فیلم
اهزّسٍ دّ گزٍّ فیلن در تخغ ُای رادیْلْژی اطرفادٍ هی ػًْذ:
 -1فیلن ُای ذاتغ هظرقین یا فیلن ُای دارای ؿفسح ذقْید کٌٌذٍ کَ تَ ؿْرخ ذزکیثی اس
اػؼح ایکض ّ ًْر هزئی ذسد ذاتغ قزار هی گیزًذ .تَ مْر کلی تَ ایي گزٍّ فیلن ُای
اػؼح ایکض هی گْیٌذ.
 -2فیلن ُایی کَ فقن تا ًْر ذسد ذاتغ قزار هی گیزًذ .هاًٌذ فیلن ُای کپی تزداری
داًظیرَ ّ فلّْگزاف ذوام فیلن ُای گزٍّ دّم یک مزفَ هی تاػٌذّ .لی فیلن ُای گزٍّ اّل
هی ذْاًٌذ یک مزفَ یا دّ مزفَ تاػٌذ.
ساخحمان فیلم(:)Film construction
ُز فیلن ػاهل قظود ُای سیز هی تاػذ:
 -1پایح فیلن:
اهزّسٍ اس پلی اطرز اطرفادٍ هی ػْد .پایح فیلن ػاهل تزای ًگِذاری الیح اهْلظیْى فیلن ّ
تزای ػثْر ًْر اطد کَ تْطیلح آى ذـْیز هی ذْاًذ هؼاُذٍ ػْد .كخاهد پایح فیلن
تظرگی تَ ًْع فیلن ّ هْارد اطرفادج آى دارد .كخاهد پایح فیلن ُای رادیْگزافی هؼوْلی
 0/18هیلیورز اطد.
 -2قظود سیز الیَSubbing Layer :
ایي قظود تَ هٌظْر امویٌاى تیؼرز اس چظثیذى الیح اهْلظیْى تَ ؿْرخ ؿاف تَ پایح
فیلن درزیي پْػغ اهْلظیْى تز رّی پایَ ّ خلْگیزی اس خذاػذى اهْلظیْى اس پایح فیلن
در زیي ظِْر ّ ثثْخ اطد .ایي هادٍ در ّاقغ ذزکیثی اس ژالذیي هسلْل ّ زالل پایَ فیلن
هیثاػذ.
 -3الیح اهْلظیْى the emulsion layer
ایي الیَ اس کزیظرال ُای ُالیذ ًقزج هؼلق در ژالذیي ذؼکیل ػذٍ اطد .اهزّسٍ کزیظرال
ُای پِي خایگشیي کزیظرال ُای گزد ػذٍ اًذ کَ در ایي زالد زظاطید ّ طزػد فیلن
افشایغ سیادی پیذاهی کٌذُ .وچٌیي هقادیز سیادی اس ًْر ذاتؼی را خذب کزدٍ ّ ًْر
کورزی تَ اهْلظیْى مزف دیگز فیلن هی رطذ ّ هْخة کاُغ ًاّاكسی ًاػی اس اثز
هرقامغ هی ػْد.
 -4الیح هسافع the super coat layer
ایي الیَ ،الیح ًاسکی اس ژالذیي خالؾ هی تاػذ کَ تز رّی اهْلظیْى کؼیذٍ هی ػْد .کار
آى هسافظد اس الیح اهْلظیْى در تزاتز طائیذگی ّ ایداد الکرزیظیرح طاکي در زیي اطرفادٍ
اس فیلن هی تاػذ ّ ُوچٌیي ایداد ططسی ؿاف ّ ؿیقلی تز رّی فیلن تزای خلْگیزی اس
ذدوغ گزدّغثار.
الیة ضذ پیچیذن فیلم :Non – curl backing
ایي الیَ فقن در فیلوِای یک مزفَ اطرفادٍ هیؼْد .تَ هٌظْر اس تیي تزدى یا کاُغ ذوایل
تَ پیچیذى در فیلوِای یک مزفَ  ،الیَ ُایی را در مزف دیگز پایَ فیلن اكافَ هیکٌٌذ.ایي

الیَ ُا اس یک الیَ « سیز الیَ » ّ یک الیَ ژالذیي ذؼکیل ػذٍ اطد.
الیَ كذ ُالَ :Anti halation layer
تزخی اس ًْرُای ذاتؼی اس الیح اهْلظیْى ػثْرکزدٍ ،تَ پایح فیلن هی رطٌذ .در ایي زالد
یا اس پایَ ػثْر هی کٌٌذ ّ یا تَ مْر کاهل تَ طود اهْلظیْى هٌؼکض هی ػًْذ ّ ُالَ
ُایی را در ذـْیز اؿلی ایداد هی کٌٌذ .تَ ایي پذیذٍ ُالَ طاسی گفرَ ػذٍ ّ هْخة
ًاّاكسی ذـْیز هی ػْد.
تا افشّدى یک رًگیشٍ تَ الیح كذ پیچیذى فیلن ایي اثز خٌثی هی ػْد کَ در اؿطالذ تَ
آى الیح كذُالَ گفرَ هی ػْد .ایي رًگیشٍ در مْل ػول ظِْر اس مزذ فیلن تزداػرَ هی
ػْد.
فیلن ُایی کَ در ذـْیزتزداری پشػکی اطرفادٍ هی ػًْذ:
 -Aفیلن ُای دّمزفَ :ایي فیلن ُا در دّ طود خْد الیح اهْلظیْى را دارا ُظرٌذ.
تَ دّ ؿْرخ -1 :تذّى ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ؛ هاًٌذ فیلن ُای داخل دُاًی ّ فیلن ُای
خزازی کلیَ ّ فیلن ُای دّسیورزی -2 .فیلن ُای دارای ؿفساخ ذؼذیذکٌٌذٍ.
 -Bفیلن ُای یک مزفَ :فقن در یک طود خْد الیح اهْلظیْى را دارا ُظرٌذ.
ػاهل -1 :فیلن ُای دارای یک ؿفسح ذؼذیذکٌٌذٍ هاًٌذ فیلن ُای هاهْگزافی.
 -2فیلن ُای هرْفلْرّگزافیک هاًٌذ فیلن ُای طیٌوایی ّ فیلن ُای زلقَ ای 70 ّ 105
هیلیورز ّ فیلن ُای ؿفسَ ای  100هیلیورز.
 -3فیلن ُای هخـْؽ هرْگزافی تا الهپ پزذْ کاذذی (  )CRTهاًٌذ فیلن ُای پلْرایذ.
 -4فیلن ُای کپی تزداری.
 -5فیلن ُای ذفزیق داًظیرَ.
 -6فیلن ُای هخـْؽ اطرفادٍ در ذـْیزطاسی لیشری
اطالعات کامل در قسمث "اصٌل جاریکخانو" مٌجٌد میباشذ.
کاسث :
هسفظَ ای تزای ًگِذاری فیلوِای زظاص تَ ًْر هی تاػذ .در ایي تخغ ػالٍّ تز
تزرطی کاطرِای اهزّسی کَ ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ را در ذواص کاهل ّ یکٌْاخد تا فیلن
قزار هی دٌُذ ،کاطرِای دیگزی کَ تزای اُذاف ّیژٍ اطرفادٍ هی ػًْذ ًیش هْرد تزرطی
قزار هی گیزًذ.
کاطرِای  x-rayتا ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ،
ًظیفو کاسث
ً )1گِذاری اس ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ ّ هسافظد آًِا در تزاتز آطیة.
 )2خلْگیزی اس ّرّد ًْر تَ کاطد ّ هَ آلْدٍ کزدى (  ) fogفیلن.
 )3ایداد ذواص کاهل ّ یکٌْاخد تیي فیلن ّ ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ.
 )4خلْگیزی اس آلْدٍ ػذى ّ ًؼظري گزد ّ غثار تزرّی ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ.
خـْؿیاخ یک کاطد هزغْب
 )1هسکن ّ هقاّم در تزاتز کارُای رّساًَ.
ّ )2سى طثک تزای آطاى تْدى زول ّ ًقل آى.

 )3تاس ّ تظرَ ػذى آى رازد تاػذ ،تَ مْری کَ تَ رازری ترْاى آى را در ًْر ایوٌی تاس
کزد.
 )4فاقذ ُز ًْع لثَ ذیش یا گْػَ ای کَ هْخة آطیة تَ تیوار یا کارکٌاى ػْد ،تاػذ.
 )5قظود خلْیی کاطد هی تایظد زذاقل خذب اػؼَ را داػرَ تاػذ ّ كخاهد آى
یکٌْاخد تاػذ ّ فاقذ ُز ًْع ًاؿافی تاػذ ،سیزا ذـْیز ًاؿافی تزرّی فیلن هی افرذ.
 )6تایذ دارای یک رّسًَ هخـْؽ یا ًْار طزتی خِد ثثد هؼخـاخ تیوار تاػذ.
 )7در ططر پؼری آى تایذ یک ّرقَ ًاسک طزتی تزای کاُغ اػؼَ ُای ػثْری اس
کاطد ّ در ًریدَ کاُغ خطز اػؼَ ُای تزگؼری (  ) back scatterداػرَ تاػذ.
 )8در مزازی ّ طاخد کاطد هی تایظد اس هْادی اطرفادٍ ػْد کَ هْخة ایداد زذاکثز
ذواص تیي فیلن ّ ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ ػًْذ ( هاًٌذ اطفٌح ّ غیزٍ ).
 )9در طاخد تذًَ کاطد اس هْادی هاًٌذ ّیٌیل (  ) vinylیا هْاد دیگز اطرفادٍ ػْد ذا
گزفري کاطد رازد ذز تاػذ.
 )10در اًذاسٍ ذوام فیلوِای هْخْد تایذ کاطد ّخْد داػرَ تاػذ.
 )11تایذ هدِش تَ گاراًری کیفید در زیي خزیذ تاػذ.
ساخحمان کاسث
کاطد اس یک قظود قذاهی (  ّ ) frontیک قظود خلفی (  ) Backذؼکیل ػذٍ اطد ّ
ایي دّ قظود ذْطن یک لْال تَ ُوذیگز هرـل ػذٍ اًذ .تزرّی ططر پؼری کاطد یک
ّرقَ ًاسک اس طزب قزار گزفرَ اطد ّ تز رّی آى یک اطفٌح پالطریکی فؼزدٍ هی
چظثذ ّ تز رّی آى یک ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ رّی اطفٌح هرـل هی ػْد.
(
قظود داخلی ططر قذاهی کاطد کَ تؼلی هْاقغ تَ اطن کاطد
 ) cassette wellػٌاخرَ هی ػْد ،دارای یک ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ ّ یک قطؼَ کْچک
طزتی کَ تزای ایداد ًازیَ تذّى ذاتغ تز رّی فیلن اطرفادٍ هی ػْد ،هی تاػٌذ .ایي ًازیَ
تزای ثثد هؼخـاخ تیوار تَ کار تزدٍ هی ػْد.
در تزخی اس کاطرِا ،سیز ؿفسَ ذؼذیذ قذاهی کاطد ًیش یک الیَ اطفٌح هرزاکن هی
گذارًذ .ػزکرِای هخرلف اس قفلِای گًْاگًْی تزای کاطرِا اطرفادٍ هی کٌٌذ .هثالً ػذٍ ای
اس آًِا قفلِای فٌزی ّ ػذٍ ای دیگز اس قفلِای هیلَ ای لغشػی اطرفادٍ هی کٌٌذ ،اها در
ذوام آًِا ُذف اؿلی چیشی ًیظد خش ایٌکَ در زالد تظرَ اس ّرّد ًْر تَ داخل کاطد
خلْگیزی کٌذ ّ تا فؼار اطفٌح هرزاکن ذواص کاهل ّ یکٌْاخری تیي فیلن ّ ؿفساخ ذؼذیذ
کٌٌذٍ تَ ّخْد آّرد.

ذواهی قظورِای فلشی یا پالطریک درّى کاطد تایذ تا رًگ هؼکی پْػیذٍ ػًْذ ذا اس
اًؼکاص ًْر در کاطد خلْگیزی ػْد ،تایذ خامز ًؼاى طاخد کَ کاطرِایی تزای آیٌذٍ
مزازی ػذٍ اًذ کَ در آًِا قظود پؼد کاطد خویذٍ طاخرَ هی ػْد .ایي کار تاػث ایداد
ذواص کاهل تیي فیلن ّ ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ هی ػْد.
هْادی کَ در طاخرواى کاطد تَ کار تزدٍ هیؼْد.

اس سهاًی کَ ذـوین تَ طاخد کاطرِای طثک ّسى گزفرَ ػْد ،هْاد طٌرشی سیادی هْرد
اطرفادٍ قزار گزفد.
قسمث قذامی کاسث Cassette Front
قظود قذاهی کاطد تایذ دارای كخاهد ّ چگالی یکٌْاخد ّ فاقذ ُز ًْع ًاؿافی تاػذ
سیزا ایي ًاؿافی ُا رّی فیلن ذـْیز هیؼًْذُ .وچٌیي تَ هٌظْر تَ زذاقل رطاًذى خذب
اػؼَ ذْطن خذار قذاهی کاطد تِرز اطد خذار قذاهی کاطد را هطاتق تا اطراًذارد
اًگلظراى (  ) British standardطاخد .تز اطاص ایي اطراًذارد در ؿْرذی کَ خذار
قذاهی کاطد اس فلش طاخرَ ػذٍ اطد ،كخاهد هؼادل آلْهیٌیْم آى ًثایذ تیغ اس  1/6هیلی
هرز در  kvp 60تاػذ .در ؿْرذی کَ اس پالطریک اطرفادٍ ػْد كخاهد هؼادل آلْهیٌیْم
آى ًثایذ تیغ اس  2هیلی هرز تاػذ.

اهزّسٍ تزای طاخد قظود قذاهی کاطد اس فلشاخ ( هثالً آلْهیٌیْم ) ّ ،رقَ ُای
پالطریکی یا فیثزکزتٌی اطرفادٍ هی ػْد .سیزا ایي هْاد اس هشایای سیز تزخْردارًذ:
 )1هقاّم ّ هسکن ُظرٌذ.
ّ )2سى طثکی دارًذ.
 )3اػؼَ را تَ هقذار کن خذب هی کٌٌذ.
اطرفادٍ اس کاطرِای فیثزکزتٌی هْخة کاُغ در تیوار تَ هقذار سیاد هی ػْد سیزا اػؼَ
را تَ هقذار کورزی خذب هی کٌذ تَ خـْؽ در کلیّْلراژُای پائیي.
قظود پؼد کاطد Cassette Back
قظود پؼری کاطد را هؼوْالً اس پالطریک یا فلشاخ ذِیَ هی کٌٌذ ّ تز رّی آى یک ّرقَ
ًاسک طزتی قزار هی دٌُذ .ایي ّرقَ طزتی تاػث هسافظد اس فیلن در تزاتز اػؼَ ُای
پزاکٌذٍ ّ تزگؼری اس طیٌی تْکی ّ طایز قظورِا هی ػْد .تزاطاص اطراًذارد اًگلظراى (
 ) B-Sتایذ كخاهد طزب در  kvp 150تَ اًذاسٍ  mm12/0طزب تاػذ.
قفليا ً سایر قسمحيا
قفلِا یا ًگِذارًذٍ ُا را هؼوْالً اس اطریل (  ) Stainless-steelهی طاسًذ.
لْالُا را اؿْالً اس فلش یا پالطریک ذِیَ هی کٌٌذ.
اس اطفٌح هرزاکن هـٌْػی ًیش تزای ایداد زذاکثز ذواص تیي ؿفساخ اطرفادٍ هی ػًْذ.

انٌاع کاسحيای مٌجٌد
کاطرِای دارای  1ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ Single Screen Cassette
تزخی اس کاطرِا دارای یک ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ هی تاػٌذ ّ تزای اطرفادٍ کزدى اس فیلوِای
یک مزفَ مزازی ػذٍ اًذ .اس ایي کاطرِا هؼوْالً در هاهْگزافی اطرفادٍ هی ػْد.
کاسحيای خمیذه Curved Cassette
اهزّسٍ ًْ 2ع کاطد خویذٍ ّخْد دارد :
ًْع اّل :ایي کاطرِا در هْاردی تَ کار تزدٍ هی ػًْذ کَ کاطرِای هؼوْلی ًوی ذْاًذ
زذاکثز ذواص تیي فیلن ّ ػلْ هْرد ًظز را تَ ّخْد آّرد هاًٌذ ذـْیزتزداری اس
هفـل ساًْی خویذٍ در ًوای . Intercondylar
ًْع دّم :اس ایي کاطرِا تزای تَ دطد آّردى ذـاّیز کاهل در اطرخْاًِای هٌذیثل ّ
هاکشیال در آسهْى  ) OPG ) orthopantomographyاطرفادٍ هی ػْد.

کاسحيای گریذدار Gridded Cassette
ایي کاطرِا دارای گزیذی اس ًْع ثاتد ُظرٌذ کَ در قظود خلْیی کاطد قزار گزفرَ
اطد ،هسل گزیذ تیي خذار قذاهی کاطد ّؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ خلْی کاطد هی تاػذ .اس
ایي کاطرِا در هْاردی کَ طیظرن تْکی ُای هؼوْلی هْخْد ًثاػذ اطرفادٍ هی ػْد ( هثالً
در هْاردی کَ هؼغْل کار تا دطرگاٍ هْتایل یا پزذاتل ُظریذ).
خشئیاخ هزتْم تَ گزیذ هاًٌذ ًظثد گزیذ ّ غیزٍ ،هی تایظد در قظود خارخی کاطد
ًْػرَ ػذٍ تاػذ .کاطرِای گزیذدار در اًذاسٍ ُای هؼاتَ تا کاطرِای هؼوْلی هْخْد
ُظرٌذ.
کاسحيای چنذ مقطعی Multisection Cassette
تیؼرزیي اطرفادٍ ایي کاطرِا در ذْهْگزافی هی تاػذ .در هْاردی اس ایي کاطرِا اطرفادٍ هی
ػْد کَ تخْاُین تا ذاتغ ،یک طزی اس ذـاّیز هزتْم تَ الیَ ُای هخرلف تذى داػرَ
تاػین .ایي کاطرِا تَ گًَْ ای مزازی ػذٍ اًذ کَ هی ذْاًٌذ تیي  3ذا  7فیلن را تَ ُوزاٍ
ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ ّ هادٍ پزکٌٌذٍ فلای تیي دّ فیلن را در خْد خای دُذ .هادٍ پزکٌٌذٍ
فلای تیي دّ فیلن تایذ اس اطفٌح ػفاف تَ اػؼَ (  )radiolucentتا كخاهد تیي mm
 10-5طاخرَ ػذٍ تاػذ .فیلوِایی کَ تا فاؿلَ ُای  5هیلی هرز ًظثد تَ ُن قزار گزفرَ اًذ
ذـاّیزی را ذْلیذ هی کٌٌذ کَ فاؿلَ هرقامغ آًِا در تذى  mm5تْدٍ اطد ّ هاًٌذ آى،
فیلوِایی کَ تا فاؿلَ ً mm10ظثد تَ ُن قزار گزفرَ اًذ ذـْیز الیَ ُایی اس تذى را تا

فاؿلَ  mm10ذْلیذ هی کٌٌذ (
در تخغ قثل در هْرد ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ ای کَ در تیي کاطرِا اطرفادٍ هی ػًْذ
ذْكیساذی دادٍ ػذ.
اس کاطرِای چٌذ هقطؼی در ذکٌیکی تَ ًام رادیْگزافی هرؼذد ( multiple
ُ ) radiographyن اطرفادٍ هی ػْد .در ایي رّع ،کاطد را تا یک طزی اس فیلوِای
هؼاتَ ّ ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ تا طزػد هرفاّخ پز هی کٌٌذ ّ در تیي آًِا اس ُیچ هادٍ پز
کٌٌذٍ ای اطرفادٍ ًوی ػْد .پض اس آى تا یک تار ذاتغ ذـاّیزی تا داًظیرَ ُا ّ
کٌرزاطرِای هخرلف ذْلیذ هی ػًْذ ،سیزا طزػد ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ تا ُن ذفاّخ سیادی
داػرَ اًذ .پض اس آى هی ذْاى طیظرن فیلن/ؿفسَ هْرد ًظز را تزای ایداد داًظیرَ ُای
دلخْاٍ اًرخاب کزد ( یؼٌی اس اطرخْاى ذا تافد ًزم ).
کاسث ً ًسایل مخصٌص سیسحم جابش اجٌماجیک
در هْاردی کَ اس ایي ذکٌیک اطرفادٍ هی ػْد طیظرن فْذْذایوز هی تایظد در پؼد کاطد
ًـة ػْد تَ ُویي دلیل دیْارٍ پؼری کاطد تایذ فاقذ الیَ طزتی تاػذ ّ ُواًٌذ دیْارٍ
خلْیی (  ) Frontاػؼَ را تَ هقذار کوی خذب کٌذ .الثرَ تایذ خامز ًؼاى طاخد کَ اگز
اس اذاقک یًْیشاطیْى تزای طیظرن ذاتغ اذْهاذیک اطرفادٍ ػْد ،ایي اذاقک تایذ زذ فاؿل
فیلن ّ هٌثغ ذاتغ اػؼَ قزار تگیزد ّ تَ ُویي دلیل در ایي طیظرن ُا هی ذْاى اس کاطرِای
قثلی ُن اطرفادٍ کزد.
مراقبث از کاسث ىا Care of X-ray Cassette
در ؿْرذی کَ اس کاطرِا تَ خْتی هزاقثد ػْد هی ذْاى اس آًِا ذا هذخ سیادی اطرفادٍ
کزد .تی ذْخِی در اًرقال ّ خاتدایی کاطد دیز یا سّد هی ذْاًذ هٌدز تَ آطیة رطیذى
تَ کاطد ّایداد هؼکالخ دیگز اس قثیل ذواهض كؼیف فیلن ّ ؿفسَ ّ یا ًؼد ًْر ػْد.
تزای خلْگیزی اس ایي آطیة ُا تِرز اطد کَ تَ هْارد سیز ذْخَ ػْد:
 )1در ٌُگام اطرفادٍ کاطد ُا را تَ آراهی اًرقال دُیذ.
 )2ذؼذاد کاطرِایی را کَ در یک لسظَ اًرقال هی دُیذ تایذ تَ زذی تاػٌذ کَ ترْاى تَ
رازری آًِا را تیي تاسّ ّ تذى ًگَ داػد ّ اًگؼراى ترْاًٌذ سیز آًِا را ًگَ دارًذ.
 )3اگز کاطرِا را تز رّی لثَ ُای آًِا ًگِذاری هی کٌیذ تِرز اطد کَ امویٌاى پیذا کٌیذ
کَ کاطرِا کاهالً ػوْدی قزار گزفرَ اًذ .سیزا اگز کاطرِا تَ ؿْرخ هایل تاػٌذ ّ تَ
کاطرِای دیگز ذکیَ دادٍ ػذٍ تاػذ اهکاى آطیة دیذگی ّخْد دارد سیزا ّسى کاطرِای
دیگز ُن تز رّی آى فؼار هی آّرد.
 )4در هْاردی کَ کاطد هی تایظد تَ مْر هظرقین سیز تذى هزیق گذاػرَ ػْد ( تذّى
اطرفادٍ اس تْکی ) ،هی تایظد اس ذًْل کاطد (  ) cassette tunnelاطرفادٍ ػْد ذا تذیي
ّطیلَ اس فؼار تذى هزیق تَ کاطد خلْگیزی ػْد.
 )5تایذ اس ذواص کاطد تا هایؼاخ خلْگیزی ػْد ّ در هْاردی کَ ازروال آغؼرَ ػذى
هایؼاخ تَ کاطد ّخْد دارد تایذ اس پْػغ ُای پالطریک كذ آب اطرفادٍ ػْد.
نگيذاری از کاسحيا Cassette Maintainance
تَ هٌظْر داػري کاطرِای طالن ّ یادگیزی رّػِای ًگِذاری کاطد هی تایظد اس هْارد
سیز پیزّی کزد:

 )1ذاریخ ػزّع اطرفادٍ اس کاطد در تخغ رادیْلْژی ،ثثد ػْد.
 )2تزای ػٌاطایی تِرز کاطد تایذ یک ػوارٍ یا کلوَ را تزرّی یکی اس ؿفساخ ذؼذیذ
کٌٌذٍ ّ قظود خارخی کاطد ًْػد ،در ایي زالد تَ رازری هی ذْاى اس رّی ذـْیز یا
ذـْیزُای ذِیَ ػذٍ تَ کاطد هْرد ًظز دطرزطی پیذا کزد.
 )3تِرز اطد ذاریخ ّ ًْع ُز گًَْ هْاظثد اس کاطرِا را اس قثیل :تزرطی کاطرِا ،ذویش
کزدى کاطرِا ّ آسهْى ًؼد ًْر ّ غیزٍ را رّی تذًَ آى ثثد کزد.
کاطد ّ ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ را تایذ تَ مْر هٌظن هْرد تزرطی قزار داد ذا در ؿْرذی
کَ ُز گًَْ آطیة دیذگی یا طزّیض ًیاس تاػذ تَ طزػد رطیذگی ػْد.
ُوچٌیي اگز ذواص تیي فیلن ّ ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ کن تاػذ ّ تاػث هَ آلْدٍ ػذى (  )Fogهی
ػْد تِرز اطد کَ اس آسهْى اخرـاؿی آى کَ در تخؼِای تؼذی ذْكیر دادٍ هی ػْد
تزای ذؼخیؾ آى اطرفادٍ ػْد.
پرکردن ً خالی کردن کاسحيا
ػوز هفیذ ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ تظرگی تَ ًسٍْ پز ّ خالی کزدى کاطرِا دارد ،سیزا در ایي
لسظَ اطد کَ ططر زظاص ؿفساخ ذؼذیذ کٌٌذٍ در هؼزف آلْدگی تا گزد ّ غثار ّ
خطز آطیة دیذگی اطد.
خالی کزدى کاطرِا Unloading
در سیز ًْر ایوٌی ططر خلْیی کاطد را رّ تَ پائیي در ذواص تا هیش ذاریکخاًَ قزار دادٍ
ّ پض اس آى قفلِای آى را تاس کٌیذ ّ پض اس آى فیلن را تا دطد تزداػرَ ّ کاطد را تثٌذیذ.
پزکزدى کاطرِا Loading
سیز ًْر ایوٌی ،قظود خلْیی کاطد را در ذواص تا هیش ذاریکخاًَ قزار دادٍ ّ پض اس آى
درب کاطد را تاس کزدٍ ّ فیلوی را کَ لثَ آى را گزفرَ ایذ تَ آراهی درّى هسفظَ کاطد
قزار دُیذ .پض اس آى تا تظري درب کاطد ّ قفل کزدى آى هی ذْاى اس آى اطرفادٍ کزد.
انٌاع دیگر کاسث
کاطرِای خالء Vacuum Cassette
ایي کاطرِا ( کَ تَ ُوزاٍ یک پوپ خالء هی تاػٌذ ) اس هادٍ ّیٌیل (  ) vinylاًؼطاف
پذیز طاخرَ ػذٍ اًذ ّ در یک لثَ آًِا یک ّالْ ( ػیز یک مزفَ ُْا ) ًـة ػذٍ اطد ّ
در داخل آى یک پْػَ پالطریکی قاتل ذؼْیق زاّی یک ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ قزار گزفرَ
اطد.
تزای آهادٍ طاسی کاطد خِد اطرفادٍ اس آى ،تایذ یک فیلن یک مزفَ را تَ ًسْی تیي
پْػَ قزار داد کَ رّیَ اهْلظیْى دار آى در ذواص تا ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ قزار تگیزد .پض
اس آى پْػَ را تَ مْر کاهل درّى کاطد قزار دادٍ ّ دّ لثَ درب کاطد را رّی ُن
گذاػرَ ّ تا اطرفادٍ اس یک گیزٍ هخـْؽ درب کاطد را تَ مْر کاهل تثٌذیذ.
در اداهَ پوپ خالء را تَ ػیز یکطزفَ ( ّالْ ) هرـل کزدٍ ّ ُْای درّى کاطد را
ذخلیَ کٌیذ .تا ایي ػول ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ در ذواص کاهل تا فیلن قزار هی گیزد .در ایي
زالد ذواص تیي آى دّ تا اطرفادٍ اس فؼار ُْا ثاتد ّ یکٌْاخد تاقی هی هاًذ.
در اترذا اس ایي کاطرِا در هاهْگزافی اطرفادٍ هی ػذ ّلی تَ ػلد اًؼطاف پذیزی آًِا ،اس
آًِا تزای رازری در ّكؼید دُی تَ تیوار ًیش اطرفادٍ هی ػْد (هاًٌذ ػکظثزداری اس

سیز هفاؿل خن ػًْذٍ ).
ایي کاطرِا در اًذاسٍ ُای  24 ×30 ّ 18 ×24هْخْد ُظرٌذ.
کاسث ىای مخصٌص ضبط جصاًیر محعذد
اس ایي کاطرِا در ذـْیزتزداری اس الهپ پزذْ کاذذی (  ّ )LRTهًْیرْر  TVدر
طًْْگزافی ،پشػکی ُظرَ ای (  ،)NMآًژیْگزافی دیدیرالی (  ّ )DSAام آرای
( )MRIاطرفادٍ هی ػْد .ایي کاطرِا تایذ تَ ُوزاٍ دطرگاٍ هْلری فْرهرز ( دطرگاٍ ایداد
کٌٌذٍ چٌذ ذـْیز ُوشهاى ) (  ) multi formatterیا ذـْیز طاس ّیذئْیی ( video-
 ) imageتاػذ.
ایي کاطرِا اس لثَ ُایی ذؼکیل ػذٍ اًذ کَ کار آًِا ًگِذاری لثَ ُای فیلن یک مزفَ هی
تاػذُ .وچٌیي دارای  2پْػغ کؼْیی هی تاػذ ّ در هْاردی کَ اس فیلن اطرفادٍ ًوی ػْد
اس آى در تزاتز ًْر هسافظد هی کٌذ ایي کاطرِا فاقذ ؿفسَ ذؼذیذ کٌٌذٍ هی تاػذ.
تزای پزکزدى کاطد هی تایظد ،سیز ًْر ایوٌی دّ پْػغ کؼْیی آى را تزداػرَ ّ فیلن
را تَ مْر کؼْیی در خای آى تَ ًسْی قزار دُیذ کَ اهْلظیْى آى تَ طود خارج قزار
تگیزد ّ اس مزفیي درّى لثَ ُای کاطد تَ مْر هسکن قزار داػرَ تاػٌذ).
تایذ ذْخَ داػد کَ ٌُگاهی کَ کؼْ تزداػرَ ػْد فیلن قاتل ذاتغ هی ػْد ّ در اًرِا فیلن
سیز کؼْ تَ زالد اّل تاس هی گزدد.
در ٌُگام اطرفادٍ کاطد تایذ درّى دطرگاٍ هخـْؽ ثثد ذـاّیز هرؼذد (هْلری فْرهرز
) قزار تگیزد ّ کؼْ طود هْرد ذاتغ تزداػرَ ػْد ّ فیلن آهادٍ ذاتغ خْاُذ ػذ .پض اس
آًکَ طزی ذـْیزگیزی ذوام ػذ کؼْ رّی آى قزار گزفرَ ّ کاطد تیزّى آهذٍ ّ آى را
ّارًَّ کزدٍ ّ کؼْی دّم تزداػرَ هی ػْد ّ دّتارٍ در دطرگاٍ قزار هی گیزد .در ایي
زالد فیلن دّم تزای ػکظثزداری آهادٍ هی ػْد.
ایي کاطرِا در اًذاسٍ ُای  10 ×8ایٌچ ّ  13 ×11ایٌچ هْخْد ُظرٌذ ُ .وچٌیي تؼلی اس
کارخاًَ کاطرِایی را هٌطثق تا اًذاسٍ ُای طیظرن ُای  day lightهیظاسًذ.
کاسحيای آنژیٌگرافی

طیظرن Siemens Elema Aot
در ایي کاطرِا زذّد  30ػذد فیلن  35 ×35تَ ًسْی قزار هی گیزد کَ تیي آًِا هْاد فلش
قزار گیزد ( .ذـْیز  ) 7-6پض اس آًکَ ایي کاطد را اس سیز ًْر ایوٌی پز کزدًذ تایذ دّ
درب کؼْیی کاطد را تظرَ ّ طپض کاطد را تَ دطرگاٍ آًژیْگزافی  Aotهرـل هی
کٌٌذ .پض اس قزارگزفري کاطد در هسل هزتْم درب کؼْیی آى تاس ػذٍ ّ فیلن ُا را در
اخریار دطرگاٍ قزار هی دُذ).
ٌُگاهی کَ ػول ذـْیزتزداری تَ مْر کاهل اًدام ػذ فیلوِا پض اس ػثْر اس ًازیَ
هزتْم تَ ذـْیزتزداری تَ داخل کاطری کَ در مزف دیگز دطرگاٍ قزار گزفرَ اطد (
کاطد دریافد فیلن ) اًرقال هی یاتٌذ .پض اس آى تا فؼار دکوَ ای کَ در قظود خلْیی
کاطد قزار گزفرَ اطد ،درب کؼْیی کاطد دریافد فیلن تظرَ هی ػْد پض اس آى ایي

کاطد ( کاطد دّم زاّی فیلوِای ذاتغ ػذٍ ) اس هسل هخـْؽ خذا ػذٍ ّ تَ ذاریکخاًَ
هٌرقل هی ػْد .در آًدا فیلوِای ذاتغ ػذٍ را خارج طاخرَ ّ ظاُز هی کٌٌذ.
سیسحم Puck
ایي طیظرن اس ًظز خشئیاخ طاخرواًی ذفاّخ سیادی تا طیظرن  AOTداردّ .لی اس ًظز
اؿْل پایَ ای ذقزیثا ً هؼاتَ ُظرٌذ ( یؼٌی در ُز دّ دطرگاٍ در مْل آًژیْگزافی فیلوِای
 cm 35×36تَ طزػد اس ًازیَ هْرد ًظز ػثْر کزدٍ ّ در کاطد دّم قزار هی گیزد) .
کاسحيای فحٌفلٌرًگرافی
فرْفلْرّگزافی ،یا كثن ذـاّیز اس فظفز خزّخی یک ذیْب ذؼذیذ ذـْیز ،هؼوْالً تا
اطرفادٍ اس زلقَ ُای فیلن  70ذا  105هیلی هرزی یا ّرقَ ُای فیلن  100هیلی هرزی اًدام
هی ػْد ّ تزای ُز کذام اس ایي فیلوِا کاطرِای هخـْؽ مزازی ػذٍ اطد.

