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 تهیو�کننده�: �

 عباش�قیىمی�زاده� �
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به طور کلی دستگاه های رادیولوژی به دو دسته  �
 میشوند:تقسیم 

دستگاه های رادیولوژی ساده که نیاز به  .1
کاست و فیلم رادیولوژی دارند و اغلب ثابت 

�.)ظهوروثبوت فیلم (هستند

که تصویر به c-armدستگاههایی مانند  .2

شکل لحظه ای بر روی مانیتور ثابت می 
ماند و با اکسپوز بعدی تصویر قبلی محو 
می شود مگر اینکه توسط وسایل ضبط 

تصاویر ضبط شوند.این ,کننده تصویر 

دستگاه ها معموال سیار هستند و قابلیت جا 
 به جایی دارند.

�

c-arm  به معنای بازویc  شکل است که نوعی

 .سکوپی به شمار می روددستگاه فلورو

 سی آرم  در اتاق عمل: کاربرد

درعمللللللللللللل هللللللللللللای جراحللللللللللللی ارتوپللللللللللللدی  .1 �
)گذاشللللللتن پللللللیک وپلللللل      لللللل  کللللللردن محللللللل 

 صحیح قرار گرفتن پروتز(
�  
درعمللللللل هللللللای جراحللللللی م للللللز و اعصللللللاب  .2 �

)گذاشللللللتن پروتللللللز در سللللللتون فقللللللرات و گللللللردن 
) 

� �
درعملللللللل هلللللللای جراحلللللللی  یوروللللللللوژی )در  .3 �

بلللللله جهللللللت دسترسللللللی   pcnlعملهللللللای جراحللللللی 
 (محل سنگ 

� �
�کارگذاری پیس میکر قلبی  .4 �
در ملللللللوارد منقلللللللود شلللللللدن گلللللللاز  لللللللط دار   .5 �

�ابزار جراحی و نیدل 
در عملللللللل جراحلللللللی  لللللللار  سلللللللازی جسلللللللم  .6 �

  ارجی 
� �

 جسا�دستگاه�سی�آرم:ا

 مونیتورجهت نمایش تصاویر.1 �

برروی کی برد مونیتور جهت ثبت اط عات بیمار.2 �
� مانیتور 

�رم آبازوی سی .3 �

�پدال پائی اکسپوز اشعه .4 �

�کنترل دستی اکسپوز اشعه .5 �

�اهرمهای حرکت دادن بازوی دستگاه  .6 �

کنترل پنل جهت  ر ش تصاویر و ت ییر مد .7 �
�اکسپوز اشعه 

 تیوپ تولید اشعه.8 �
 .قفل�مرکسی�چرخها�9 �

� 

 

 چکاپ روزانه:

 عملکرد پدال پایی .1 �

-cبرنده حرکات باال برنده و پایین  .2 �
armبازو باید    شود 

�دکمه ها    کردن عملکرد تمامی. 3 �

المپ نشانگر اشعه   زمانیکه دستگاه کار  .4 �
�.می کند روشن باشد

C ARM 



کالیبراسیون شش ماه یکبار باید صورت  .5 �
 گیرد.

تمامی افراد کاربر بایستی دوره حناظت  .6 �
�در برابر اشعه را گذرانده باشند

�  

 ی و ایمنی: نگهدار  

سلیار بایلد بلا فاصلله زملانی تعیلین  اکثر دستگاه های �
 .شده توسط کمپانی سازنده سرویس دوره ای شوند

هنگللام جللا بلله جللایی دسللتگاه بللین ب للش هللا و بسللتر  �
بیماران باید به تمیلزی آن اهمیلت زیلادی داد و دقلت 
داشللللت کلللله دسللللتگاه از آلللللودگی هللللای میکروبللللی 
.شیمیایی.ویروسلللی و حتلللی گلللرد و غبلللار مصلللون 

�.باشد

سللتگاه بایللد دقللت شللود کلله تیللوب تولیللد هنگللام حمللل د �
� .اشعه  ضربه ن ورد 

از ری تلله شللدن مایعللات بللر روی دسللتگاه جللدا بایللد  �
 للودداری شللود.به منظللور تمیللز کللردن دسللتگاه از 

�.اسپری دکونکس استناده می شود

 ریلد محلافظ بلر  ,اولین اقدام پس از  رید دسلتگاه  �

مقابلل یا استابی یزر است.استابی یزر دستگاه را در 
نوسللانات و ا للت الت بللر  شللهر و هم نللین رعللد و 

�بر  محافظت می نماید

آموزش به کارکنان در  صوص نحلوه فعلال سلازی  �

�دستگاه errorو  اموش کردن و آشنائی با 

 حفاظت در برابر اشعه:

در زمان استناده از دستگاه پرتودهی رعایت سه 

 .نکته جهت کاهش پرتو گیری الزامی است 

 ا.حداکثرفاصله از منبع تولید اشعه 

 .حداقل زمان پرتوگیری2

 . استناده از حناظ مناسب 3

 عبارتند از :مناسب در برابراشعه انواع حفاظ 

 تیروئید�بندالف(

 

 روپوش سربی ب(

 

 عینک سربیج(

 

 پاراوان سربید(

 

 دزیمتر فردی :  

عملیات منظمی را که برای مشخص نمودن میزان 

�.شود افراد انجام میپرتوگیری 

توسط افراد در زمان  فردی استناده از دزیمتری متر

  الزامی می باشد.  پرتو دهی

 

 منابع :

 هر برابر اشعحفاظت د کتاب


