_فٍٛرٚسکٛپی
مفاىیم پایو
فٍٛرٚسىٛپی از د ٚوٍّٗ  flourتٗ ِعٕای ِٛاد فٍٛریٓ دار  ٚوٍّٗ  Scopeتٗ ِعٕای دیذْ تطىیً ضذٖ است.
چگونو كار می كند؟
سادٖ تریٓ ضىً دستگاٖ فٍٛرٚسىٛپی ضاًِ ِیس رادیٛگرافی ،تیٛب زیریٓ تخت  ٚصفحٗ تطذیذ وٕٕذٖ در تاالی
ِیس است . .صفحٗ حاٚی ِادٖ ای ٔظیر سٌٛفیذ وادِیُ است وٗ تر رٚی ٚرلٗ ٔازن پٛضص دادٖ ضذٖ  ٚپاییٓ
صفحٗ ِحافظ پالستیىی در ٚسط تیّار  ٚصفحٗ ضیطٗ ای سرب دارد در طرف تیٕٕذٖ لرار گرفتٗ است ایٓ ِجّٛعٗ
داخً لاب فٍسی وٗ از صفحٗ ِحافظت ِی وٕذ  ٚحروت تیٛب زیریٓ را تا صفحٗ ّ٘إ٘گ ِی وٕذ ،لرار ِیگیرد.
رٚضٕایی صفحٗ فٍٛرسٕت را ِی تٛاْ تا افسایص جریاْ تیٛب اضافٗ ورد چٗ تصٛیر ِستمیُ رٚی صفحٗ فٍٛرسٕت ٚ
چٗ تٛسط تمٛیت وٕٕذٖ  ٚسیستُ تٍٛزیٔٛی ِذار تستٗ دیذٖ ضٛد ِسٍّا تایذ تیٛب اضعٗ ایىس  ٚسیستُ ثثات تٗ ُ٘ ِتصً
تاضٕذ ّ٘ ٚسِاْ حروت وٕٕذ.
تعویض كننده سریال
ایٓ لسّت واست را تٗ ِحٍی وٗ آِادٖ پرتٛد٘ی است ِی آٚرد .سیستُ ایٕترالن اطّیٕاْ ِی د٘ذ تا زِأی وٗ تیٛب زیر
تخت از حاٌت اسىی تٗ رادیٛگرافی تثذیً ٔطٛد ٔ ٚتٛاْ پرت ٛتٌٛیذ ورد ،أذازٖ ِ ٚیذاْ پرت ٛتستٗ تٗ فاصٍٗ ِعیٓ تا
وأ ْٛتٗ طٛر اتِٛاتیه ِحذٚد ِی ضٛد .تٗ وّه سٍىتٛر لاٌة ٘ر أذازٖ دٌخٛاٖ از فیٍُ را ِی تٛاْ تحت تاتص لرارداد
یا تٛسط پٛضص ٘ای سرتی ِی تٛاْ در لسّت ٘ای ِختٍف یه فیٍُ پرتٛد٘ی ٘ای ِتعذد داضت یعٕی یه فیٍُ را ِی تٛاْ
تٗ د ٚچٙار ضص یا ٘طت لسّت وٛچه تمسیُ ورد .
تغییر از وضعیت فلوروسكوپی بو رادیوگرافی
ٕ٘گاَ ایٓ تغییر ٚضعیت زیر اتفاق ِی افتذ:
 1اتتذا تا فطار دادْ وٍیذ اوسپٛز ِذار٘ا ترای اوسپٛز٘ا آِادٖ ِی ضٔٛذ .ِ 2ذارات فٍٛرٚسىٛپی از ِذار خارج ِیضٔٛذ .ِ 3ذارات رادیٛگرافی ِٛرد ٔظر در ِذار لرارِیگیرٔذ. 4واست تٗ ِحً اوسپٛز وطیذٖ ِی ضٛد . 5تا اداِٗ فطار وٍیذ اوسپٛز تا فطار ِجذد وٍیذ ،اوسپٛز أجاَ ِی ضٛد.تایمر فلوروسكوپی
در اغٍة تخص ٘ا تٗ ِذار فٍٛرٚسىٛپی تایّری ٚصً است وٗ زِاْ فٍٛرٚسىٛپی ٘ر تیّار را ٔطاْ ِی د٘ذ.وارتر
ِذت ٘ر آزِایص را رٚی تایّر أتخاب ِی وٕذ.
اندازه گیری دز بیمار
ٚسیٍٗ ای وٗ دز پرت ٛتیّار را طی آزِایطات تطخیص أذازٖ گیری ِی وٕذ Diamentorاست .ایٓ ٚسیٍٗ ضاًِ اتاله
یٔٛیساسیِ ْٛسطح ،پیص تمٛیت وٕٕذٖٚ ،سیٍٗ أذازٖ گیری ّٔ ٚایطگر است.تا ٘ر ضّارش عالیُ صٛتی از ِیىرٚفْٛ
پخص ِیضٛد .زِأی وٗ ضّارٔذٖ دز آزِایطی را در یه آزِایص ٔطاْ داد ،تا فطار یه دوّٗ ِی تٛاْ آْ را صفر وردُ٘.
چٕیٓ دز تیّار را ِی تٛاْ تا استفادٖ از دیسه ٘ای ترٌِِٛٛیٕسٕت أذازٖ گیری ورد.
بسرگ نمایی
تا اعّاي أرژی تٗ اٌىترٚد ِتّروس وٕٕذٖ ثأٛیٗ ِیتٛاْ سطح وٛچىی از فسفر ٚرٚدی را تاحذ زیادی ترای آٔىٗ تّاَ
سطح فسفر خرٚجی را تپٛضأذ تسرگ ورد  .تٗ عٍت وا٘ص أذازٖ ِیذاْ ٚرٚدی ،تعذاد اٌىتر ْٚوّتر ترای پٛضص فسفر
خرٚجی ِٛجٛد خٛا٘ذ تٛد.
رویت تصویر خروجی
تٗ چٕذ طریك ِی تٛاْ تصٛیر وٛچه خرٚجی را ِطا٘ذٖ یا ثثت ورد:
1رٚیت ِستمیُ تا چطُ 2رٚی ِأیتٛر تٍٛیسیٔٛی تا استفادٖ از سیستُ ِذار تستٗ تٍٛزیٔٛی 3فٛتٛگرافی تصٛیر رٚی فیٍُ ٘ای تریذٖ یا فیٍُ ٔٛاری4-ثثت تصٛیر رٚی سیٕٗ فیٍُ

 5دٚرتیٓ ٘ای تٍٛیسیٔٛیدر تصٛیر ترداری پسضىی ِعّٛال از دٛٔٚع دٚرتیٓ تٍٛیسی ْٛاستفادٖ ِی ضٛد:
1دٚرتیٓ ٚیذیىْٛ2-دٚرتیٓ پالتیىْٛ

