تختهای رادیىگرافی
درطزح ُای هختلف طاختَ هی شًْذ کَ هی تْاًٌذ تذّى تْکی یا تا تْکی
تاشٌذ  .توام تختِای تا تْکی رادیْلْژی در سیز ططخ رّیی یک قظوت
تزای تؼثیَ شذى تْکی دارًذ ُ .ز تْکی شاهل یک هذل تزای قزارگزفتي
کاطت ّ یک هذل دررّی کاطت تزای قزار گزفتي گزیذ ُظتٌذ  .ایي
ّطیلَ تْطظ دکتز تْکی
) (Gustave Buckyدر طال  1913اختزاع گزدیذ ّ ٌُْس هْثزتزیي
راٍ جِت دذف پزتُْای ثاًْیَ ًاشی اس هیذاًِای تشرگ رادیْگزافی
هذظْب هی گزدد.
پض ُز تْکی شاهل گزیذ ّ کاطت اطت  .ایي تْکی هی تْاًذ تَ تاال ّ
پائیي تخت دزکت ًوایذ  .طزح دیگزی کَ در تختِای رادیْگزافی ّجْد دارد  ،تختِایی تا رّیَ
شٌاّر اطت  .تؼضی اس تختِا هی تْاًٌذ اس ّضؼیت افقی تغییز دالت دادٍ تیوار تَ ّضؼیت ایظتادٍ
قزار هی گیزد ّ یا طز تیوار پائیي تز قزار تگیزد تا تکٌیک خاصی ( تزًذلٌثْرگ ) اجزا شْد  .چٌیي
تختِایی در اطاق فلْرطکْپی ًیش تَ کار هی رًّذ.
تؼضی اس تختِا  ،تذت ًام تختِای تاال ّ پائیي ًاهیذٍ هی شًْذ کَ ضوي تاال یا پائیي رفتي تَ تیوار
کوک هی کٌٌذ کَ تیوار رّی تخت قزار گزفتَ ّ تَ تاال ّ پائیي دزکت دادٍ شْد.
تختِای شٌاّر هی تْاًٌذ چِارپایَ تاشٌذ ّیا ایٌکَ طتْى یک پایَ داشتَ تاشٌذ.
ططخ رّی تخت  ،هِوتزیي قظوت تخت اطت  ،تَ ػلت ایٌکَ کاطت در سیز آى قزار هی گیزد  .تخت
تایذ اس جٌض رادیْلْطٌت ّ ًاسک تْدٍ تا اشؼَ تزادتی اس آى ػثْر کٌذ ُ ،وچٌیي تایذ طخت ّ هقاّم
تاشذ ّ تؼذ اس گذشت سهاى تز اثز فشار ّسى تیوار  ،فزّرفتگی در ططخ آى پیش ًیایذ  .ططخ تخت
تایذ صاف تْدٍ تا هایؼات تذى ّ یا هایغ کٌتزاطت در قظوتی اس آى تجوغ ًیاتذ ُ .ن چٌیي هی تْاًذ در
دزکت  ،قاتلیت ُای هختلفی اس خْد ًشاى دُذ  .ضخاهت تخت در توام هظادت آى تایذ یکٌْاخت ّ
ُوْژى تاشذ.
تختِایی تا رّیَ ثاتت ًوی تْاًٌذ تَ ُوَ طزف دزکت کٌٌذ ّ تزای طاًتز کزدى هٌاطة اشؼَ در رّی
هٌطقَ تشزیذی هْرد ًظز  ،تیوار تایذ در طْل تخت تَ تاال ّ پائیي دزکت کٌذ  .تؼضی اس تختِای
شٌاّر در طْل تخت تَ تاال ّ پائیي دزکت هی کٌٌذ ّ تؼضی تَ طْر ػزضی قاتلیت دزکت دارًذ .
تختِایی تا رّیَ شٌاّر هی تْاًٌذ در توام جِات دزکت کٌٌذ ّ چزخش ˚360داشتَ تاشٌذ ّ در ًتیجَ
تزای ّضؼیت دادى تَ تیوار  ،رادت تز ُظتٌذ ّ ًیاسی تَ دزکت تیوار تزای طاًتز کزدى اشؼَ ًوی
تاشذ.
در ضوي داشیَ رّیَ تخت اس جٌض  ALهی تاشذ تا اشؼَ را جذب ًکٌذ  .ایي داشیَ تایذ ریلی تاشذ تا
تزای ًصة پایَ طْم ّ کوپزص هشکلی پیش ًیایذ  .تختِای تْکی شٌاّر تؼلت تْاًایی دزکت تایذ
تزهش داشتَ تاشٌذ.

تخت رادیىلىژی دو دسته هستنذ:
1تخت طادٍ تا رّیَ شٌاّردر ّاقغ یک هیش طادٍ اطت رّیَ آى قاتل دزکت اطت در دالت ػادی رّیَ تخت تْطظ فقلِای
الکتزّهکاًیکی ثاتت اطت تا فشار دادى یک کلیذ قفلِا رُا شذٍ ّ اپزاتْر هی تْاًذ رّیَ تخت را در
جِات هختلف دزکت دُذ
تا رُا کزدى کلیذ قفلِا دّتارٍ فؼال هی شًْذ ّ رّیَ تخت در دالت هْرد ًظز ثاتت هی شْد ّ هجِش
تَ تْکی ًیش هی تاشٌذ .
تختR/F:
ُن اهکاى اًجام رادیْگزافی ّ ُن فلْرّطکْپی را فزاُن هیکٌذ .
ػول فلْرّطکْپی تْطظ تیْپی کَ در سیز تخت اطت اًجام هی شْدُ .ن هذْر تاتیْب طزیْگزاف در
رّی تخت قزار دارد .
تزای رادیْگزافی تیْب دیگزی کَ تز رّی طتْى ًگِذارًذٍ اطت اس تاال تخت را پْشش هی دُذ .در
تزخی اس اًْاع آًِا رادیْگزافی ّ فلْرّطکْپی تْطظ یک تیْب اًجام پذیز اطت.
ویژگیهای عمىمی تخت  R/Fعبارتنذ از:
1قاتلیت دزکت چزخش تخت2قاتلیت دزکت رّیَ تخت3هجِش تْدى تَ طزیْگزاف4هجِش تْدى تَ تْکی5هجِش تْدى تیْب سیز تخت تَ کلیواتْر ًْع اتْهاتیک6رّیَ تخت دارا ی ضزیة جذب اشؼَ خیلی کن تاشذ.تخت ُای کٌتزل اس راٍ دّر:
تختِایی طزادی طاختَ شذٍ اًذ هی تْاًذ کلیَ اهْر هزتْط تَ اًجام فلْرّطکْپی ّاطپات فیلن را اس
اتاق کٌتزل اًجام هی دٌُذ دزکات هْردًیاس رادیْلْژیظت تْطظ هیش فزهاى هخصْص هؼوْال در
اتاق کٌتزل کٌار هیش فزهاى اطت قاتل اجزای هی تاشذ.

