskeyi baseplate üzerine sabitlemeye 

dikkat ediniz.  

 Hafif soğumasını bekleyiniz.  Maskenin, katılaĢmamasına dikkat ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, immobilizasyonu en doğru tanımlar? 

A) Kanserli bölgenin boyanmasıdır. 

B) Kanserli bölgenin ekarte edilmesidir. 

C) Kanserli bölgenin sabitlenmesi ve hareketsizleĢtirilmesidir. 

D) Kanserli bölgenin iĢaretlenmektir. 

E) Kanserli bölgenin ıĢınlanmasıdır. 

 

2. Termoplastik maske hazırlamada, suyun sıcaklığı ortalama kaç 
o
C olmalıdır?  

A) 20-30 oC 

B) 30-40 oC  

C) 45-50 oC 

D) 65-80 oC 

E) 85-95 oC 

 

3. Termoplastik maske sıcak su tankında kaç dakika tutulmalıdır? 
A) 2-5 dakika 

B) 8-10 dakika 

C) 12-15 dakika 

D) 18-20 dakika 

E) 22-25 dakika 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi termoplastik maske hazırlamada karĢılaĢılan 

sorunlardan değildir? 

A) Daralma, gevĢeme.  

B) Hastanın zayıflaması, kilo alması.  

C) Hastanın ilaç alması. 

D) Bolus etkisi. 

E) Kurallara uygun iĢlem, hazırlık yapmama. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, termoplastik maskenin özelliklerinden değildir? 

A) Cildi tahriĢ etmemelidir. 

B) Dokuyla uyumlu olmalıdır. 

C) Hastanın cildine ve saçına yapıĢmamalıdır. 

D) Kolay elastik hale gelebilecektir. 

E) Gözenekli olmamalıdır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

11 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle meme sabitleme 

tekniğini kavrayarak, meme sabitleme araçlarını kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Meme sabitleme araçları hakkında araĢtırma yapınız. 

 Meme sabitleme araçlarının kullanım yöntemleri ve önemi hakkında bilgi 

toplayınız. 
 

2. MEME SABĠTLEME ARAÇLARI  
 

Meme sabitleme araçları, radyoterapi tedavileri esnasında hasta memesini istenilen 

konumda tutarak sabitlemek ve istenmeyen kıvrımların önüne geçilmesini sağlar. Bu 

bölgedeki,  radyasyon dozunun azaltılması ve memeyi göğüs duvarından uzak ve yukarı 

tutmak amacıyla kullanılır. Diğer yandan hastanın akciğer ve kalbini etkileyebilecek 

radyasyon dozunun azaltılmasını sağlar. 
 

Meme sabitleme araçları; (breastboard) katı ve ıĢın geçirgenliği yüksek karbonfiber 

yapısıyla hafif, esnemez özelliğine sahip olmalıdır. Meme bölgesinde maske kullanıyorsa 

yumuĢak, sünger dokulu ve ıĢın geçirebilir özellikte olmalıdır. Göğüs panelinin karbon fiber 

yapısı, sadece hafiflik sağlamaz, aynı zamanda düĢük atenüasyon (x ıĢını etkisini azaltan) 

katsayılı uygun tedavi alanı sağlar. Sistemin alt extremitelerine uygun yapıya sahip 

olmasını ve hastaların panelden aĢağı doğru kaymasını önler. 

 

Resim 2.1: Üst exstremitelerin meme sabitleme sisteminde sabitlenmesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: Karbon fiber meme sabitleme sistemi  ( Carbon Fiber Breastboard ) 

 

Resim 2.3: Karbon fiber meme sabitleme sisteminde tüm vücudun sabitlenmesi( Carbon Fiber 

Breastboard ) 

 

2.1. Meme Sabitleme Sisteminde Önemli Aksesuarlar 
 

2.1.1. Hareketli BaĢ Yükselticisi  
 

Göğüs panelinin baĢ kısımları imalatçı firmaya göre farklı açılarma sistemlerine sahip 

olabilir. Ġdeal açılama sistemi genelde 0o’den 20° ve 25°’lik açılara kadar 2.5°’lik artıĢlar 

halinde açılar sunarak emniyetli kilitleme angulasyon (açılama) sistemi özelliği ile yükselip 

alçalmasını sağlar. 



 

13 

 

  

Resim 2.4: 0oden 20° ve 25° açılar yapabilen arasında baĢ yükselticisi 
 

2.1.2. BaĢ Yastığı (Head Cup) 
 

BaĢ yastıkları yuvarlak köpükten yapılı, vinil kaplı meme bordunun üzerine 

radyoterapi pozisyonunu göre numarandırılan ve döndürülebilen aparatlardır. Hafif esneme 

özelliğine sahip olmalıdır. 
 

Hastanın konforu için, içinde jel bulunan özel baĢ yastıkları vardır. 

 

Resim 2.5: Dönebilen baĢ yastığı ve jel içerikli baĢ yastığı(head cup) 
 

2.1.3. Timo BaĢ Yastığı  
 

Timo baĢ yastığı, yıkanabilir kaplama ile dayanıklı poliüretan köpük malzemeden imal 

edilmiĢtir. Tedavinin özelliğine göre, değiĢik boyutlarda meme borduna monte edilerek 

kullanılan aparattır. 

 

Resim 2.6: Meme borduna monte edilmiĢ timo baĢ yastığı 
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2.1.4. Döndürülebilir Kol Bilek Destek Sistemi 
 

Hem kol hem bilek sabitlemesinde çok yönlü, değiĢik açılarda döndürülebilen destek 

sistemidir.   Meme borduna kolayca ve emniyetli Ģekilde monte edilebilmelidir. Hastanın 

fiziksel özelliklerine göre değiĢik ebatlardaki kol destek sisteminden uygun olan meme 

borduna monte edilir. 

 

Resim 2.7: Kol destek sistemi 

 

Resim 2.8: GeniĢ çaplı kol destek sistemi 

 

2.1.5. Kalça Sabitleme (Hip Stop) 
 

2.5°’lik artıĢlar halinde açılar sunarak emin kilitleme (angulasyon) sistemi özelliği 

gösterir. Hip stop, (kalça bölgesi de) ilave edilir. Bu vasıtayla hastaların panelden aĢağı 

doğru kayması önlenmiĢ olur. 

 

2.2. Meme Sabitleme Araçlarının UygulanıĢı 
 

Hastaya, ilk gün, gerekirse daha sonraki günlerde de yapılacak tedavi ve radyoterapi 

konusunda bilgi verilir. Özellikle tedavi makinesinin dönmesi, ıĢıklardan ve seslerde irkilip, 

hareketlenmemesi konusunda uyarılır, gerekirse gözlenir. 
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Hastanın üst giysileri tamamen çıkartılmıĢ olarak meme sabitleme formuna (Set-up 

sheet) daha önce iĢaretlenen, tedavi bölgesine göre meme borduna yerleĢtirilir. Parametreler 

ayarlanır. Hastaya komut verilerek pozisyon değiĢimi sağlanabilir. Tedavi esnasındaki 

pozisyonlama ve sabitliği kolaylaĢtıran meme eğik düzlemi üzerindeki ölçüm noktalarıyla  

tüm bunların yapılabilmesi için düzlem, masaya vidalama ya da mandallama sistemiyle 

kolayca sabitlenir.    

 

Resim 2.9: Tedavi masasında bulunan lock bar (kilitleme sistemi) 

 

Hastanın meme sabitleme araçlarına yerleĢtirilmesi aĢağıdaki sıralamaya göre yapılır. 

 

 BaĢ yükselticisi uygun açıda ayarlanır 

 Hastanın baĢı yastığa yerleĢtirilir 

 Döndürülebilir kol, bilek destek sistemi  (Hastanın fiziksel özelliğine göre 

seçilmiĢ olmalıdır.) kol ve bilekler uygun açılarda emniyetli biçimde kilitlenir 

 Sağ ve sol kol pozisyonu uygun açılarda kilitlenir 

 Üst kolun pozisyonu ve eğimi ayarlanır 

 Kalça bölgesi uygun Ģekilde ayarlanır 
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ġekil 2.1: Tedavide kullanılan meme sabitleme formu  
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2.3. Yüzü Koyun Meme Sabitleme (Horizon Prone Breastboard) 
 

Yüzükoyun meme sabitleme, pron pozisyonda uygulanan meme radyoterapilerinin 

immobilizasyonu sağlamak için kullanılır. Ergonomik ve hafif olmalıdır. Bu pozisyonda 

lateral bölgelerdeki tümörlerin tedavisi daha kolay yapılır. 

 

Resim 2.10: Yüzü koyun meme sabitleme 

 

Ayrıca kadın göğüs altı tümörlerinde kullanılan baĢka bir iĢlem de ise bant Ģeklinde 

bir aparat kullanılır.  Bu yöntemde aparat göğüs çevresinde dolandırılır ve istenilen Ģekil 

verildiğinde yapıĢkan kısmı yardımıyla sabitlenir. Sabitleme iĢleminden sonra asetatlı kalem 

ile yapıĢkanın tamamlandığı bölgeye bir iĢaret konur. Böylece sonraki seanslarda da aynı 

konumlandırma yapılabilir.  

 

Resim 2.11: Meme sabitlemede kullanılan flaster 

 

Resim 2.12: Flasterle uygulanan meme sabitlemede iĢlemi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri yaptığınızda hücrenin yapı ve iĢlevlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastaya yapılacak tedavi ve konusunda 

bilgi veriniz. 

 Hastanın üst giysilerini çıkartırken 

mahremiyet kurallarına dikkat ediniz.   

 BaĢ yükselticisini uygun açıda 

ayarlayınız. 

 BaĢ yükselticisinin açılama sistemini 

değiĢik firmaların baĢ yükselticilerinden 

ayarlayınız. 

 Hastanın baĢını, yastığa yerleĢtiriniz. 
 Hastanın konforu için jel içerikli yastık 

kullanınız. 

 Döndürülebilir Kol, bilek destek 

sistemini hastanın fiziksel özelliğine 

göre seçiniz.  

 Kol, bilek destek sisteminin en 

ergonomik Ģekilde ayarlayınız. 

 Sağ ve sol kol pozisyonu uygun açılarda 

ayarlayıp kilitleyiniz. 

 Sağ ve sol kol pozisyonu uygun açılarda 

ayarlayıp kilitleyiniz.  

 Üst kolun pozisyonu ve eğimi 

ayarlayınız. 

 Üst kolun pozisyonu ve eğimini tedavi 

sahası ve hasta konforunu dikkate alarak 

kilitleyiniz. 

 Kalça bölgesini uygun Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Hastanın kalça bölgesi kaydırmayacak 

Ģekilde ayarlayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, meme sabitlemenin amaçlarından değildir?  

A)  Memede istenmeyen kıvrımların önüne geçilmesini sağlar.   

B)  Göğüs duvarından memeyi ayırarak uzak ve yukarı tutmak.  

C)  Kalp içini etkileyebilecek radyasyon dozunun azaltılmasını sağlar. 

D)  Akciğer Kalp içini etkileyebilecek radyasyon dozunun azaltılması sağlar. 

E)  Batın içini etkileyebilecek radyasyon dozunun azaltılmasını sağlar. 

 

2. Göğüs panelinin baĢ kısmı kaç derecelik açı aralığında ve kaç derecelik açı 

artıĢlarıyla emniyetli kilitleme angulasyon (açılama) sistemi özelliği gösterir?  

A)  0o
’den 10° ve 20°’lik açılara kadar 2.5°’lik. 

B)  0o’den 20° ve 25°’lik açılara kadar 2.5°’lik .  

C)  0o’den 25° ve 25°’lik açılara kadar 2.5°’lik. 

D)  0o’den 15° ve 25°’lik açılara kadar 2 °’lik .    

E)  0o’den 20° ve 35°’lik açılara kadar 2.5°’lik.    

  

3. AĢağıdakilerden hangisi baĢ yastığında bulunması gereken özelliklerdendir?                   

A) Katı ve ıĢın geçirgenliği yüksek karbonfiber yapıda olmalı. 

B) Esnemez özelliğine sahip olmalıdır. 

C) Sünger dokulu ıĢın geçirebilen özellikte olmalı.       

D) Köpükten yapılı, vinil kaplı ve numaralı olmalıdır.   

E)  Hafif olmalıdır. 

 

4. Meme sabitleme aracının tedavi masası üzerinde sabitlendiği yerlere ne denir?  

A)  Lock bar.  

B)  Vinil. 

C)  Vida. 

D)  Timo. 

E)  Tip S. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi meme sabitleme araçlarının özelliklerinden değildir?  

A)  Katı ve ıĢın geçirgenliği yüksek karbonfiber yapıda olması. 

B)  Esnemez özelliğe sahip olması 

C)  Meme bölgesine maske kullanılıyorsa, yumuĢak sünger dokulu ıĢın geçirebilen 

özellikte olması.       

D)  Esneme özelliğine sahip olması. 

E)  Hafif olması. 

  

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle ağız içi aparatlarının 

immobilizasyonda kullanım tekniğini kavrayarak, iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ağız içi aparatları hakkında araĢtırma yapınız. 

 Ağız içi aparatları kullanım yöntemleri ve önemi hakkında bilgi toplayınız. 

 

3. AĞIZ ĠÇĠ APARATLARI  
 

Ağız içi aparatları, çene bölgesindeki tümör tedavilerinde kullanılır. Hareketli olan 

çene kısmının hareketliliğini önlemek, dili geriye itmek veya diĢleri bastırarak sabitliği 

sağlayarak ağız ve dili tahriĢ etmemek için kullanılır. 

 

Resim 3.1: Ağız içi aparatı 

 

3.1. Yapısı  
 

Ağız içi aparatları; sıcak suda yumuĢayan, kolay Ģekil alabilir termoplastik bazlı 

malzemeden üretilmiĢ; diĢ konturlarının Ģeklini kolayca alabilen, ağız içini tahriĢ etmeyen, 

hastanın anatomik ve fiziksel yapısına uygun boyutlarda; rahat nefes almaya olanak 

sağlayan, yapıya sahiptir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2. Hazırlığı 
 

 Termoplastik malzemeden yapılmıĢ ağız içi aparatı hazırlanıĢ ve uygulaması 

termoplastik maske ile neredeyse aynıdır. 

 Hastaya yapılacak iĢlem hakkında endiĢeye yer vermeden, kısaca bilgi verilir. 

 Hasta, simülatör odasına alınmadan önce, su ısıtıcı tankına yeterli miktarda su 

koyulur. 

 Suyun sıcaklığı 65 – 80oC’e ayarlanır. 

 Suyun sıcaklığı kontrol edilerek belirtilen sıcaklığa geldiğinde, ağız içi aparatı 

klemp yardımıyla su içerisine yerleĢtirilir. 

 Aparat su tankında 2-5 dakika bekletilerek, elastik hale gelmesi beklenir. 

 Elastik duruma gelince ĢeffaflaĢır, aparat klemp yardımıyla sudan bu esnada su 

tankından çıkarılır ve tank kapatılır. 

 

Resim 3.2: Ağız içi aparatının termoplastik maskeyle beraber kullanımı (dıĢarıdan görünüm) 
 

3.3. Kullanımı 
 

 Hasta simülatör masasına tedavi pozisyonunda yatırılır. Aparat hastanın ağzına 

yerleĢtirilir. 

 Hastaya diĢlerini sıkarak, ağzını kapatması için komut verilir. 

 Aparatın istenilen Ģekli alması ve katılaĢması için ortalama 3-5 dakika bekletilir. 

 Ağız Ģeklini alan aparat katılaĢtıktan sonra tedavinin devamı için de 

kullanılabilecek Ģekilde kalır. Bozulmaya uğramaz. Hazırlanan her aparat 

maksimum 2-3 kez kullanılır ama ideali tek kullanımlıktır. 

 

Resim 3.3: Ağız içi aparatının termoplastik maskeyle beraber kullanımı (aparatın içten 

görünümü) 
 

Ağız içi aparatı uygulaması hasta üzerinde herhangi bir ağrı ya da acıya sebep olmaz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri yaptığınızda doku yapı ve iĢlevlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı, yapılan iĢlem hakkında 

bilgilendiriniz.  

 Yapılan iĢlemin radyoterapinin insan 

üzeri sağlığı üzerine olumlu etkilerini 

araĢtırabilirsiniz.  

 Hastada, toka küpe vb aksesuarlar 

varsa çıkarınız.  

 Hastanın aksesuarlarını çıkarıp 

çıkarmadığını kontrol ediniz. 

 Su sıcaklığını kontrol ediniz 
 Tanktaki su sıcaklığının 65 – 

80oC’olmasına dikkat ediniz.  

 Uygun ağız içi aparatını seçiniz. 
 Hastanın ağız anatomisine uygun aparatı 

seçmeye dikkat ediniz. 

 Ağız içi aparatını ısıtıcı içine 

bırakınız. 

 Ağız içi aparatını ısıtıcı içerisinde 2- 5 

dakika tutmaya dikkat ediniz. 

 Hastanın baĢ boyun bölgesine uygun 

teknikle yerleĢtiriniz.        

 Maskeyi hastanın yüzüne yerleĢtirmeden 

önce 15 santimetre kadar esnetmeye 

dikkat ediniz. 

 Ağız içi aparatını hastanın ağzına 

yerleĢtirildikten sonra 3 - 5 dakika 

ısırmasını söyleyiniz. 

 Hastaya, ısırma komutunu mutlaka 

hatırlatınız. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, ağız içi aparatlarının yapısında bulunmaması gereken 

özelliktir? 

A) Sıcak suda yumuĢamamalı. 

B) Ağız içini tahriĢ etmemeli. 

C) DiĢ konturlarının Ģeklini kolayca alabilmeli.  

D) Hastanın rahat nefes almasına olanak sağlamalı.  

E) Termoplastik bazlı malzemeden üretilmiĢ. 
 

2. Ağız içi aparatı sıcak su tankında kaç dakika tutulmalıdır? 

A) 1-dakika 

B) 2-dakika 

C) 2-5 dakika  

D) 5-7 dakika 

E) 7-8 dakika 
 

3. Ağız içi aparatı hastanın ağzında istenilen Ģekli alması ve katılaĢması için 

ortalama kaç dakika bekletilir? 

A) 1-Dakika        

B) 2-5Dakika  

C) 3-5 Dakika 

D) 5-7 Dakika  

E) 7-8 Dakika  
 

4. Ağız içi aparatı hazırlamada suyun sıcaklığı ortalama kaç 
o
C olmalıdır? 

A) 20-30 
o
C  

B) 30-40 
o
C 

C)  45-50 
o
C 

D) 65-80 
o
C 

E) 85-95 
o
C 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, ağız içi aparatının kullanım amaçlarından biri 

olamaz? 

A)  Hareketli olan çene kısmının hareketliliğini önlemek. 

B) Dili geriye itmek.  

C) DiĢleri bastırarak sabitliği sağlamak.  

D) Ağız ve dili tahriĢ etmemek. 

E) DiĢ konturlarını bozmak 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle vakum yatağının 

immobilizasyonda kullanım tekniğini kavrayarak iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Vakum yatağı yapısı hakkında araĢtırma yapınız. 

 Vakum yatağının kullanım yöntemleri ve önemi hakkında bilgi toplayınız. 

 

4. VAKUM YATAĞI 
 

Beden bölgesinde bulunan tümörlerin radyoterapisinde, immobilizasyonu sağlamak 

için genellikle vakum yatakları kullanılır. 

 

4.1. Yapısı  
 

Vakum yataklar temizlenebilir ekstra naylon kumaĢtan yapılmıĢ, küçük çapta köpük 

boncuklarla (polistiren) dolu bir yapıya sahiptir. Tedavi alanına göre değiĢebilen boyutlarda 

yapılır. Vakum yatağı malzemesi, hastada herhangi bir alerjik reaksiyon meydana 

getirmeyecek özellikte olmalıdır. Aynı zamanda minimum düzeyde radyasyon absorbe eden 

özelliğe sahip olmalıdır. 

 

Resim 4.1: Vakum yatağı 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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4.2. Hazırlığı ve UygulanıĢı 
 

Radyasyon tedavisi uygulanacak bölgeye göre değiĢik sabitleme yani pozisyonlama 

yatakları kullanılır.  

 

Planlanan tedavi sonucu uygulamaya karar verilen vakum yatak sabitleme sistemi 

sırasıyla Ģu Ģeklide gerçekleĢir. 

 

 Hastaya, yapılacak iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 Vakum yatak, tedavi masasına ya da sabitleme uygulanacak boardun üzerine 

düzgünce serilir.  

 El yardımı ile içerisindeki polistiren boncuk malzemenin homojen dağılması 

sağlanır.  

 Vakum pompasına bağlanacak kısmının üstte kalmasına dikkat edilir. 

 

Resim 4.2: Vakum pompasına bağlanacak kısmının üst kısmı 

 
 Hasta, tedavi alanının Ģekline göre yatağa yatırılarak yatağını ve hastanın tedavi 

alanının etrafını kaplaması sağlanır.                             

 

Resim 4.3: Vakum yatağına hasta 
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 Daha sonra vakum pompası düzeneği devreye girer. Vakum yataktaki pim ile 

pompadaki pim sıkıca birleĢtirilir. 

 

Resim 4.4: Vakum pompası 

 

Resim 4.5: Vakum yatağı ve pimi 
 

 Vakum pompası üzerindeki gerekli düğmeler aktif konuma getirilerek 

vakumlama iĢlemi gerçekleĢtirilir. Vakum yatak, yeterli sertliğe ulaĢtığında, 

vakum pompası kapatılır. Böylece, hastanın tüm bedeninin hareket etmesini 

engelleyecek, vücudunu saran bir sabitleme cihazı oluĢturulur. 

 

Resim 4.6: BaĢ boyun bölgesinin vakumlanması 
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Bazen vücudun belli bir bölgesi için de vakumlama sistemi kullanılabilir. 

 

Resim 4.7: Vakum yatağı ile tedaviye hazırlanmıĢ hasta 

 

Vakum yataklarının avantajları; 

 

 Tedavi merkezinde korunur, 

 Hastanın tedavisi süresince deformasyona uğramadan kullanılır, 

 Gerekli olan sabitleme, her defasında aynı Ģekilde sağlanır, 

 Vakumlama esnasında hasta, herhangi bir acı ya da rahatsızlık hissetmez. 

 Tedavi süresince hastaya en iyi konforu sağlar. 

 

Radyasyon tedavilerinde sabitlemenin önemi göz önüne alındığında ortaya çıkan 

sabitleyiciler ve bunların çeĢitleri azımsanacak kadar değildir. Vakum yatağı özellikle kalça 

ve pelvis sabitlemelerinde tercih edilir. 

 

4.2.1. Alfa Credil Yatak 
 

Vakum yatağın bir diğer örneği de alfa credildir.  Bu sistem vakum yatak gibi hastanın 

tam Ģeklini alır ve geldiği her seansta aynı pozisyonu yakalar. Farkı disposible olmasıdır. 

Tek bir hasta için sadece 1 kez Ģekil vermede kullanılır. Hata kaldırmaz. Pozisyon ilk seferde 

alınamazsa bunu gerçekleĢtirmek için ikinci bir Ģans vermez. Bunun için kullanıĢlı değildir; 

Ġlk aldığı Ģekliyle kalır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri yaptığınızda doku yapı ve iĢlevlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastaya, vakum yatağı ve yapılacak 

iĢlem hakkında endiĢeye mahal 

vermeden bilgi veriniz. 

 Vakum yatağı konusunda gerekli eğitim 

materyalinden yararlanınız. 

 Vakum yatağını tedavi masasına ya da 

sabitleme uygulanacak boardun üzerine 

seriniz. 

 Vakum yatağının düzgün ve serilmesine 

dikkat ediniz. 

 Hasta tedavi alanının Ģekline göre yatağa 

yatırarak yatağın hastanın tedavi alanının 

etrafını kaplaması sağlayınız.       

 Hastanın tedavi alanının Ģekline uygun 

yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Vakum pompası düzeneğini devresini 

aktif hale getiriniz. Vakum yataktaki pim 

ile pompadaki pim sıkıca birleĢtiriniz.  

 Vakum yataktaki pim ile pompadaki 

pimi tamamen birleĢtirmeye dikkat 

ediniz. 

 Vakum pompası üzerindeki gerekli 

düğmeleri aktif konuma getirerek 

vakumlama iĢlemini tamamlayınız. 

 Bütün düğmeleri aktif konuma geldiğini 

kontrol ediniz.  

 Vakum yatak yeterli sertliğe ulaĢtığında 

vakum pompasını kapatınız.  

 Vakum yatağının pompasını 

kapatmadan ön sertliğini, hastanın 

konforuna ve tedavi sahasının 

pozisyonuna göre ayarlayarak 

kapatmaya dikkat ediniz.   

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, vakum yatağının özelliklerindendir?     

A) Katı ve ıĢın geçirgenliği yüksek karbonfiber yapıdadır.  

B) Esnemez özelliğine sahiptir. 

C) Vakum yatağı malzemesi, lanex (kauçuk) içermez. 

D) Esneme özelliğine sahiptir. 

E) Hafiftir. 
  

2. AĢağıdakilerden hangisi, vakum yatağının avantajlı yanlarındandır? 
A) Tedavi merkezinde korunur. 

B) Hastanın tedavisi süresince vakum yatağı deformasyona uğrayabilir. 

C) Gerekli olan sabitleme her defasında aynı Ģekilde sağlanamaz. 

D) Vakumlama esnasında hasta herhangi bir acı ya da rahatsızlık hissedebilir. 

E ) Tedavi süresince hastaya en iyi konfor sağlamaz. 
 

3. Vakum yatağı özellikle hangi anatomik bölgenin sabitlemesi için popüler bir 

seçimdir? 

A) BaĢ- boyun sabitlemesinde.     

B) Meme ve thorax.  

C) Üst extremiteler. 

D) Pelvis ve basen bölgesi.       

E) Alt extremiteler. 

. 

4. AĢağıdakilerden hangisi vakum yatağı ile alfa credil yatak arasında en önemli 

farktır?      
A) Hafif olması. 

B) Hızlı Ģekil alması. 

C) Dayanıklı olması. 

D) Tek kullanımlık (disposable) olması. 

E) Hijyenik olması. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, alfa credil yatak için doğru ifadedir?  

A) Katı ve ıĢın geçirgenliği yüksektir. 

B) Esnemez özelliğine sahiptir. 

C) Hata kaldırmaması. 

D) Esnemez özelliğe sahip olması. 

E) Tedavi süresince hastaya en iyi konforu sağlaması.  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle masa aparatlarının 

immobilizasyonda kullanım tekniğini kavrayarak, iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Masa immobilizasyonu ve aparatlar hakkında araĢtırma yapınız. 

 Masa immobilizasyonun da araçlarının kullanım yöntemleri ve önemi hakkında 

bilgi toplayınız. 

 

5. MASA ĠMMOBĠLĠZASYONU 
 

Radyasyon tedavisindeki sabitliğin önemine daha önce değinmiĢtik. Sabitleme ve 

pozisyonlama için maske ve vakum yatakları tek baĢına yeterli malzemeler değildir. Maske 

ve vakum yatak gibi tedavi masası malzemelerinin yerleĢtirileceği masa veya diğer bir 

değiĢle boardlar da bu immobilizasyon sisteminin önemli parçalarıdır. 

 

Son yıllarda karbonfiber malzemeden üretilen boardlar tercih edilmektedir. Bu 

boardların kırılganlığı minimumdur. Korbonfiber boardlar hafif, kolay taĢınabilir,  kolay 

temizlenebilir ve leke tutmaz özelliktedir. 

 

Resim 5.1: Masaya sabitlenebilen çok amaçlı board 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Radyoterapide hastanın vücut pozisyonunu ve açısını sabitlemek amacıyla kullanılan 

aksesuarlardan olan boardlar için herhangi spesifik bir hazırlık veya uygulama süreci yoktur. 

Tedavi masası üzerine her tedavinin Ģekline göre paralel olan pimlerle boardlar sabitlenir. 

Aynı Ģekilde hasta da boardun üzerine tercih edilen sabitleyicilere uygun pozisyonda 

sabitlenir.   

 

DeğiĢik bölgeler için farklı boardlar mevcuttur. Bunlardan en çok kullanılanlardan 

aĢağıda bahsedilmiĢtir. 

 

5.1. Kol Omuz Çekeceği 
 

Kol-omuz çekeceği kol-omuz sabitliğini en iyi sağlayan özellikte olmalıdır. Bu tarz 

boardlar geliĢtirilmeden önce hasta omuzu sabitliğini sağlamak için halat, kayıĢlar veya 

büyük termoplastik parçalar kullanılırdı.  

 

Yeni sistem, kol-omuz çekecekleri minimum hata ile 3600 lik tedavi sağlar. Omuz 

sabitleme sistemi, kurulumdaki tekrarlanabilirliği arttırmak ve hastanın hareketini azaltmak 

için tasarlanmıĢtır. Uni-Frame maskeler ve baĢ altı destekleri üzerlerinde kolayca 

sabitlenebilir. Ayrıca değiĢik boyut ve kavrama özelliği olan omuz aparatları bulunur. Bu 

aparatlar board üzerinde kolayca değiĢtirilebilir. 

 

Resim 5.2: Kol omuz çekeceği 
 

5.2. Tip-S Hasta Konumlandırma Sistemi  
 

Tip-S Sistemi, baĢ, boyun ve omuzlar için yüksek derecede hareketsizlik sağlamak 

üzere karbon fiber malzemeden yapılmıĢ immobilizasyon araçlardır. Özellikle baĢ, baĢ-

boyun ve omuz termo-plastikleri ile kullanımı radyoterapide tedavinin niteliğini arttırır.  
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5.2.1. BaĢ Uzantısı  
 

Tip-S baĢ uzantısı, tedavi yatağının en uç kısmına kolaylıkla takılır. Uzantı, Tip-S 

termo-plastiklerine monte edilir.  

 

Resim 5.3: Karbon Fiber Çerçeveli BaĢ Uzantısı 

 

5.3. Kaplama Panel   
 

Kaplama panel, özellikle baĢ boyun radyoterapilerinde hastanın daha konforlu tedavi 

almasını sağlayan master yatak ve Tip-S sisteminin ucuna monte edilen araçtır. 

  

Resim 5.4: Karbon Fiber Çerçeveli kaplama panel    Resim 5.5: Master yatak 

 

5.4. Baseplate 
 

Radyasyon tedavilerinde kullanılan maskelerin sabitliğini sağlamak için kullanılan 

tıbbi cihazlardandır. Açılı ve düz olmak üzere değiĢik çeĢitleri vardır. Bunlar akrilik veya 

karbonfiber malzemeden yapılmıĢ, tüm dizaynları aynı fakat hammaddeleri farklıdır. 

Kullanım kolaylığı açısından ise genellikle karbonfiber malzemeden yapılmıĢ olan tercih 

edilir. 

 

Kritik baĢ ve boyun bölgesi tedavilerinde önemli bölgeleri korumak için yüzüstü ve 

sırtüstü olmak üzere iki Ģekilde hassas açı duruĢunu ve pozisyonlamayı sağlar. Birçok tedavi 

masasına üzerinde bulunduğu aparatlarla kolayca adapte olur. Bu boardlar tedavi esnasında 

problem yaratmaması için tamamen nonmetalik olmalıdır. 
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Resim 5.6: Baseplate çeĢitleri 
 

5.4.1. Uni-Frame Baseplate 
 

Uni-frame baseplate, baĢ ve boyun gerektiğinde omuzu da içine alan sabitleme 

sistemi, görüntüleme, simülasyon ve tedavi prosedürlerinde immobilizasyona yardımcı 

aparatlardandır. Karbon fiber veya akrilikden imal edilir. Termo-plastik maske seçeneklerini 

değiĢik pozisyonlarda kilitlemek için döner klempler kullanılır. 

 

Resim 5.7: BaĢ boyun sabitlemesinde kullanılan karbon fiber baseplate 
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Resim 5.8: BaĢ ve omuz sabitlemesi için kullanılan karbon fiber baseplate 

 

5.4.2. Eğimli Baseplat  
 

Eğimli baseplatlar, 0°’den 45°’ye kadar olan açılar için ayarlanır ve pituiter (balgam) 

riskli tedaviler için idealdir.  

 

Resim 5.9: Karbon Fiber Eğimli Baseplat 

 

Resim 5.10: “I” ġekilli Taban Akrilik Eğimli Baseplat 
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5.5. Akciğer Tutacağı (Armshuttle Wing Board) 
  

Akciğer Tutacağı radyasyon tedavisindeki sabitleme boardlarından biridir.  Akciğer 

tutacağı Bu board gövdenin üs kısmını sabitleme amaçlı kullanılır. Sterilizasyona gerek 

duymayan tutacak kolayca temizlenebilir ve taĢınabilir olmalıdır. 

 

Akciğer tutacağının iyi mobilizasyon sağlayabilmesi için;  

 

 Kanatları standart, el sapları derin olmalı, 

 BT uyumlu, hafif esnek tedavilere indekslenebilir olmalı,  

 Breastboards bağlanabilir olmalı, 

 Tedavinin özelliğine ve hastanın konfor durumuna göre, iki ayrı el sapı (T veya 

U) Ģeklinde kullanılabilir olmalı,  

 Ayrıca radyoloji departmanları için özel tasarlanmıĢ makine beĢiğine uygun 

kavisli veya yuvarlak akciğer tutacağı bulunmalıdır.  

 

Resim 5.11: Akciğer tutacağı (wing board u Ģekli) 

 

 

Resim 5.12: Akciğer tutacağı (wing board u Ģekli) 
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Resim 5.13: CT Makine beĢiği uyumlu akciğer tutacağı 

 

5.6. Konumlandırma Yastıkları 
 

Prone-Lok konumlandırma yastığı, özel olarak tasarlanmıĢ köpük yapısı nedeniyle 

hasta konforunu artırır. KontürlenmiĢ köĢeleri, omuzun aĢınmasını önler. Merkez portal, 

hasta konforunu artırarak hastanın görüĢ alanını açar. Kolaylıkla temizlenebilir ve yeniden 

kullanılabilir.    

 

Resim 5.14: Eğimli pozisyonlandırma yastığı  
 

Pron-Pillo, yüzükoyun konumda hastalar için konfor ve sabitleme sağlar. Kolaylıkla 

temizlenebilir ve yeniden kullanılabilir.    

 

Resim 5.15: Yüzükoyun yastık 
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5.7. Çift Bacak Konumlayıcısı 
 

Çift bacak konumlayıcısı, supin kalça ve pelvik tedavileri için alt bacakların süratli bir 

Ģekilde immobilizasyonunu sağlar. Sistem, pelvisin rotasyonunu azaltarak konforlu destek ve 

artırılmıĢ konumlandırma seviyesi sunar. Konumlayıcı üzerinde bulunan ayarlanabilir kemer 

ile ayak bilekleri emniyet altına alınır. Kolaylıkla temizlenebilir ve yeniden kullanılabilir.    

 

Resim 5.16: Çift Bacak Konumlayıcısı 

 

5.8. Pet Kol Desteği 
 

Kola daha uygun ve rahat pozisyon vermek için kullanılır. Destek, rahat, kullanıĢlı ve 

hijyenik malzemeden yapılmıĢ olmalıdır. Kolları ve baĢı yukarıda konumlandırmak için 

kullanılır. Pozisyonlandırılabilir özelliklere sahip olmalıdır. 

 

Resim 5 17: Pet Kol Desteği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlemleri yaptığınızda doku yapı ve iĢlevlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kol omuz çekeceğinin yapı ve 

fonksiyonlarını ayırt ediniz. 

 Kol omuz çekeceğinin yapı ve 

fonksiyonlarını cihaz üzerinde 

uygulayarak çalıĢınız. 

 Tip-S Hasta hasta konumlandırma 

sisteminin yapı ve fonksiyonlarını ayırt 

ediniz. 

 Tip-S Hasta konumlandırma sisteminin 

yapı ve fonksiyonlarını cihaz üzerinde 

uygulayarak çalıĢınız. 

 BaĢ uzantısının yapı ve fonksiyonlarını 

ayırt ediniz. 

 BaĢ uzantısının yapı ve fonksiyonlarını 

cihaz üzerinde uygulayarak çalıĢınız.  

 Kaplama panel yapı ve fonksiyonlarını 

ayırt ediniz.   

 Kaplama panel yapı ve fonksiyonlarını 

cihaz üzerinde uygulayarak çalıĢınız.   

 Baseplatların çeĢitlerini, yapı ve 

fonksiyonlarını ayırt ediniz.  

 Baseplatların çeĢitlerini, yapı ve 

fonksiyonlarını cihaz üzerinde 

uygulayarak çalıĢınız.   

 Akciğer tutacağının yapı ve 

fonksiyonlarını ayırt ediniz. 

 Akciğer tutacağının yapı ve 

fonksiyonlarını cihaz üzerinde 

uygulayarak çalıĢınız.   

 Konumlandırma yastıklar yapı ve 

fonksiyonlarını ayırt ediniz. 

 Konumlandırma yastıklar yapı ve 

fonksiyonlarını cihaz üzerinde 

uygulayarak çalıĢınız.   

 Çift bacak Konumlayıcısı yapı ve 

fonksiyonlarını ayırt ediniz. 

 Çift bacak konumlayıcısının yapı ve 

fonksiyonlarını cihaz üzerinde 

uygulayarak çalıĢınız. 

 Pet kol desteğinin yapı ve 

fonksiyonlarını ayırt ediniz. 

 Pet kol desteğinin yapı ve 

fonksiyonlarını cihaz üzerinde 

uygulayarak çalıĢınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, maske vakum yatak gibi tedavi masası 

malzemelerinin yerleĢtirileceği masaya monte edilen ve immobilizasyonun en 

önemli parçaları olan aparatların genel adıdır?  

A) Termoplastik maske.    

B) Lok-bar.  

C) PediBoard. 

D) Board.    

E) Timo yastığı.    

2. Yeni sistem kol-omuz çekecekleri, minimum hata ile kaç 
0 
lik tedavi sağlar.   

A) 60
0
 

B) 120
0
 

C) 160
0
 

D) 180
0
 

E) 360
0
            

3. AĢağıdakilerden hangisi baĢ, boyun ve omuzlar için yüksek derecede stabilite 

sağlamak üzere karbon fiber malzemeden yapılmıĢ immobilizasyon araçlardır? 

A) Kol- omuz çekeceği. 

B) Kaplama panel. 

C) Eğimli Baseplat. 

D) Tip-S Sistemi.  

E) Uni-frame Baseplate.   

4. AĢağıdakilerden hangisi özellikle baĢ boyun radyoterapilerinde hastanın daha 

konforlu tedavi alması sağlayan master yatak ve Tip-S sisteminin ucuna monte 

edilebildiği araçtır.  

A) Uni-frame Baseplate  

B) Kaplama panel   

C) Eğimli Baseplate 

D) Tip-S Sistemi 

E) Kol- omuz çekeceği 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, eğimli baseplatların, açı aralığıdır?  

A) 0°’den 25° 

B) 0°’den 45°  

C) 0°’den 65° 

D) 0°’den 95° 

E) 0°’den 105° 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

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

yazınız. 

 

1. Ġmmobilzasyon malzemelerinden……………..tedavi edilen bölgenin üzerini eldiven 

gibi saran ve her hasta için ayrı ayrı üretilen, ıĢık geçiren ( transparan) plastik 

kalıplardır;   

2. Maske, genelde ………….. cm kalınlıkta termoplastik malzemeden yapılmıĢ 

olmalıdır. 

3. ……………bölgesi için kullanılan en ideal sabitleme ve pozisyonlama aparatı 

termoplastik maskedir. 

4. Meme bölgesine maske kullanılıyorsa, yumuĢak sünger dokulu 

…………geçirebilmelidir.  

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

5. Radyoterapide ağız içi sabitliğini sağlamak ve dili tahriĢ etmemek için kullanılan 

tıbbi aparat aĢağıdakilerden hangisidir?             

A) Board. 

B) Pediboard. 

C) Abeslant. 

D) Ağız içi aparatı. 

E) Baseplate. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi kullanım kolaylığı ve hijyen açısından genellikle 

baseplatein imalatında tercih edilen malzemedir?  
A) Polietilen.      

B) Alüminyum.     

C) Sünger. 

D) Plastik. 

E) Karbonfiber ve karbonfiber. 
 

7. Radyoterapide kalça ve pelvik tedavileri için alt bacakların süratli bir Ģekilde zapt 

edilmesini sağlayan aparat hangisidir?  
A) Çift bacak konumlayıcısı. 
B) Pediboard. 

C) Board. 

D) Baseplate. 

E) Eğimli Baseplat. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

http://www.yenibilgiler.com/eldiven-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/isik-nedir/
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

8. ( ) Baseplate kritik baĢ ve boyun bölgesi tedavilerinde önemli bölgeleri 

korumak için yüzüstü ve sırtüstü olmak üzere iki Ģekilde hassas açı duruĢunu 

ve pozisyonlamayı sağlar.   

9. ( ) Eğimli baseplatlar, 0°’den 25°’ye kadar olan açılar için ayarlanır.  

10. ( ) Radyoterapide maskeler genelde termoplastiklerden yapılır. 

 

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 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 „ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 C 

5 E 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 D 

4 A 

5 D 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3„ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 D 

5 E 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4„ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 D 

5 C 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5„ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 E 

3 D 

4 B 

5 B 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Termoplastikler 

2 2,4cm 

3 BaĢ-boyun 

4 IĢın 

5 D 

6 E 

7 A 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 
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