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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT092 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Radyoterapide Fokalize Blok 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül Radyoterapi bölümünde Fokalize Blok iĢlemleri 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Fokalize blok iĢlemlerini yapar. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında, radyoterapide 

Fokalize Blok iĢlemlerini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Hasta dosyalarını inceleyebileceksiniz. 

2. Kalıp hazırlayabileceksiniz. 

3. Kalıp dökebileceksiniz. 

4. Kalıptan bloğu çıkarabilecek ve son kontrolleri 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Fokalize blok cihazı, projeksiyon cihazı, VCD, 

konu ile ilgili afiĢler vb. 

 

Ortam: Radyoloji laboratuvarı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, 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, 

 

Radyoterapide amaç, tümör ve hedef dokularda kontrol sağlayacak optimum doz 

verilirken etrafındaki sağlıklı dokuları mümkün olduğunca korumaktır. IĢınlama esnasında 

oluĢabilecek yan etkilerin en alt düzeyde olması, tedavi alanı içinde kalan ve ıĢınlanmasına 

gerek olmayan sağlıklı dokuların radyasyondan korunması amacıyla özel alaĢımdan yapılmıĢ 

kurĢun koruma blokları kullanılır.  

 

Bu modülde radyoterapide fokalize blok iĢlemleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Modül 

baĢarıldığında, fokalize blok cihazı, kalıp hazırlama, kalıp dökme ve kalıptan bloğu 

çıkararak son kontrolleri yapabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaksınız. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle fokalize bloğun 

tanımını, önemini ve kullanım amaçlarını öğrenecek, hasta dosyalarını inceleyerek gerekli 

iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

Ġnternetten ve çeĢitli kaynaklardan fokalize bloğun önemi ve kullanım amaçları 

hakkında bilgi toplayınız. 

 

1. HASTA DOSYALARI 
  

1.1. Fokalize Blok 
 

Fokalize bloklar; düĢük erime sıcaklığına sahip serrobendlerden yani kurĢun 

alaĢımlarından yapılır. Her hasta için özel ve korunacak her değiĢik alan için farklı olarak 

hazırlanır. Bu bloklar, hastanın ıĢınlanacak yüzeyine ve yayınlanan ıĢının yayılım 

doğrultusuna göre dökülür. KurĢun kalıbı oluĢturmadan önce SID (Source - Image Distance) 

cihazın odak noktası ile görüntü algılayıcı (film ya da detektör) arasındaki mesafe 

bilinmelidir.  
 

1.1.1. Tanımı ve Önemi 
 

Simülasyon filmleri ve planlama ile elde edilen veriler ıĢığında, tedavi alanı içinde 

kalan ve ıĢınlanmasına gerek olmayan sağlıklı dokuların radyasyondan korunması amacıyla 

özel alaĢımdan yapılmıĢ bloklardır. Fokalize blokları oluĢturma iĢlemi, simülasyon filmi 

üzerinde korunacak bölgelerin belirlenmesi ve çizimi ile baĢlar.  

 

Radyoterapide kritik organların korunması amacıyla ıĢın alanı içine konulan bloklar, 

korunmuĢ volümden ıĢın saçılmasını azaltarak, açık alanın doz değerlerinin değiĢmesine 

neden olur. IĢınlama esnasında oluĢabilecek yan etkilerin en alt düzeyde olmasını sağlar. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1.2. Kullanım Amacı 
 

Radyoterapide hedeflenen tümör hacmini ıĢınlamak için belirlenen alanlar, tümörün 

büyüklüğüne ve hacmine göre belirlenir. Hedeflenen bölgeye verilmek istenen doz, tümör 

hacmini çepeçevre sarmalı, ıĢın demeti olabildiğince tümörün Ģekline uygun olmalıdır. 

Vücut içerisinde herhangi bir hacimde bulunan tümör, kesit kesit düĢünüldüğünde, düzensiz 

bir yapıda olacaktır. Bu düzensiz yapıyı ıĢınlarken, tedavi cihazlarının kolimatör 

sistemleriyle açılan alanların olabildiğince düzensiz tümör Ģekline benzemesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde ıĢınlanan bölge içerisinde bulunan çevresel dokular gereksiz yere yüksek 

radyasyona maruz kalacaktır. IĢınlanan alanı tümör Ģekline olabildiğince benzetme 

düĢüncesi, demet bloklama sistemlerini ortaya çıkartmaktadır. Radyasyon demetinde 

belirlenen bölgelerin bloklanabilmesi için ya tedavi cihazının kolimatör sistemi ile 

ıĢınlanacak alan arasına serrobend alaĢım koruyucu bloklar konulmalı yada tedavi cihazının 

kolimatör sisteminin kendisi bu koruma görevini yerine getirmelidir. 
 

Serrobend alaĢım koruma blokları, konvansiyonel radyoterapide uzun 

zamandan beri ıĢın demetini Ģekillendirmede kullanılan düĢük erime sıcaklığına sahip 

fokalize bloklardır. Tedavi kafasında birincil ve ikincil kolimatörler tarafından 

Ģekillendirilen radyasyon demeti belli bir diverjans (ıĢın geometrisi)  açısıyla açılarak 

ilerlediğinden, fokalize bloklar bu diverjans açısına uygun olarak dökülmektedir.  
 

IĢınlanan bölge içerisinde bulunan çevresel dokuların korunması için tedavi cihazının 

kolimatör sistemi ile ıĢınlanacak alan arasına serrobend alaĢım koruyucu bloklar konulur ve 

gölgesinin korunacak organa uygun olmasına çalıĢılır.  
 

Radyasyona karĢı etkin soğurma gösteren farklı malzemelerden yapılabilen koruma 

blokları fokalize kurĢun bloklar ve standart bloklar olmak üzere iki çeĢittir.   
  
 Fokalize KurĢun Bloklar; her hastaya özel olarak hazırlanan ve korunacak her 

değiĢik alan için farklı olarak dökülen koruma bloklarıdır. DüĢük erime 

sıcaklığına sahip serrobendlerden yani kurĢun alaĢımlarından hazırlanır. 

Hazırlanan blok tray adı verilen Ģeffaf özel tabakaların üzerine monte edilmekte 

ve böylece bazen birçok kez yapılan ıĢın uygulaması daha güvenli hale 

gelmektedir. ġeffaf tabakalara monte edilen bloklar simülasyon cihazında 

kontrol edilerek istenilen yerlerin korunması duyarlı bir Ģekilde 

yapılabilmektedir. 

 

Resim 1.1: Fokalize kurĢun blok 
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 Standart KurĢun Bloklar: Paralel kenarlı bir küp veya dikdörtgen prizma 

olabileceği gibi üçgen prizma, silindir veya böbrek Ģeklinde de olabilir. Standart 

bloklar kurĢundan yapılır ve kalınlığı kullanılan ıĢın enerjisine göre değiĢir.  

 

Resim 1.2: Standart kurĢun bloklar 

 

Klinik uygulamalar sırasında kullanıĢlı olması, kolay hazırlanabilir ve taĢınabilir 

olması nedeni ile koruma bloğu olarak genellikle fokalize kurĢun bloklar kullanılır. 

 

1.1.3. Kullanım Bölgeleri  
 

Korunacak her değiĢik alan için farklı fokalize blokları dökülür. Bu bloklar düĢük 

erime sıcaklığına sahip serrobendlerden yani kurĢun alaĢımlarından yapılır. Hazırlanan 

bloklar, tedavi kafasına takılan trayler (pleksi) üzerine monte edilir ve her bir tedavi alanı 

için manuel olarak yerleĢtirilir.  

 

Serrobend bloklar, koruma bloğu içeren her alan için özel olarak hazırlanır ve ıĢının 

diverjans açısı ile gelmesi ve ıĢınlanan alanda oluĢan penumbradan dolayı fokalize olarak 

dökülür. Penumbra (yarı gölge etkisi) ıĢınlanan alanda oluĢan % 20 ile % 80 lik izodozlar 

arasındaki mesafedir. Fiziksel olarak koruma blokları fokalize yerine düz döküldüğü takdirde 

ıĢınlanan alanın koruma bloğu kenarında ani doz düĢüĢü olmayacağından, penumbra 

mesafesi daha uzun olacaktır. Bunun nedeni,  fotonun düz koruma bloğu içinde çarpıĢmadan 

kat edebileceği mesafenin daha kısa olması ve koruma bloğunda yeteri kadar soğurulmadan 

ıĢınlanan alana daha fazla doz bırakmasıdır.  

 

Koruma bloklarının gerekli radyasyon soğurması yapması ve keskin bir demet 

Ģekillenmesi sağlaması istenir. Bu nedenle blok kalınlığı belirlenirken bloğun 

uygulanabilirliği ve blok altındaki dozun kabul edilebilirliği arasında uygun bir denge 

kurmak gerekir. Korunan alanlarda, yeterli korumayı sağlayabilmek için gerekli serrobend 

alaĢım kalınlığı, demetin enerjisine ve perspeksin foton enerjine bağlı davranıĢına göre 

değiĢmektedir. YaklaĢık 5 HVLlik blok kalınlığı sağlandığında %4 ten daha az birincil 

demet geçirgenliği elde edilmektedir. 6 MV foton enerjisi için 8 cm, 18 MV foton enerjisi 

için 10 cm kalınlığında serrobend döküldüğünde %6 dan daha az demet geçirgenliği 

sağlanmaktadır. 
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1.4. Radyoterapi Hasta Dosyası 
 

Hasta dosyaları kime, niçin, nerede, ne zaman, nasıl bir hasta bakım ve tedavi hizmeti 

verildiğini gösteren önemli belgelerdir. Bu nedenle hasta dosyalarına teĢhis ve tedavi 

iĢlemleri doğru olarak kaydedilmeli ve korunmalıdır. 

 

Fokalize blok dökülecek hastanın ıĢın dosyası ve simülasyon filmleri kalıp odasına 

getirilir. Hastanın dosyasından gerekli kontroller yapılır. Hastanın adı, soyadı, kiĢisel 

bilgileri ve alan sayısı kontrol edilir. Simülasyon zarfındaki filmlere bakılır ve simülasyon 

filmi ile simülasyon alan çıktısı karĢılaĢtırılır. Film üzerinde blok çizimleri ve magnifikasyon 

faktörü kontrol edildikten sonra blok dökümü yapılır. Hastaya bir sonraki blok iĢlemi için 

randevu verilerek kaydı yapılır. Varsa iki ve üçüncü faz tarihleri randevu defterine kayıt 

edilir.  

 

Resim 1.3: Hasta dosyası  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Fokalize kurĢun blok dökümü için gelen hastanın dosyasını inceleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastanın adını - soyadını ve kiĢisel 

bilgilerini kontrol ediniz. 

 

 Alan sayısını kontrol ediniz. 
 

 

 Film üzerinde blok çizimlerini kontrol 

ediniz. 
 

 Magnifikasyon faktörünü kontrol ediniz. 

(SID) 
 

 Dosyaları randevu sıralarına göre 

randevu defterine kayıt ediniz. 
 

 Varsa iki ve üçüncü faz tarihlerini 

randevu defterine kayıt ediniz. 
 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Fokalize kurĢun bloklar; her hasta için özel ve korunacak her değiĢik alan için farklı 

olarak hazırlanır. Bu bloklar düĢük erime sıcaklığına sahip 

……………………..’lerden hastanın ıĢınlanacak yüzeyine ve yayınlanan ıĢının 

yayılım doğrultusuna göre dökülür. 

 

2. Fokalize blokları oluĢturma iĢlemi, …………….. ……….. üzerinden korunacak 

bölgelerin belirlenmesi ve çizimi ile baĢlar. 

 

3. KurĢun kalıbı oluĢturmadan önce SID (Source - Image Distance) cihazın odak noktası 

ile ……………… ………………. arasındaki mesafe bilinmelidir. 

 

4. ...........................monte edilen bloklar, tedavi cihazında kontrol edilerek istenilen 

yerlerin korunması duyarlı bir Ģekilde yapılır.  

 

5. Fokalize blok dökülecek hastanın, …………. …………….ve simülasyon filmleri kalıp 

odasına getirilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle kalıp 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Ġnternetten ve çeĢitli kaynaklardan fokalize blok hazırlanmasında kullanılan araç, 

gereçler ve blok hazırlanması ile ilgili bilgi toplayınız. 

 

2. KALIP HAZIRLAMA 
 

2.1. Fokalize Blok Cihazı 
 

Her hastaya özel kurĢun blok hazırlanabilmesi için köpüğün kesilmesini ve kurĢunun 

eritilmesini sağlayan cihazlardır.  

 

2.1.1. Tanımı  
 

IĢınlama esnasında tümör dıĢında kalan sağlam ve kritik organlara ıĢın vermemek 

(zarar vermemek) için tümörün Ģekline ve ıĢının enerjisine uygun kalınlıkta her hastaya özel 

kurĢun blok hazırlanmasını sağlayan cihazlardır. 

 

2.1.2. Yapısı 
 

Fokalize blok cihazı; otomatik köpük kesme cihazı ve kurĢun eritme cihazından 

oluĢur. 

Otomatik köpük kesme cihazı, köpük kesme yeri, bilgisayar, monitör, digitizer ve 

yazıcıdan oluĢan tamamen ağ uyumlu bir sistemdir. 

 

KurĢun eritme cihazı, kurĢunun eritildiği çelik bir kazan, sıcaklık göstergesi ve 

havalandırma bacalarından oluĢur. KurĢun bu cihazda eritilir ve gerekli Ģekil verilerek 

kesilen mavi strafor köpük içine dökülerek tekrar donması beklenir. Köpükten çıkarılan kalıp 

tedavi cihazlarına uygun traye (tepsilere) montajlanarak kontrolü yapılır. Hazır olan 

blokların cihazlara göre kaydı tutularak cihazlara teslim edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Otomatik köpük kesme cihazı ve kurĢun eritme cihazı 

 

2.1.3. ÇalıĢması 
 

AĢağıdaki iĢlemler sırası ile uygulanarak kurĢun eritme cihazı ve otomatik köpük 

kesme cihazı çalıĢtırılır. 

 

 KurĢun eritme cihazı açılır. Isı ayarı yapılır. 

 

Resim 2.2: KurĢun eritme cihazının açılması 

 

 Otomatik köpük kesme cihazı açılır. 

 

Resim 2.3: Otomatik köpük kesme cihazının açılması 
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 Bilgisayar açılır. Filmdeki alan merkezi ile filme çizilen blok çizgilerini 

bilgisayara aktarmada kullanılan dijitizer cihazının alan merkezi çakıĢtırılarak 

sabitlenir. 

 

Resim 2.4: Filmin dijitizere yerleĢtirilmesi 

 

 Koruması dökülecek hastanın, tedavi cihazına (Co–60, LINAC) ve kullanılan 

enerjiye (elektron, foton enerjisi)  göre gerekli ayarlamaları yapıldıktan sonra 

köpük tepsiye yerleĢtirilir. Sol üst köĢedeki düğmeden 50ºC’lik ısı ayarı yapılır. 

 

Resim 2.5: Straforun tepsiye yerleĢtirilmesi ve 50ºC’lik ısı ayarının yapılması 

 

 Strafor, film üzerine çizilen blok ile aynı olacak Ģekilde kesilir ve gerekli 

iĢlemler yapılır. Kalıp içinde hava kabarcığı oluĢmaması için kurĢun eritme 

cihazında eritilen kurĢun yavaĢ ve dikkatli bir Ģekilde hazırlanan strafora 

dökülür. 

 

Resim 2.6: Hazırlanan strafor ve eritilen kurĢunun dökülmesi 
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 Kesme iĢlemi ve kurĢunun strafor kalıplara dökümü tamamlandıktan sonra 

cihazlar kapatılır. 

 

2.2. Fokalize Blok Hazırlamada Kullanılan Araç /gereçler 
 

Fokalize kurĢun blok hazırlığında;  strafor (köpük), tray (pleksi), kesim cihazları ve 

matkap kullanılır. 

 

2.2.1. Strafor (köpük) 
 

Fokalize kurĢun blok hazırlığında 3500 dansite veya 32–38 kg/m yoğunluğunda mavi 

straforlar (köpükler) kullanılmaktadır Bu köpükler kesilme sırasında daha düzgün kesimlerin 

yapılabilmesi için ince taneli olarak yapılmıĢtır. Köpüğün ince taneli olması sıcak tel kesici 

ile kesilirken daha az eriyerek, kontur sınırlarının daha düzgün olmasını ve daha iyi sonuç 

alınmasını sağlar. Ayrıca strafor 120  C ısıya dayanıklı olmalı, sızdırmazlık sağlamalı, tedavi 

cihazına uygun olacak Ģekilde ve uygun ebatta olmalıdır. 

 

Simülatörle film üzerine, tedavi alanındaki korunacak alanların dıĢ hatları çizilir. 

Merkezi eksen iĢaretlenir. Otomatik köpük kesme cihazı veya manuel cihazlarla strafor 

(köpük) çizilen korumaların Ģekline uygun olarak kesilir. 

 

Resim 2.7: Strafor ve köpük kesme cihazları   

 

2.2.2. Tray (Pleksi) 
 

Tray, renkli ve renksiz çeĢidi bulunan plastik cam görünümünde olan  kimyasal bir 

üründür. Saydam ve yarı saydam olabilir. Kolay iĢlenebilen, kesilebilen delinebilen, hafif bir 

plastik yapısı vardır. Piyasada genellikle çeĢitli ebatlarda düz levhalar halinde bulunur. 

Camdan daha dayanıklı ve hafiftir. Tek dezavantajı termodinamik bir yapıda olduğundan 

yanmaya karĢı dayanıklılığı daha azdır.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Termodinamik
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Blok hazırlığında kullanılan trayler delinmeye, yüksek radyasyona bağlı olarak oluĢan 

gevremeye ve kurĢun blok ağırlığına dayanıklıdır. Ayrıca blok dökümü süresince gerekli 

olan düz yüzeyi sağlamdır. Hazırlanan bloklar, trayler üzerine monte edilerek bu trayler ile 

tedavi cihazına yerleĢtirilir. 

 

Resim 2.8: Tray örnekleri ve bloğun tray ile cihaza yerleĢtirilmesi 

 

2.2.3. Kesim Cihazları 
 

Elle (manuel) ya da otomatik olarak kullanılan köpük kesme cihazları vardır. 

 

 Manuel Köpük Kesme Cihazı 

 

Sıcak-tel sıcaklık güçlendirici, alarm sistemi ve straforu tutan kolları vardır. Blok 

kesme cihazının (hot-wire) ıĢıklı masasına yerleĢtirilen film üzerinde merkez nokta ve blok 

tepsi mesafeleri ayarlandıktan sonra istenilen kesme parametreleri ayarlanır. Manuel olarak 

ıĢıklı çubukla film üzerinde izlenen yolu ısıtılmıĢ tel takip ederek hızlı ve kolay kesim sunar. 

 

Resim 2.9: Manuel köpük kesme cihazı ve köpüğün kesilmesi 
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 Otomatik Köpük Kesme Cihazı 

 

Otomatik köpük kesme cihazı, köpük kesme yeri, bilgisayar, monitör, digitizer ve 

yazıcıdan oluĢan tamamen ağ uyumlu bir sistemdir. 

 

Sistem tedavi planlama ara yüzü sayesinde köpüğü ±1 mm hata payında sıcak tel 

yardımı ile hızlı bir Ģekilde keser. Kullanım kolaylığı, doğruluk ve verimlilik nedeni ile 

otomatik kesiciler daha çok kullanılır. 

 

Resim 2.10: Otomatik köpük kesme cihazı  

 

2.2.4. Matkap 
 

Her hastaya özel olarak hazırlanan kurĢun blokların traylere tutturulabilmesi için vida 

yerlerinin açılmasını sağlar. Hastanın özel bloğu cihazda kontrol edildikten sonra iĢaretlenen 

nokta, cihazın matkap ucuna gelecek Ģekilde ayarlanır. 

 

Cihaz çalıĢtırılır, dikkatli bir Ģekilde tray delinir. ĠĢlem bitince cihaz düğmesinden 

kapatılır. 

 

Resim 2.11: Matkapla tray’in delinmesi 
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2.3. Kalıbın HazırlanıĢı 
 

 Otomatik köpük kesme cihazı açılır. 

 

Resim 2.12: Cihazın açılması 

 

 Manuel cihaz için negatoskop aksına, otomatik cihaz için digitizera film 

sabitlenir. Filmdeki alan merkezi ile filme çizilen blok çizgilerini bilgisayara 

aktarmada kullanılan dijitizer cihazının alan merkezi çakıĢtırılarak sabitlenir. 

 

            

Resim 2.13: Manuel cihazda ve otomatik cihaz için digitizer'a film sabitlenmesi 
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 Cihaza uygun strafor seçilir. 

    

Resim 2.14: Strafor örnekleri ve uygun straforun seçilmesi 

 

 Seçilen strafor cihaza yerleĢtirilir. Strafor cihazlara yerleĢtirilirken straforun 

kesme cihazlarındaki kollara dikkatlice yerleĢtirilmesi yuvaya tam oturması 

sağlanmalıdır. 

 

Resim 2.15: Seçilen straforun manuel ve otomatik kesme cihazlarına yerleĢtirilmesi 

 

 Cihaza uygun tray seçilir. 

  

Resim 2.16: Tray örnekleri ve uygun tray’in seçilmesi 
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 Cihaza hasta bilgileri girilir. 

 

Resim 2.17: Hasta bilgilerinin girilmesi 

 

 Cihaz için magnifikasyon (büyütme)  ve kesim mesafesi parametreleri ayarlanır. 

 

Resim 2.18: Cihaza parametrelerin girilmesi 

 

 Cihaza tedavi cihazı bilgileri girilir. Kobalt medium tray (Co-60), Linner 

hızlandırıcı (LINAC) gibi. 

 

Resim 2.19: Tedavi cihazı bilgilerinin girilmesi 
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 Ġzosenter belirlenir, alan merkezi belirlenmiĢ olur. 

 

Resim 2.20: Ġzosenterin belirlenmesi 

 

 Film aksı belirlenir, filmin orta ve kenar aksları belirlenir. 

  

Resim 2.21: Film aksının belirlenmesi 

 

 Mouse yardımıyla çizilen blok akslarının üzerinden geçilerek blok belirlenir. 

   

Resim 2.22: Blok akslarının üzerinden geçilmesi 
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 Bloğun girilmesi, çizilen blok akslarının üzerinden geçilerek blok kesme 

cihazına kesilecek bloğun Ģekli çizilmiĢ olur. Böylece otomatik cihaz için 

kesicinin izleyeceği yollar belirlenir. 

 

Resim 2.23: Bloğun çizilmesi ve bilgisayar ekranında görüntülenmesi 

 

 Kesim komutu verilir. 

 

Resim 2.24: Kesme komutunun verilmesi 

 

 Kesim iĢlemi tamamlanan strafor cihazdan çıkarılır. 

 

Resim 2.25: Straforun cihazdan çıkarılması 
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 Strafordan kesilen parça çıkarılır. 

 

Resim 2.26: Kesilen parçanın çıkarılması 

 

 Çıktı alınır. 

 

Resim 2.27: Çıktının alınması 

 

 Alınan çıktı gerekli kontrollerin yapılması için bantla dijitizere sabitlenir. 

 

Resim 2.28: Çıktının dijitizere sabitlenmesi 
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 Alınan çıktıya göre kesilen straforun yönü belirlenir. 

 

Resim 2.29: Çıktı üzerinde straforun yönünün belirlenmesi 

 

 Strafor üzerinde cetvelle düzgün bir Ģekilde orta aks (alan merkezi ) iĢaretlenir. 

 

Resim 2.30: Strafor üzerinde orta aksın (alan merkezi ) iĢaretlenmesi 

 

 Straforun kesilen kısımları alttan açık kalmayacak Ģekilde bantlanır. 

 

Resim 2.31: Kesilen kısımların bantlanması 
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 Strafordan çıkarılan parçanın alt kısmı kesilir. 

 

Resim 2.32: Alt parçanın kesilmesi 

 

 Kesilen parça, straforun çıkarılan bölümünün altına yerleĢtirilir. 

 

Resim 2.33: Kesilen parçanın yerleĢtirilmesi 

 

 Bloğun strafordan ayrılmasını kolaylaĢtırmak için straforun kesilen iç yüzeyleri 

vazelinlenir. 

 

Resim 2.34: Straforun iç yüzeylerinin vazelinlenmesi 
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 Straforun üzerine hasta bilgileri yazılır. 

 

Resim 2.35: Hasta bilgilerinin yazılması 

 

 Trayin (plexinin)  yönü belirlenir. 

 

Resim 2.36: Trayin yönünün belirlenmesi 

 

 Tray strafor üzerine yerleĢtirilirken, trayin ve straforun orta aksları üst üste 

gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

2.37: Trayin yerleĢtirilmesi 
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 Tray straforun üzerine yerleĢtirildikten sonra bloğun Ģekli traye çizilir. 

 

2.38: Trayin üzerine bloğun çizilmesi 

 

 Trayin üzerine hasta bilgileri yazılır. 

 

2.39: Hasta bilgilerinin yazılması 

 

 Tray üzerinde belirlenen bölgelerin orta noktaları matkapla delinir. 

  

2.40: Trayin delinmesi 
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 Trayin üzerinde delinen noktadan vida geçirilir ve kelebek vida ile vidalanır. 

  

2.41: Trayin delinen noktasının vidalanması ve hazır hale getirilmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Fokalize kurĢun blok dökümü için kalıp hazırlayanız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Otomatik köpük kesme cihazı açınız.  

 Manuel cihaz için negatoskop aksına, 

otomatik cihaz için digitizera filmi 

sabitleyiniz. 

 

 Cihaza uygun strafor seçiniz.  

 Seçilen straforu cihaza yerleĢtiriniz.   

 Cihaza uygun trayi (plexiyi) seçiniz.  

 Cihaza hasta bilgilerini giriniz.  

 Cihaz için magnifikasyon ve kesim 

mesafesi parametrelerini ayarlayınız. 
 

 Cihaza, tedavi cihazı bilgilerini giriniz.  

 Ġzosenteri belirleyiniz.  

 Film aksını belirleyiniz.  

 Mouse yardımıyla çizilen blok akslarının 

üzerinden geçerek bloğu belirleyiniz. 
 

 Kesim komutunu veriniz.  

 Kesim iĢlemi tamamlanan straforu cihazdan 

çıkarınız. 
 

 Strafordan kesilen parçayı çıkarınız.  

 Çıktı alınız.  

 Alınan çıktıyı digitizere sabitleyiniz.  

 Alınan çıktıya göre straforun yönünü 

belirleyiniz. 
 

 Strafor üzerinde orta aksı (alan merkezi ) 

iĢaretleyiniz. 
 

 Straforun kesilen kısımlarını alttan açık 

kalmayacak Ģekilde bantlayınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Strafordan çıkarılan parçanın alt kısmını 

kesiniz. 
 

 Kestiğiniz parçayı straforun çıkarılan 

bölümünün altına yerleĢtiriniz. 
 

 Straforun kesilen iç yüzeylerini 

vazelinleyiniz. 
 

 Straforun üzerine hastanın bilgilerini 

yazınız. 
 

 Trayin yönünü belirleyiniz. 
 

 Trayi straforun üzerine yerleĢtiriniz  
 

 Trayin üzerine bloğun Ģeklini çiziniz. 
 

 Trayin üzerine hasta bilgilerini yazınız. 
 

 Tray üzerinde belirlenen bölgelerin orta 

noktalarını matkapla deliniz. 
 

 Delinen noktaları kelebek vida ile 

vidalayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. IĢınlama esnasında tümör dıĢında kalan sağlam ve kritik organlara ıĢın vermemek için 

organın Ģekline göre ve ıĢının enerjisine uygun kalınlıkta her hastaya özel kurĢun blok 

hazırlanmasını sağlayan cihazlara ne denir? 

A) Dijitizer 

B) Otomatik köpük kesme cihazı 

C) Fokalize blok cihazı 
D) Bilgisayar  

E) KurĢun eritme cihazı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, fokalize blok hazırlamada kullanılan araç /gereçlerden birisi 

değildir? 

A) Strafor (köpük) 
B) Tray (pleksi) 

C) Kesim cihazları 

D) Matkap 

E) Simülatör 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, fokalize blok hazırlığında kullanılan traylerin özelliklerinden 

birisi değildir? 

A) Delinmeye karĢı dayanıklı olması 

B) Yüksek radyasyona bağlı olarak oluĢan gevremeye karĢı dayanıklı olması 

C) KurĢun blok ağırlığına dayanıklı olması 

D) 3500 dansite veya 32–38 kg/m yoğunluğunda olması 

E) Blok dökümü süresince gerekli olan düz yüzeyi sağlaması 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve boĢlukları doğru kelimelerle 

doldurunuz. 

 

4. Kalıp içinde ………… ………………….. oluĢmaması için kurĢun eritme cihazında 

eritilen kurĢun yavaĢ ve dikkatli bir Ģekilde hazırlanan strafora dökülür. 

5. ……………… köpük kesme cihazı, köpük kesme yeri, bilgisayar, monitör, dijitizer ve 

yazıcıdan oluĢan tamamen ağ uyumlu bir sistemdir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle hazırlanan kurĢun 

karıĢımı strafor kalıplara dökebileceksiniz. 

 

 

 

 

Ġnternetten ve çeĢitli kaynaklardan shielding alloy cihazı ile ilgili bilgi araĢtırınız. 

 

3. KALIP DÖKMEK 
 

3.1. Shielding Alloy Cihazı ( KurĢun Eritme Cihazı ) 
 

Fokalize blok hazırlanmasında kullanılan kurĢunun sıvı hale getirilmesini sağlar.  

 

 

3.1: KurĢun eritme cihazları 

 

Koruma bloklarının % 100 radyasyon soğurması yapmaları ve keskin bir demet 

Ģekillenmesi sağlamaları istenir; ancak radyasyonun madde içinde soğurulmasından dolayı 

bu pratikte pek sağlanamaz. Her zaman için bloktan geçen bir miktar radyasyon mevcuttur. 

KurĢun, foton soğurma katsayısı en yüksek olan elementtir. Fakat erime sıcaklığı serrobend 

alaĢıma göre yüksektir ve ticari anlamda pahalıdır. Bu nedenle radyoterapi 

merkezlerinde safkurĢun yerine düĢük erime sıcaklığına sahip serrobend alaĢım bloklar 

kullanılır. Serrobend’in kurĢuna göre en büyük avantajı, kurĢunun erime sıcaklığı 327   C iken 

serrobend’in 70   C de erimesi ve kolaylıkla istenilen Ģekilde kalıplara dökülebilmesidir. 

Ayrıca, serrobend alaĢım düĢük erime sıcaklığına sahip olduğundan dolayı, çok çabuk 

eritilerek tekrar kullanılabilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Yapılan blokların uygulama sırasında kullanıĢlı, kolay hazırlanabilir ve taĢınabilir 

olması gerekir. Serrobend alaĢım bloklar, %50 bizmut, %26,7 kurĢun, %13,3 kalay, %10 

kadmiyum içermektedir. Serrobend olarak %52 bizmut, %30 kurĢun, %18 kalay içeren 

alaĢım da kullanılabilir fakat bu alaĢımın erime sıcaklığı yüksek olacağından dolayı 

kadmiyum içeren alaĢımlar tercih edilmektedir. 

 

3.2: Serrobend alaĢım bloklar 

 

3.1.1. KurĢun Eritme Cihazının Yapısı 
 

KurĢun eritme cihazında, kurĢunun eritilmesini sağlayan seramik ısıtıcılar, paslanmaz 

çelik kazan, üzerinde sıcaklık ayar düğmesi ve digital sıcaklık göstergeleri vardır. Bazı 

cihazlarda bacalı havalandırma sistemi bazı cihazlarda ise cihazın bulunduğu odada 

elektronik hava temizleyicileri vardır. Kazan üzerinde bulunan musluk sayesinde alaĢımın 

direk hazırlanan köpük kalıbın içine akıtılmasını veya eriyen kurĢunun demir sürahinin içine 

doldurulmasını sağlar. 

 

3.1.2. KurĢun Eritme Cihazının Özellikleri 
 

Blok tedavisi için tasarlanan kurĢun eritme cihazlar 110 ve 220 volt olabilir. Kazanın 

içi ve dıĢı paslanmaz çeliktir. Kazan 1,5-3,0 litre olabilir. Çelik bilyeli kapak dağıtıcı ile 

ısıtıcı karbon musluğun damlatmasını engeller. KurĢunun eritilmesini sağlayan alaĢım eritme 

ayarları ve sabit bir sıcaklık göstergesi ile gerekli kontroller sağlanabilmektedir.  

 

3.1.3. KurĢun Eritme Cihazının ÇalıĢması 
 

 KurĢun eritme makinesinin haznesine katı haldeki kurĢun kalıpları konulur. 

 Makine düğmesinden açılır. 

 Sıcaklığın yaklaĢık 100–110 °C’ye kadar yükselmesi beklenir. 

 Eriyen kurĢunun demir sürahinin içine doldurulması için, makinenin kolu 

kullanıcıya doğru çekilir. 

 Demir sürahinin içindeki kurĢun ĢekillenmiĢ köpüğün içine dökülür. 

 ĠĢlem bitince makine düğmesinden kapatılır. 
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3.2. Kalıp Dökümü AĢamaları 
 

3.2.1. Cihazda KurĢun KarıĢımın HazırlanıĢı 

 
 Shielding alloy cihazı açılır. 

 

3.3: Cihazın açılması 

 

 Cihazın sıcaklık ayarı yapılır. Sıcaklığın yaklaĢık 100–110 °C’ye kadar 

yükselmesi beklenir. 

 

3.3: Cihazın sıcaklık ayarının yapılması 

 
 KurĢun eritme makinesinin haznesine katı haldeki kurĢun kalıpları konulur. 

 

3.4: Cihazın haznesine katı haldeki kurĢun kalıplarının koyulması 
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 Uygun sıcaklıkta shielding alloy (Pb,Sn,Bi) karıĢımı hazır bulundurulur. 

 Eriyen kurĢunun demir sürahinin içine doldurulması için, makinenin kolu 

kullanıcıya doğru çekilir. 

 

3.5: Eriyen kurĢunun demir sürahinin içine doldurulması 

 

 Demir sürahinin içindeki kurĢun ĢekillenmiĢ köpüğün içine dökülür. 

 ĠĢlem bitince makine düğmesinden kapatılır. 

 

3.2.2. KurĢun KarıĢımın Strafor Kalıplara Dökümü 

 
 KarıĢım strafora dökülür. (Hava kabarcığı oluĢmaması için karıĢım yavaĢ ve 

dikkatli bir Ģekilde dökülmelidir.) 

 

3.6: Demir sürahinin içindeki kurĢunun ĢekillenmiĢ köpüğün içine dökülmesi 
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 Hazırlanan tray, karıĢım dökülen straforun üzerine uygun biçimde yerleĢtirilir. 

 

3.7: Trayin yerleĢtirilmesi 

 

 Hazırlanan tray üzerindeki vidalar, kurĢun karıĢımına sabitlenir. 

 

3.8: Vidaların kurĢun karıĢımına sabitlenmesi 

 

 Hazırlanan kalıbın son kontrolü yapılarak kalıp soğumaya bırakılır. 

 

3.9: Kalıbın soğutulması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Fokalize kurĢun blok için kurĢun karıĢımını strafor kalıplara dökünüz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Shielding alloy cihazını ( kurĢun eritme 

cihazı) açınız. 

 

 Shielding alloy cihazının sıcaklık ayarını 

yapınız. 
 

 KurĢun eritme makinesinin haznesine 

katı haldeki kurĢun kalıplarını koyunuz. 
 

 Uygun sıcaklıkta shielding alloy ( Pb, 

Sn, Bi ) karıĢımını hazır bulundurunuz. 
 

 Eriyen kurĢunun demir sürahinin içine 

doldurulması için makinenin kolunu 

kendinize doğru çekiniz. 

 

 Demir sürahinin içindeki kurĢunu 

ĢekillenmiĢ köpüğün içine dökünüz. 

 Hava kabarcıklarının olmaması için 

karıĢımı yavaĢça dökmelisiniz. 

 Hazırlanan trayi karıĢım dökülen 

straforun üzerine uygun biçimde 

yerleĢtiriniz. 

 

 Hazırlanan tray üzerindeki vidaları 

kurĢun karıĢımına sabitleyiniz. 
 

 Hazırlanan kalıbın son kontrolünü 

yaparak soğumaya bırakınız. 
 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Öğrenme faaliyetleri kapsamında aĢağıdaki test sorularında doğru seçeneği 

iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, radyoterapi merkezlerinde saf kurĢun yerine düĢük erime 

sıcaklığına sahip serrobend alaĢım blokların kullanılıĢ amaçlarından birisi değildir? 

A) Serrobend alaĢımın düĢük erime sıcaklığına sahip olması 

B) Kolaylıkla istenilen Ģekilde kalıplara dökülebilmesi 

C) Çok çabuk eritilerek tekrar kullanılabilmesi 

D) Foton soğurma katsayısı en yüksek olan element olması 

E) Uygulama sırasında kullanıĢlı ve taĢınabilir olması  

 

2. Serrobend alaĢımın erime sıcaklığı kaç derecedir?  

A) 327   C  

B) 70   C  

C) 90   C  

D) 320   C  

E) 75   C  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, kurĢun eritme cihazının özelliklerinden birisi değildir? 

A) Blok tedavisi için tasarlanan kurĢun eritme cihazları 110 ve 220 volt olabilir. 

B) Kazanın içi ve dıĢı paslanmaz çeliktir. 

C) Kazan 1,5-3,0 litre olabilir. 

D) Çelik bilyeli kapak, dağıtıcı ile ısıtıcı karbon musluğun damlatmasını engeller. 

E) Cihazın bulunduğu odada elektronik hava temizleyicileri vardır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve boĢlukları doğru kelimelerle 

doldurunuz. 

 

4. Cihazın sıcaklık ayarı yapılır. Sıcaklığın yaklaĢık …………….°C’ye kadar yükselmesi 

beklenir. 

5. Hava kabarcığı oluĢmaması için karıĢım yavaĢ ve dikkatli bir Ģekilde ĢekillenmiĢ 

köpüğün içine dökülmelidir. Hazırlanan ……………. karıĢım dökülen straforun 

üzerine uygun biçimde yerleĢtirilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle hazırlanan kurĢun 

bloğu kalıptan çıkarabileceksiniz. 

 

 

 

 

Ġnternetten ve çeĢitli kaynaklardan dökümü yapılmıĢ kalıbın soğutulması ile ilgili bilgi 

toplayınız. 

 

4. KALIPTAN BLOĞU ÇIKARMA 
 

4.1. Dökümü YapılmıĢ Kalıp 
 

Hazırlanan bloğun yeterli soğukluğa ulaĢması, katılaĢması beklenir. Yeterince 

soğumayan blok çıkarılırken kırılabilir. 

 

4.1: SoğutulmuĢ kalıp 

 

4.1.1. Kalıbın Soğutulması 
 

Hazırlanan bloklar farklı Ģekillerde soğutulabilir. 

 

 Soğuk tabak ve döküm tabaklar, buzdolabında soğuk saç ve soğutma bileĢimi 

olan bir plaka ile 0- 20 dakika arasında bloğun katılaĢmasını sağlar.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.2: Soğutmalı soğuk tabak ile vibratör  

 

 Buzdolabında soğutma plakası üzerinde bloğun soğutulması sağlanır. 

 

4.3: Buzdolabında soğutma tabak 

 

 Su soğutmalı döküm plaka ile soğutulabilir. Düz alüminyum levha üzerinde 

bulunan bataryalar ile su akıĢı sağlanır. 

 Hava soğutmalı döküm plaka ile soğutulabilir. 
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4.1.2. KurĢun Bloğun Kalıptan Çıkarılması 
 

 Hazırlanan kalıptan tray çıkarılır. 

   

4.4: Trayin çıkarılması 

 

 Hazırlanan kalıptan strafor çıkartılır. 

 

 

4.5: Straforun çıkarılması 
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 Çıkan kalıpların çapakları törpülenir. 

 

 

4.6: Kalıbın çapaklarının törpülenmesi 

 

 Kalıpların üzerinde kalan toz fırça yardımıyla temizlenir. 

 

4.7: Kalıp üzerindeki tozun temizlenmesi 
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4.1.3. KurĢun Kalıbın Düzenlemesi 
 

 Tray temizlenir. (toz ve vazelin) 

 

4.6: Trayin temizlenmesi 

 

 Kalıp tekrar traye sabitlenir. 

 

4.7: Kalıbın traye sabitlenmesi 

 

 Hazırlanan bloğun fotoğrafları alınarak bilgisayarda hastanın dosyasına atılır. 

 

4.8: Hazırlanan bloğun fotoğraflarının bilgisayarda hastanın dosyasına atılması 
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4.2. Hazır Olan Blokların Tedavi Cihazında Denenmesi 
 

 Alınan çıktı veya film ile hazırlanan kalıplar tedavi cihazında denenir. 

 Kalıplar üzerinde gerekli düzeltmeleri yapılır. 

 Cihaz kontrol konumuna getirilir. Magnifikasyon, kontrol mesafesi ve alan 

boyutu ayarlanır. 

 

4.9: Cihazın kontrol konumuna getirilmesi 

 

 Film cihaz masasına yerleĢtirilir. 

 

4.10: Filmin masaya yerleĢtirilmesi 
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 Tray üzerine monte edilen blok tedavi cihazına yerleĢtirilir. Serrobend bloklar, 

her bir tedavi alanı için manuel olarak yerleĢtirilir. Korunan alanlarda, yeterli 

korumayı sağlayabilmek için gerekli serrobend alaĢım kalınlığı, demetin 

enerjisine ve perspeksin foton enerjine bağlı davranıĢına göre değiĢmektedir. 

  

4.11: Hazırlanan bloğun tedavi cihazına yerleĢtirilmesi 

 

 Tedavi cihazı yardımıyla film üzerinde bloklar denenir. 

 

4.12: Film üzerinde bloğun denenmesi 
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 Kontrolü biten, hazır olan blokların cihazlara göre kaydı tutulur.  

 

4.13: Blokların cihazlara göre kaydının tutulması 

 

4.3. Manuel Cihaz 
 

Manuel olarak kesilen blok cihaz üzerinde denenir. 

 

 Manuel cihaz açılır. Cihaz kontrol konumuna getirilir. 

 

4.14: Manuel cihazın açılması 

 

 Magnifikasyon, kontrol mesafesi ayarlanır. 
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 Film cihaz negatoskop aksına yerleĢtirilir.  

 

4.15: Filmin cihaz negatoskop aksına yerleĢtirilmesi 

 

 Bloklar üst sabitleĢtirici kollara yerleĢtirilir. 

 

4.16: Blokların üst sabitleĢtirici kollara yerleĢtirilmesi 

 

 Simülasyon ıĢığı yardımıyla film üzerinde bloklar denenir. 

 Olabilecek düzeltmeler yapılarak bloğun son kontrolleri yapılır. 

 Kontrolü biten blokların kaydı tutulur. 

 Bloklar tedavi cihazına teslim edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Hazırlanan bloğu kalıptan çıkararak deneyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hazırlanan bloğun katılaĢmasını 

bekleyiniz. (yeterli soğukluğa ulaĢması) 
 

 Hazırlanan kalıptan trayi çıkarınız.  

 Hazırlanan kalıptan straforu çıkarınız.  

 Çıkan kalıbın çapaklarını törpüleyiniz.  

 Kalıbın üzerinde kalan tozu fırça 

yardımıyla temizleyiniz. 
 

 Trayi temizleyiniz.  

 Kalıbı tekrar traye sabitleyiniz.  

 Hazırlanan bloğun fotoğraflarını çekerek 
bilgisayarda hastanın dosyasına atınız. 

 

 Alınan çıktı veya film ile hazırlanan 

kalıpları tedavi cihazında deneyiniz. 
 

 Kalıplar üzerinde gerekli düzeltmeleri 

yapınız. 
 

 Hazır olan blokların cihazlara göre 

kaydını tutarak blokları tedavi 

cihazlarına teslim ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Hazırlanan bloğun kalıptan çıkarılırken zarar görmemesi için yeterli ………………. 

ulaĢması, katılaĢması beklenir.  

2. Soğuk tabak ve döküm tabaklar; buzdolabında soğuk saç ve soğutma bileĢimi olan bir 

plaka ile …………. dakika arasında bloğun katılaĢmasını sağlar.  

3. Kalıp yeterli soğukluğa ulaĢınca ilk önce kalıptan tray çıkarılır. Tray üzerine monte 

edilen blok tedavi cihazına yerleĢtirilir. ………………..  bloklar, her bir tedavi alanı 

için manuel olarak yerleĢtirilir. 

4. Alınan çıktı veya film ile hazırlanan kalıplar, ……………. cihazında denenir. 

5. Kontrolü biten, hazır olan blokların cihazlara göre……………. tutulduktan sonra 

teslim edilir.   

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hastanın adını - soyadını ve kiĢisel bilgilerini kontrol ettiniz mi?   

2. Alan sayısını ve film üzerinde blok çizimlerini kontrol ettiniz mi?   

3. Dosyaları randevu sıralarına göre randevu defterine kayıt ettiniz 
mi? 

  

4. Otomatik köpük kesme cihazını açtınız mı?   

5. Cihaza uygun strafor seçerek cihaza yerleĢtirdiniz mi?   

6. Cihaza hasta bilgilerini ve tedavi cihazı bilgilerini girdiniz mi?   

7. Mouse yardımıyla çizilen blok akslarının üzerinden geçerek bloğu 

belirlediniz mi? 
  

8. Kesim iĢlemi tamamlanan straforu cihazdan çıkardınız mı?   

9. Strafordan kesilen parçayı çıkardınız mı?   

10. Uygun sıcaklıkta shielding alloy karıĢımını hazır bulundurdunuz 

mu? 
  

11. Eriyen kurĢunu ĢekillenmiĢ köpüğün içine döktünüz mü?   

12. Hazırlanan trayi karıĢım dökülen straforun üzerine uygun biçimde 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

13. Hazırlanan tray üzerindeki vidaları kurĢun karıĢımına yerleĢtirdiniz 

mi? 
  

14. Hazırlanan kalıbın son kontrolünü yaparak soğumaya bıraktınız mı?   

15. Hazırlanan bloğun yeterince katılaĢmasını beklediniz mi?   

16. Hazırlanan kalıptan trayi çıkardınız mı?   

17. Hazırlanan kalıptan straforu ayırdınız mı?   

18. Çıkan kalıpların çapaklarını törpülediniz mi?   

19. Kalıbın üzerinde kalan tozu fırça yardımıyla temizlediniz mi?   

20. Trayi temizleyerek kalıbı tekrar traye sabitlediniz mi?   

21. Hazırlanan bloğun fotoğraflarını çekerek bilgisayarda hastanın 
dosyasına attınız mı? 

 
 

22. Alınan çıktı veya film ile hazırlanan kalıpları tedavi cihazında 

denediniz mi? 

  

 

23. Kalıplar üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?   

24. Hazır olan blokların cihazlara göre kaydını tutarak blokları tedavi 
cihazlarına teslim ettiniz mi? 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 serrobend 

2 simülasyon filmi 

3 görüntü algılayıcı 

4 Traylere 

5 ıĢın dosyası 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 D 

4 hava kabarcığı 

5 Otomatik 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 E 

4 100–110 

5 tray 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜNCEVAP ANAHTARI 
 

1 soğukluğa 

2 0- 20 

3 Serrobend 

4 tedavi 

5 kaydı 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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