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; Amerika : 

i ! ; •( ; 

; Diagnostisch röntgentoestel. i 

I ^ i 
j De uitvinding heeft betrekking op een toestel dat kan worden ge-

! bruikt voor in het algemeen röntgendiagnostische doeleinden en heeft i 

| als bijzonderheid het vermogen om snel omgezet te worden in een ge- : 
i • 
i specialiseerd toestel voor het maken van arteriografische studies van ; 

5 | het hart. , ^ I 

! Sommige bekende toestellen voor het uitvoeren van deze gespeciali-

j seerde cardiac procedures bezitten een röntgenstralingsbron, opgesteld 

| aan een zijde van een patientdragende tafel en een röntgenbeeldvormend 

; systeem aan de andere zijde, waarbij de bron en- het beeldvormende sy-

10 i steem zich bevinden op een montuur, dat de centrale röntgenstralende 

j in staat stélt te blijVên gërichfc op het beeldvlak vöór diverse 

; hoeken, waaronder Waarneming van het hart gëwënst is. Bij 

: sommige eerdere ontwerpen wordt de patient ondersteund voor een beperk-

te draaiing in de lengte en een longitudinale höèkdraaiing ten opzichte 

15 ' van de röntgenbundel om het hart te kunnen waarnemen onder de verschil-

i lende hoeken. Bij andere ontwerpen kan de rontgenbron diverse hoekstan-

i den innemen terwijl de patient wordt ondersteund voor een beperkte 

; rotatie in de lengte of in het geheel geen rotatie. 
. i 

Bij bekende typen van het toestel, dat bestemd is om arteriografische 

20 i studies te maken, wordt de patient ondersteund op een voor röntgenstraling 

doorlatend tafelblad,-dat als een soort vrijdragende plank uitsteekt van 

\ een voetstuk. De röntgenstalingbron en het beeldvormende systeem worden 

• ondersteund aan de einden van de beide zijden van de U-vormige arm ten-
! 

' einde deze op te stellen aan tegenovergelegen zijden van het bovenste 

25 ; deel van het lichaam, dat rust op het vrijdragende tafelblad. Het ge-

teemS® mMdsnsfeuk van de U-vemige arm , die de nominaal horizontale 

zijden verbindt, is verschuifbaar gemonteerd in een gebogen baan in een 
t> 

• draagconstructie of geleider die wordt ondersteund op een horizontale 

i as. De as kan gelegerd zijn in een op de vloer gemonteerde draaqconstruc-

30 ; tie. Het toestel is zodanig ingericht dat de normaal zich in horizon- 1 

L taal richting uitstrekkende zijden van het U-vormige samenstel in de 
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I lengte van de patient<ea het tafelblad uitsteken in de .richting van 

| kop naar staart.. 

j Bij een ander bekend toestel, dat bestemd is voor het maken van 

i hartonderzoekingen, wordt een C-vormige arm gedragen op een op de vloer 

i of aan het plafond gemonteerde drager. 
i i i De C-vormige arm ; 

j bezit een röntgenstralenbron, die gemonteerd is aan één einde en een 
i 

ï beeldvormend samenstel gemonteerd aan het andere einde. De opstelling 

i is zodanig dat de arm zich lateraal kan bewegen over een patient, die 
i 

' op vrijdragende wijze op een tafelblad rust. Deze opstelling maakt 

! laterale en longitudinale instelling van diverse hoekstanden van de 

bron en beeldvormende inrichting mogelijk, zodanig dat het hart onder 

; verschillende hoeken kan worden waargenomen. 

j Een opvallend probleem bij beide hierboven besproken typen röntgen-i 
: toestellen is dat de röntgenstraïingsbronf- en het beeldvormende systeem 

; beide gelegen zijn in de vrije ruimte, zodat de cardioradioloog, 

; assistenten en patient zijn blootgesteld aan strooistraling en straling, 

die verstrooid wordt door het beeldvormende systeem en de constructieve 

elementen daar om heen.Aangezien de bron en het beeldvormende systeem 

in samenhang met de arm vrij moeten zijn voor beweging onder alle 

hoeken rondom de patient, is het niet'mogelijk elk van hen volledig 

af te sluiten om de strooi- en de verstrooide straling zo klein mogelijk 

! te maken. 

| Een ander probleem bij het monteren van een röntgenstralenbron en 
; een beeldvormend systeem op een U-arm of C-arm is,dat het moeilijk is 

: om de röntgenstralenbron onder diverse hoekstanden in te stellen longi-

; tudinaal van de patient gecoördineerd met het beeldvormende systeem. 

! Aangezien tevens de arm de patient nadert van het hoofdeinde, wanneer J 
een U-arm wordt gebruikt en van de zijde bij het hoofdeinde wanneer een 

C-arm wordt gebruikt,en er gewoonlijk een op de vloer gemonteerde U 

voor de arm aanwezig is,vergt het toestel noodzakelijkerwijze veel 

ruimte in een onderzoekkamer voor hart- en vaatziekten.Dit is duidelijk & 
een ongewenste situatie. 

Een ander nadeel van sommige bekende hartonderzoeksystemen is dat, i 
wanneer de als een eenheid gemonteerde röntgenstralenbron en beeld-

vormend stelsel gemanoevreerd worden naar de gewenste waarnemingshoek, 
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| er een kans is, dat de patient door de installatie wordt gestoten, 

j Een ander nadeel van het hierboven besproken bekende toestel is, , 

| dat het zeer massief moet worden gemaakt ter verkrijging van de vereiste 

stevigheid om de röntgenbundel onwrikbaar in trillingsvrije uitrichting. 

| te handhaven met het beeldvlak. Dit geldt in het bijzonder, wanneer de 
ï i 
j röntgenbron en het beeldvormende stelsel zich bevinden aan de einden 

| van lange paralelle armen. De massiviteit vereist eveneens meer hand-

! of mechanische kracht om het toestel ten opzichte van een patient te ; 

| plaatsen.Het probleem wordt verergerd door de noodzaak> dat het beeld- : 

vormende stelsel een beeldversterker, een televisiecamera, een spotfilm-

camera en een bioscoopcamera moet omvatten, welke gezamenlijk'een be-

hoorlijk gewicht vertegenwoordigen. 

- ondanks de voortdurende verdere ontwikkeling en verspreiding van 

; röntgenapparatuur voor cardiovasSulere en arteriögrafische studieën, 

! zijn de procedures om beelden te krijgen van hét gehele kransslagader-

| stelsel nog steeds ongeschikt ëft köstëh vêèl moeite en inspanning bij 

bekende toestêilen. 

De uitvinding zal hieronder aan de hand van énige in de figuren 

: der bijgaande tekeningen weergegeven uitVóeringsvoorbeelden nader worden 
: toegelicht. 

! Pig. 1 toont de algemene opstelling van de onderdelen van de nieuwe 

; röntgentafel met de koppelarm om deze om te zetten in een gespecialiseerde 

: tafel voor onderzoek aan de kransslagaders welke koppelarm in ontkoppel-

de toestand weergegeven is, waarbij de voetconstructie met stippellijnen 

; is weergegeven, terwijl de op het tafelblad rustende patient is wegge-

i laten? 

' Pig. 2 toont een vooraanzicht van de tafel, waarbij het röntgenbeeld 

versterkersamenstel met getrokken lijnen is weergegeven in de centrale 

' stand boven de tafel en waarbij de versterker met stippellijnen is weer-
v 
1 gegeven in een illustratieve hoekstand;. 

i Fig. 3 geeft een meer gedetailleerd aanzicht van de koppelarm ge-

illustreed''in fig. 1, waarbij sommige onderdeler̂  in doorsnede en andere 

onderdelen gedeeltelijk zijn weergegeven; 

Pig. 4 toont een gedeelte vqn een horizontale doorsnortti ̂ snorn̂ n In 

: het algemeen over het vlak 4-4 in figuur 1; 

: Pig. 5 geeft de röntgenbuis in uitgetrokken toestand, de stoel er-
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: voor en de montagevoet ervan. 

j Figuren 1 on 2 illustreren, dat hot tafoluamenstol eon bo;),in ©j? 

j huis.10" bevat, dat met stippellijnen is weergegeven in fig.l en met 

ï getrokken lijnen in figuur 2. Het huis is ondoordringbaar voor röntgen-

5 j stralen met uitzondering van een opening in het bovenste gebied,-dat be-

! dekt is door een voor röntgenstraling doorlaatbare patientsteun of -tafel ] 
J 1 zoals te zien is in figuur 2. De patientsteun bezit een voor röntgen-

| straling doorlaatbare, in het 'algemeen vlakke basis 12 en tegenover 

! elkaar gelegen opstaande eindkolommen 13 en 14. Een stoel 15 is gemon-

10 ! teerd in de kolommen en 'is ingericht om de patient te roteren om een 
; / 
i langsas, dat wil zeggen,om een as, die evenwijdig loopt aan het vlak 
i 

; van tekening in figuur 2. De tappen., waarmee de stoel 15 gemonteerd-is 

I voor draaiing om een langsas, zijn aangegeven met 16 en 17. 

I De tafelbasis 12 is gemonteerd op een steun 18, welke een (niet-

15 ' weergegeven)mechanisme bevat om het in de lengterichting verschuiven 

! van de basis in elk van beide richtingen te vergemakkelijken zoals ge- ' 

suggereert! wordt: door c3u stipyeliljntsn, waarmeete do jjpataancUs eUul--

kolommen 13' en 14' zijn weergegeven. De tafelbasisplaat is eveneens 
i 

• lateraal verschuifbaar, dat wil zeggen naar en van een waarnemer in 

• 20 i figuur 2. De zojuist beschreven stoelstructuur en de middelen om de 

; patient longitudinaal en lateraal ten opzichte van een röntgenstralenbron 

I te verschuiven zijn bekende bijzonderheden bij een röntgentoestel. 

! Boven de röntgentafel is een beeldversterkerstelsel gemonteerd, al-

: gemeen aangegeven met het verwijzingscijfer 21. De versterker bevat een 

25' | huis, dat een onderste deel 22 bezit en een bovenste deel 23. Het 

; onderste deel bevat een eiectronische beeldversterkerbuis, niet zicht-
i : 
j baar, maar welke van een algemeen bekend type is, dat een röntgenbeeld 

• omzet in een klein helder optisch beeld, dat verschijnt op een fluoresce-

1 rende schijf. Het bovenste deel 23 van het beeldversterkerstelsel bevat 

30 een televisiecamera, niet zichtbaar, welke wordt gebruikt om afbeelding 

van het omgezette röntgenbeeld op een televisiemonitor mogelijk te 

i maken. De uitdrukking "beeld!v<>rstorkorauiimumjt;o.l" wordt hifu' rfpinnk̂  

• halve en kortheidshalve gebruikt om aan te gevên het samenstel van de 

beeldversterkerbuis, het huis ervan en inrichtingen, die daarin kunnen 

35 ; zitten of daarbij betrokken zijn voor het distribueren en optekenen van 

i het beeld. 

De wijze waarop het beeldversterkende stelsel 21 in overeenstemming 
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met de uitvinding gemonteerd is maakt een visualisering of optekening 

: mogelijk van het beeld op tenminste drie manieren. De eerste manier, 

namelijk die met een televisiecamera is reeds beschreven. Een andere 

manier is met een spotfilmcamerci24, die gemonteerd is op een beeldver- ; 
! 

sterkend samenstel 21. Het uitgangsbeeld van de beeldversterker wordt | 

door een lichttunnel 25 gedirigeerd, waarin zich een (niet-) weergegeven 

spiegelstelsel bevindt, dat een beeldinlaat einde 26 en een uitlaat bezit, 

die leid naar camera 24. Een spotfilm of camera met stilstand projectie 

van het hier beschouwde type kan een fotografische film bevatten van on-

geveer 105 mm in het vierkant, maar andere afmetingen worden soms ook 
/ 

gebruikt. 

Het beeldversterkendsamenstel 21 bezit een andere poort aan de voor-

zijde ervan om een beeld te verschaffen aan een bioscoopopneemcamera 27. 

ïn het algemeen gebruiken bioscoopcamera's, toegepast voor het opnemen 

van optische versies van diagnostische röntgenbeelden, een 35mm film en 

lopen met een veel hogere snelheid dan normale bioscoopcamera's en zij 

stoppen pardoes zodat zij trillingen 'veroorzaken, welke verminderd 

worden met de nieuwe montage van de beeldversterker. 

In eén commerciële uitvoeringsvorm van het hier beschreven ontwerp 

zijn de optische stelsels voor de opneémcamera 24, bioscoopcamera 27 en 

de televisiecamera binnen hêt versterkerssamenstel 21 zodanig opgesteld,, 

dat het beeld vertoond op de televisiemonitor in de werkelijke tijd de-

zelfde oriëntatie heeft als de op de film geregistreerde beelden. 

Om het gebruik van het systeem te vergemakkelijken bij studies van 

de kranssalgaders en voor doeleinden in het algemeen, wordt het beeld-

versterkende stelsel 21 zodanig gemonteerd dat het in diverse hoekstanden 

longitudiaal kan worden ingesteld en omhoog en omlaag gebracht kan worden 

en om combinaties rond deze bewegingen uit te voeren ten opzichte van 

een patient, die op tafel 11 gelegen is. 

Er zijn steunmiddelen voor het beeldversterkendesamenstel 21, waar-

mecis het samenstel in diverse hoekstanden op een lateraal gerichte as 

ingesteld^kan worden, omhoog en omlaag gebracht kan worden en longitudi-

naal getranslateerd kan worden zoals te zien $n figuur 1. In deze uit-

voeringsvorm bevat het steunmiddel een. kraan 30,die beweegbaar is mabij 

het plafond van de kamer in de langsrichting van de tafel. De kraan bezit 

de wielen 31, welke lopen op (niet - weergegeven) stationnaire boven 

het hoofd gelegen sporen of rails. Aan de kraan 30 is een telescopisch 

70 12 35 3 
- 6 -



[ armsamenstel 32 gemonteerd, bestaande uit een vaste sectie 33 en ver-
i 
| schillende verticaal beweegbare telescopische secties zoals 34 en 35. 
| Het tegenwicht leverende systeem voor het telescopische armsamenstel 
I 32 is niet weergegeven én behoeft niet te worden besproken, aangezien 
| een hoeveelheid van tegenwicht leverende stelsels aan de deskundigen 

bekend zijn. Bij bepaalde installaties is de bovenste sectie 33 van de 
' telescopische arm 32 voorzien van wielen die de arm in staat stellen : 

in de laterale richting te worden verplaatst, dat wil zeggen in de i 
| lengte van de kraan 30. Dit stelt de telescopische arm 32 en het beeld-
I versterkende stelsel 21 in staat om geparkeerd te worden aan de zijde 
| van de kamer, verwijderd van de tafel. De voorziening voor een laterale 
. beweging van de telescopische arm is naar keuze. Echter een voorziening 

voor langsverschuiving van het beeldversterkende samenstel door het 
zojuist beschreven middel of door andere geschikte middelen is essentieel 

' voor de werking van het nieuwe röntgenstelsel, wanneer het werkzaam is 
in de arteriografische stand. 

In overeenstemming met de uitvinding is het beeldversterkende-stel-
sel 21 geschikt voor instelling van diverse hoekstanden gecoördineerd 
of synchroon met een röntgenbuis, welk zich bevindt in het inwendige 
van een kast 36, die gelegen is binnen het op de vloer gemonteerde 
huis- 10, dat de patienttafel 11 draagt. Synchrome instelling van de 

; hoekstanden van het beeldversterkende samenstel 21 en röntgenbuiskast 
36 heeft tot gevolg dat de uit het brandpunt van de röntgenbuis uit-
tredende centrale röntgenbundel nagenoeg gecentreerd en loodrecht blijft 
op het ingangsbeeldvlak van de beeldversterker.De beweging van het brand-
punt van de rönibgenbuis is aangegeven met 37 in figuur 2. In deze uitvoe-
ringsvorm zijn de röntgenbuiskast 36 en het beeldversterkende samenstel 
21 ingericht om gemeenschappelijk diverse hoekstanden in te nemen over 
15 graden in een longitudinale angulaare richting en 30 graden in de 
andere. Grotere en mogelijk iets kleinere hoeken kunnen toelaatbaar zijn, 
maar gebleken is, dat met het in dit geval gebruikte hoekenbereik van 
45 graden arteriografen in staat zijn bevredic^nde angulare en lood-
rechte beelden te maken van kransaders of -slagaders welke met conven-/ i 
tionele methoden zouden verborgen blijven of andere bloedvaten vertonen, 
die daarop gesuperponeerd zijn. Het vermogen van het toestel om de 
röntgenstralenbron en het beeldversterkende systeem gezamenlijk diverse 
hoekstanden te doen in nemen en de patient longitudinaal te roteren 
76 1 2 35 3 



I maakt het mogelijk één van de in.'vele richtingen verlopende kransslag-
j aders loodrecht te plaatsen op de röntgenbundel voor registratie. 
! 

i De details van de constructie voor het monteren van de röntgenbuis, zo— 
danig dat deze diverse hoekstanden kan innemen, zal later beschreven 

! worden met verwijzing naar figuur 5. Gemeenschappelijke instelling in i -
! diverse hoekstanden van het beeldversterkende samenstel 21 wordt bewerk-i 
| stelligd met een telescopisch koppelarmsamenstel 40 r öat eveneens aan-
t 
stonds uitvoerig beschreven zal worden. 

De aandacht wordt nu gevraagd voor de nieuwe, zich horizontaal uit-
! strekkende arm voor het ondersteunen van het beeldontvangende, versterkende 
! en distribuerende samenstel 21. Het samenstel 21 wordt ondersteund op 
j vrijdragende wijze op een in hoofdzaak L-vormige arm 41,welke bij voor-
! keur hol is. De arm 41 bezit een integraal doosachtig gedeelte 42 
; aan het ene einde, waarvan een verticale paal 43 zich uitstrekt. Het zal i 
I duidelijk zijn, dat de paal mast in de verticaal telescopische sectie 

35 en dat zij daarin bevestigd is onder alle omstandigheden .De arm 
41 bezit een andere integraal doosachtig gedeelte 41 aan het andere 
einde ervan. Ben deel van de arm 41 en een sectie van het doosachtige 
gedeelte zijn te zien in-figuur 4. De doos 44'bevat een as 45, die 
een flens 46 bezit, welke bevestigd is aan een vergrendelingsplaat 56 
door middel Van verscheidene schroeven 47. Het beeldversterkende samen-
stel 21, waarvan een gedeelte is weergegeven in figuur 4, is bevestigd 
aan de vergrendelingsplaat 56 door middel van verscheidene schroeven zo-
als 57. De as 45 is in een paar kogellagers 48 en 49 gemonteerd, welke . 
met hun buitenste loopringen gefixeerd zijn in het doosachtig gedeelte 
44, dat integraal is met de arm 41. Aldus wordt het beeldversterkende 
samenstel 21 gesteund op vrijdragende wijze op de arm 41 en is gemonteerd 
voor hoekverstelling in twee richtingen om de lateraal gerichte hartlijn 
van de as 45. 

Wanneer de koppelarm 40, welke het beeldversterkend samenstel 21 ver-
Wrtdfc mat da iröntgenbuiakflsfc in ingj^lpJflCf is? v/nrdt liet: i ^ e l r f y ^ r -

oterkonde samenstel Verhinderd een niet gewilde hoekverstelling te 
ondergaan , Wanneer de koppelarm 40 ontkoppeld is echter zal het beeld-
versterkende samenstel 21 onderhevig zijn aan een vrije zwenking om de 
as 45. Middelen zijn aanwezig om het beeldversterkende samenstel 2IJ in 
een ware verticale stand te vergrendelen, wanneer het toéstel wordt be-
diend in de verticale radiografie stand teneinde een ongewild schommelen 

7 6 1 2 3 5 3 
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; te beletten en de centrale röntgenbundel uitgericht te houden ten op-
| 
j zichte van het centrum van de beeldversterker.Niet-weergegeven middelen 
! 

! zijn eveneens aanwezig om de röntgenbuis te vergrendelen tegen het in-
; nemen van diverse hoekstanden in deze stand.Dergelijke middelen kunnen 
i gemakkelijk door een deskundige op dit vakgebied bedacht worden, zodat 
I zij geen verdere discussie behoeven. Er*ls een doos 50 onmiddelijk onder 
j de arm 41 op de beeldversterker 21 gemonteerd en deze doos bezit een 
j venster 51, waarop legenden of onderschriften worden afgebeeld,die aan-
! geven, wanneer het samenstel 21 verticaal is en vergrendeld, zodat ver-
! wijdering van de koppelarm 40 toegestaan is voor de conventionele verti-
• / 
! • i ! cale werkingswijze. 
i 

! Voorts verwijzend naar figuren 4 en 1 zal opgemerkt worden, dat de 
flens 52, welke bevsstigd is aan de as 45, twee radiaal verlopende 
sleuven 53 en 54 in zijn omtrek bezit. De flens heeft eveneens een van 
schroefdraad voorzien centraal gat 55. De sleuven 53 en 54 worden ge-
bruikt om het beeldversterkend samenstel 21 te koppelen aan de röntgen-
buiskast 36 met de koppelarm 40 voor gemeenschappelijke hoekverstelling 
zoals terstond nadat de wijze beschreven is, waarop de röntgenbuiskast 
36 gemonteerd is, zal worden besproken. 

De wijze, waarop de röntgenbuiskast 36 gemonteerd is voor longutidi-
nale hoekverstelling zal verklaard worden onder verwijzing naar figuren 
1 en 5. In figuur 1 is het duidelijk, dat het huis 36 gemonteerd is in 
een stoel 58, welke gelegen is op een stationnaire voet 60.De stoel 58 
neemt hoekstanden in om een zijdelings gerichte hartlijn,welke samenvalt 
met de hartlijn van een verlengde as 59, die bevestigd is aan de achter-
zijde van de stoel met een flens 99. Wanneer een koppel wordt uitgeoefend 
op de verlengde as 59 door middel van de koppelarm 40 zal de huiskast 36 
diverse hoekstanden kunnen innemen. 

Men gelieve nu figuur 5 te beschouwen voor een uitvoerigere beschrij-
ving rond de montage van de röntgenbuiskast 36. De stationnaire voet 60 
bezit een bodemplaat 100 ; waarop een paar opstaande kolommen 101' en 102 
gelast zijn. De kolommen hebben coaxiale bussen 103 en 104. Wanneer het 
opengewerkte aanzicht wordt samengesteld zoalsAdoor de gestippelde hart-
lijnen gesuggereerd wordt, wordt een asstomp 105 gelegerd in bus 104. 
De as wordt tegen axiale beweging geborgd met een s'hapring 106,die past in 
een ringvormige groef 107 in de as 105. De as 105 zit .op een afstandsnok 
108, welke tegen een plaat 109 gehouden werdt met machineschroef 110, waar-
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j van de koppen verzonken zijn. De plaat 109 is gemonteerd aan een paar 

! nokken 111 en 112 aan de röntgenbuiskast?36 met verscheidene schroeven, 

I zoals 113, welke in van schroefdraad voorziene gaten lopen, zoals 114 . 

| in de kast. Een afstandsplaat 115 is geplaatst tussen 1de plaat 109 en 

5 ! ""de buiskast 36. 1 

l 
j Aan de achterzijde van de stoel 58 zit een andere asstomp 116, welke 

j een snapring, die groef 117 opneemt, bezit. Deze as strekt zich uit door 

| een bus 103 in de voetkolom 101 en wordt vastgehouden met een snapring i ' 

I 118. De as 116 strekt zich naar binnen toe uit door een gat 119 in de 

10 j achterplaat 130. De as zit op een flens 121, welke bevestigd is aan de 

gedeeltelijk zichtbare as 59 door middel waarvan een koppel wordt uitge-

| oefend Op de spoel 58. De fiens 121 is bevestigd aan de achterplaat 120 j 
! van de spoel 58 door middel van (niet-weergegeven)holten welke zich uit-

15 j strekken door de verschillende gaten, zoals 122 en bijpassende gaten 
i 

i 123 in de plaat 120. 

| Volledigheidshalve wordt er op gewezen, dat de kast 36, welke (niet-

weergegeven) röntgenbuis bevat, een paar moffen 124 en 125 bezit voor 

het opnemen van (nlët-weergegevèn) aansluitingen van een hcogspannings-

20 kabel. De röntg'énbünde 1 treedt aan de bovenkant uit door een venster-

• opening 126 aan de bovenzijde van de kast. Dé nabij gelegen nokken 127 

dienen voor bevestiging Van dë collimator 61, welke eerder genoemd 

werd in samenhang met figuur 1. 

Opgemerkt dient te worden, dat de lengteas 59, die zich uitstrekt 

25 | van de stoel 58 van de buiskast naar de achterzijde van het huis 10 

• in figuur 1 een daaraan bevestigde flens -62 bezit. De flens heeft dia- i 

metraal tegenover gelegen radiaal uitstrekkende sleuven 63 en 64 in de 

omtrek ervan. De flens 63 dient voor het koppelen van de stoel 58 van de 

röntgenbuiskast aan de koppelarm 40. Het huis 10 bezit uiteraard een 

30 geschikte opening in de achterzijde ervan om toegang te verlenen tot 

flens 62, en de opening is voorzien van een (niet-weergegeven) geschikte 

afsGhermnsingop het uittreden van straling te beletten. De flens"62 bezit 

eveneens een van schroefdraad voorzien centraal gat 65, dat wordt ge-

bruikt om de koppelarm 40 daaraan te vergrendelen, zoals zal worden 

35 • beschreven. 

De details van de koppelarm 40'zijn te zien in figuur 3. Deze worden 

gevormd door een buitenste buisvormige gedeelte 66 en een binnenste 

i buisvormige gedeelte 67, die ten opzichte van' elkaar telescopen of 
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! schuiven zodanig dat de arm 40 kan worden verlengd en ingetrokken in I 
. overeenstemming met de bedrijfsvereisten. In deze uitvoeringsvorm wordt I 
i de binnenhuis 70 uitgericht gehouden ten opzichte van de buitenbuis en | 
' onder geringe wrijving door middel van verscheidene legerelementen, zoals 
! aangegeven met 86. Deze elementenzijn in wezen van uitwendige schroefdraad 
j voorziene pluggen, welke: ingrijpen in geschikte van inwendige schroefdraad 
! voorziene gaten in de buitenbuis 66 en waarvan eindvlakken 69 rusten op 
' de buitenste oppervlakken van de binnenhuis 67.De pluggen bezitten elk I 
i borgmoeren 70 op ze te bevestigen, nadat de buisvormige elementen 66 en 5 
j 67 op de juiste wijze uitgericht en ingesteld zijn voor minimale wrij-
| ving zonder vrije speling. De buitenste einden van de pluggen hebben een 
| sleuf voor een schroevedraaier om een instelling te vergemakkelijken.De 
pluggen kunnen gemaakt zijn uit elk willekeurig goed anti- wrijvingsmateri-
aal zoals hetgeen bekend staat onder het handelsmerk Delrin. 

Een zich zijdelings uitstrekkende holle sectie 71 is verenigd met het 
I bovenste einde van de buitenste buis 66. Een stang 72 strekt zich uit 
i i 
! door de holle sectie 71.De stang 72 bezit een draadwinding 73 aan het 
ene einde. Het van draad voorziene einde van destang loopt vrijelijk 
door een centraal gat 74 in een flens 75, die stevig bevestigd is aan 
het laterale uitsteeksel 71.Aan het buitenste einde ervan 'bezit de 
stang 72 .een met de hand bedienbare.knop 76 om deze te draaien.Een 
pen bestaande uit een kop 77 en een van een schouder voorziene schacht 
78 is bevestigd in de flens 75. Het vrij liggende deel van de schacht 78 
is zodanig gedimensioneerd dat het vrijelijk past in de radiaal open 
sleuf 53 in de flens 52, welke bevestigd is aan de as 45, waarom heen 
het beeldversterkende samënstel diverse hoekstanden kan in nemen.De kop 
77 van de pen houdt de koppelarm 40 tijdelijk vast bij de installatie • 
of verwijdering ervan zelfs ofschoon het onderste einde van de koppel-
arm nog niet gekoppeld is met de as 59, en waar omheen de röntgenbuis 
diverse hoekstanden kan in nemen. De flens 75 op de koppelarm in figuur 
3 bezit eveneens een geleidingspen 78' welke een daarvan uitstekend 
afgeschuind, vrijliggend einde bezit. De geleidingspen 78' is zodanig 
gedimensioneerd, dat hij past in de sleuf 54 ife de pen 52, zodat een 
positief koppelraoment wordt uitgeoefend door de beide pennen 78 en 78', 
wanneer de flensL>52, op de beeldveirsterkeraa en de flens 75 van de koppel-
arm tezamen geklemd worden. 

Een"zich in zijdelingse richting uitstrekkend buisvormig lichaam 80 
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! is verenigd met het onderste einde van het binnenste telescopische li-

| chaam 67 van de koppelarm. Fundamenteel is dit lichaam hetzelfde als het 
i 
I bovenste zijdelingse uitsteeksel 71. Het is voorzien van een stang 81, 
j -
j welke een van schroefdraad voorzien einde 82 aan het ene einde bezit en 
i 
j knop 83 aan het andere einde' om de stang te draaien.De stang 81 past door 
i 
! een holte 84 met speling in een flens 85, welke star bevestigd is aan het 

J zijdelings zich uitstrekkende buisvormige gedeelte 80. Een pen met een 

j schacht 86 en een kop 87 is bevestigd in de flens 85. De schacht 86 is 

' zodanig gedimensioneerd, dat zij vrijelijk past in de radiaal open sleuf 

j 63 in de flens 82, welke gedeeltelijk is weergegeven in figuur 3 en welke i 
• de aandrijfas is om de stoel 58 van de röntgenbuiskast diverse hoekstan-

i den te laten in nemen. Opgemerkt dient te worden, dat de schacht 87 in 

j de bowenflens van de koppelarm langer is dan de schacht 86 in de bene-' 

i denflens 85. Dit vergemakkelijkt installatie en verwijdering van de kop-

j pelarm» ïfi de onderste flens 85 van de koppelarm en van het vlak ervan 

zich uitstrekkend is één Van èëfi êcheüdër voorziene geleidingspen 86' I 
• bevestigd, waarvan de diameter zodanige afmetingen hëéft, dat de pen 

past £n cfe radiaal open sleuf 64 in dé flens 62, waarop de koppèlas 59 

voor de stoêi 58 van de röntgënbusskast bevestigd is. De geleidingspen 

> 86' werkt samen met de van een kop voorziene pen 86 om een positieve 

aandrijving te verschaffen,wanneer flenzen 62 en 85 tegen elkaar geklemd 

worden. ( 

Ofschoon de middelen voor het vastklemmen van de koppelarm 40 aan de 

buisstoel en beeldversterkerassen, die gebruik maken van flenzen en pen-

nen, uitvoerig beschreven is, zullen deskundigen realiseren dat elk ge-

schikt losneembaar klemmiddel zal kunnen worden gebruikt. 

Zoals eerder toegelicht kan de röntgenbuis worden gebruikt voor con-

ventionele radiografie an arteriografie .Bij de conventionele verticale 

radiografie werkwijze , worden het röntgenbeeldversterkersamenstel 21 en 

de buiskast 36 tegen hoekverstelling geborgd zodanig dat de centrale 

röntgenbundel samen valt met het midden van het beeldvlak in de beeld-

versterker. Op deze wijze wordt de patient in de lengte en zijdelings 

verschoven met de patient draagtafel 11 teneinde het anatomisch van be-

lang zijnde gebied te plaatsen in de centrale röntgenbundel. De koppel-

arm 40 wordt bij voorkeur verwijderd om in deze werkwijze een grotere 

toegang tot de patient rondom de tafel te verschaffen. 

Voor het doen van kransslagader-onderzoekingen moet de koppelarm 40 
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; op zijn plaats zijn om de hoekverstellingskracht van het beeldversterkers-

j samenstel 21 over té dragen aan de stoel 58 van de röntgenbuis.Voor het 

j installeren van de koppelarm 40 trekt de bedieningsman de telescopische 

; koppelarm uit tot nagenoeg de totale lengte. De schacht 78 van de boven-

5 ste pen 77 laat men vervolgens vallen in do sleuf 53 In do f'lnnn r>2,di<> 

I daar wordt vast gehouden door de kop 77 op de schacht,Geleldlnyapon 71!' 

treedt de sleuf 54 op het zelfde ogenblik binnen.De binnenste toloscopiïich< 

sectie 77 wordt dan omlaag met de hand gedreven teneinde de schacht 86 

van de onderste pen de sleuf 63 te laten binnen treden en de geleidings-

10 • pen 86' de sleuf 64 van de flens 63, welke bevestierd is aan het asver-
! / 

[ lengstuk 59, te laten binnen treden. Aan het begin van het onderste 

. einde, dat in ingrijping is, kan de bedieningsman êe bovenste knop 76 

i draaien teneinde de draad 73 te latan lopen in de van schroefdraad voor-

ziene holte 55 in de flens 52. Op soortgelijke wijze wordt nadat men 

15 j de schacht 86 van het onderste einde heeft laten vallen in de sleuf 63 

i in de flens 62 van de verlengde as,' de onderste knop 83 gedraaid I 
| om ingrijping te bewerkstelligen van de schroefdraad 82 van de stang 

in het centrale gat 65 in de flens 62. Beide knoppen 76 en 83 worden 

vervolgens gedraaid totdat de aan elkaar grenzende flenzen aan de koppel-

20 arm 40 én de buisstoel en beeldversterker assen in stevig contact zijn. 

De -koppelarm 40 kan wórden verwijderd door de schroefdraad 73 en 82 

van de bovenste en onderste klemstaven terug te draaien uit de centerga-

ten 55 en 65van de op elkaar passende flenzen.De arm 40 zal op zijn 

plaats blijven tijdens deze bewerking als gevolg van 

25 koppen 77 en 87 op de bovenste en onderste pén 78 en 86'. Tenslotte 

wordt de koppelarm 40 iets opgetild, zodanig dat de koppen 77 en 87 vrij 

komen van de sleuven in de flenzen, waarna de arm kan worden terugge- ; 

| trokken. De koppelarm! kan vervolgens getelescopeerd worden om deze zo 

kort mogelijk te maken alvorens het toestel terzijde geplaatst wordt 

30 of opgeslagen. 

Figuur 3 toont eveneens een palmechanisme om de telescopische koppel-

' arm 40 tijdelijk in een teruggetrokken toestand te houden, indien niet 
a 

in gebruik. Het palmechanismë omvat een veerorgaan 90, dat een V-vormig 

einde 91 bezit om in te grijpen in een gat 92 in het buitenste buis-
35 

!" vormige lichaam 66. Een zachte aan het einde uitgeoefende druk in de 

ene richting op het binnenste buisvormige orgaan 66 is geschikt om de 
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pal vrij te geven en een uitzetting van de koppelarm 40 mogelijk te 

maken, terwijl een zachte druk in de andere richting de pal in ingrij-

Voor het gebruik in de arteriografische werkwijzeL op zijn plaats 

' geklemd, werkt het toestel als volgt. Aanvankelijk wordt het beeldver-

stetkersamenstel 21 geeéntreetó boven <&è w ««m 

verticale lijn, die loopt door het brandpunt 37 van de röntgenbuis.In-

I dien de onderzoeken een beeld.iwenst te maken door het hart van de pa-

; tiënt onder een hoek teneinde een deel van het kransslagaderssysteem 

| in beeld te brengen, dat anders zou liggen onder een ander deel of 

j anders bedekt zou zijn door verwarrend weefsel of bepaalde van de in 

| vele richtingen verlopende kransslagaders.te plaatsen in een vlak,dat 

; loodrecht staat op de röntgenbundel, worden de beeldversterker en do 

» buiskast ontgrendeld, zodat de beeldversterker en de buiskast 36 ge-

! zamenlijk in hoekstand versteld kunnen worden.De verstelling in hoek-

stand wordt bewerkstelligd door het beeldversterkersamenstel 21 hori-

zontaal te verschuiven zoals door hat duwen in cl» InnnnrJ.cJitinrf b<?<)cn tip 

telescopische ondersteuningsarm 32 of anders de kraan 30 in de langs-
i 
: richting te bewegen.Hierdoor wordt de hoekstand- vande koppelarm 40 en . 

• het beeldversterkersamenstel 21 versteld en dit doet de stoel 58 met 

de rontgenbron draaien, aangezien de rotatieas voor de stoel 58 van 

de buis niet zijdelings kan verschuiven, moet de hoekstand versteld 

worden gecoördineerd en synchroom met het beeldversterkersamenstel 21. 

, In figuur 2 wordt de beeldversterker 21 met stippellijnen weergegeven 

: om het bereiken van éen van demogelijke longitudinale hoekstanden te 

: illustreren. Verstelling van de hoekstand veroorzaakt uiteraard een 

: verticale verlenging van de telescopische steun' 32', i n welk geval het 

beeldversterkersamenstel naar de patient beweegt, die op de tafel 11 

rust. Het ontwerp is zodanig, dat het beeldversterkersamenstel niet 

zodanig bewogen kan worden, dat het in contact komt met de patient.Als 

eindstap zal de onderzoeker het beeldversterkersamenstel 21 op en néér 

bewegen door middel van de telescopische steun 32 ter bereiking van 

; de gewenste afstand van het brandpunt van de rönISgenbuis tot- het beeld 

teneinde het anatomisch' van belang zjjnde gebied te bestrijken. 

: Onverschillig de hoek, waarover het beeldversterkersamenstel 21 wordt 

; opgelicht, blijft de centrale bundel uit het brandpunt van de röntgen-

!.buis steeds loodrecht op het beeldvlak van de versterker en evenwijdig 

ping brengt 
rmet de koppelarm 40 
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! aan de koppelarm 40,De koppelarm verzekert dat het beeldversterkersamen-
jstel 21 en de röntgenbuiskast 36 steeds over hetzelfde gedrag in hoeken 
!versteld worden teneinde een loodrechte stand te handhaven tussen de I 
•centrale röntgenbundel en het beeldvlak. Coventionele vergrendelings-
!middelen, die hiervoor niet besproken of getoond zijn, zijn uiteraard i 
>aanwezig voor een selectief vergrendelen van de kraan 30 tegen longitudi-
'nale verplaatsing en de telescopische arm 33 tegen verticale beweging na-
;dat de hoekstand vein de beeldversterker 21 en de buis versteld zijn nadat 
I de gewenste stand en de gewenste afstand tussen het brandpunt en het 
jbeeldvlak is afgesteld. Het verkrijgen van de gewenste hoek en afstand 
•wordt op conventionele wijze bepaald door de onderzoeker, die het beeld-
versterker Uitgangsbeeld op een. televisie monitor gade slaat.Bij bepaal-
;de installaties zijn er vaste rails aangebracht boven de röntgentafel 
'in een langsrichting, in plaats van dwars op de tafel zoals brug 40, in 
•welk geval het enkel noodzakelijk is over middelen te beschikken voor het 
• vergrendelen van de telescopische arm a a n <3e r a ü s nadat de 
'hoekstand van de beeldversterker versteld isof wanneer het gewenst is 
deze te centreren met de tafel en de koppelarm 40 te verwijderen. 

Het is van betekenis, dat de hoekstand van het beeldversterkersamen-
stel 21 kan worden versteld op de van een open zijde voorziene L-vormige 
vrijdragende arm 41 over het volle angulaire bereik vereist voor krans-
isiagaderonderzoekingen zonder enige tussenkomst tussen de op zijn zijde 
gemonteerde optische tunnel 25, camera 24 en bioscoopcamera 27 en een 
,van de telescopische steunarm 32 en de vrijdragende arm 41. Aldus is 
•het ondersteunen van het beéldversterkersamenstel 21, waaronder de beeld-
: opnamecamera' s 34 en 27 op vrijdragende wijze op de arm 41 een belang-
rijke bijzonderheid van het röntgendiagnostische stelsel volgens de uit-
vinding. 

C O N C L U S I E S 
1. Diagnostisch röntgentoestel bevattende een röntgenstralenbronmet een 

röntgenbeeldversterker, die op een bepaalde afstand van elkaar zijn 
; opgesteld, OHJ een tussengeplaatste persoon ̂ an e e n .röntgenonderzoek 

bloot te stellen, 
e'en steunmiddel geconstrueerd en ingericht voor het uitvoeren van ten-
minste in hoofdzaak horizontale bewegingen, 
een eetste as roteerbaar gelegen op het steunmiddel, waarbij de beeld-
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versterker verbonden is met deze as, 
e,en tweede as en een middel om de tweede as roteerbaar te legeren 

.om een hartlijn die evenwijdig is met de hartlijn van de eerste as, 
waarbij de röntgenbron verbonden is met de tweede as, 

een koppelarm, stevig in ingrijping met de eerste en de tweede as, 
zodanig dat wanneerhet steunmiddel wordt bewogen, de koppelarm zal ro-
teren en de beeldversterker en de röntgenstralenbron zal doen roteren 
over dezelfde hoek. 

2. Toestel vogens conclusie 1, met het kenmerk, dat het steunmiddel 
een kraan bevat, eentverticaal opgestelde, uitzetbare en terugtrek-

bare arm, gemonteerd aan de kraan, welke eerste as door de arm wordt 
ondersteund. 

3. Toestel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het steunmiddel 
een kraan bevat, een verticaal opgestelde uitzetbare en terugtrekbare 
arm, gemonteerd aan de kraan, een vrijdragende arm met een eindgedeel-
te, dat bevestigd is aan de uitzetbare en terugtrekbare arm, alsmede 
een gedeelte, dat zich op vrijdragende wijze uitstrekt vanaf het 
eindgedeelte, welk tweede schachtmiddel gelegen is in het zich uit-
strekkende gedeelte. 

4.Toestel volgens één der conclusies 1-3, gekenmerkt door middelen 
voor het verbinden van de koppelarm en de as in werkzame verbinding 
en middelen voor het selectief bevestigen en vrijgeven van de ver-
bindingsmiddelen en asmiddelen. 

5. Toestel volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, 
dat de koppelarm uit secties bestaat, die verenigd zijn voor relatieve 
beweging ten opzichte van elkaar teneinde afstandsveranderingen tussen 
de eerste en de tweede as mogelijk te maken. 

6. Diagnostisch röntgentoestel bevattende 
een röntgenstralenbron en een röntgenbeeldversterkersamenstel, die 

op. afstand van elkaar zijn opgesteld om een tussen geplaatste persoon 
aan een röntgenonderzoek bloot te stellen, 

elen steunmiddel geconstrueerd en ingericht®voor het uitvoeren van 
tenminste in hoofdzaak horizontale bewegingen, 

t 

e;en arm verbonden met het steunmiddel en zich daarvan uitstrekkend 
op vrijdragende wijze, 

16 
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i 
j een eerste as roteerbaar gelegen op het steunmiddel op een plaats, : 

; die verwijderd is van de plaats waar de arm verbonden is met het steun-, 
j middel, terwijl het beeldversterkersamenstel verbonden is met de as, 
i een tweede as en een middel om de tweede as roteerbaar te bewegen 
i 
j om een hartlijn, die evenwijdig is met de hartlijn van de eerste as, 
! waarbij de röntgenbron verbonden is met de tweede as, i 
! een koppelarm omvat'de middelen om de.koppelarm op selectieve wijze; 
j 
| en star in ingreep te brengen met de eerste en de tweede as, zodanig dat 
! wanneer het steunmiddel horizontaal bewogen wordt, de koppelarm zal 
j draaien en het beeldversterkersamenstel en de röntgénstralenbron zal 
; doen roteren over dezelfde hoek. 
; 7. Toestel volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de arm twee ge-
: deelten bezit, die opgesteld zijn hoofdzakelijk in een L-vorm, waarbij 
; het ene einde ervan verbonden is met het steunmiddel en de eerste as 
j gelegen is in een andere einde ervan, welk beeldversterkersamenstel aan-
I gebracht wordt op het inwendige van de L-vcnnige arm. 

8. Toestel volgens conclusie 6 of 7, gekenmerkt door beeldopneemin-
: richtingen aan tenminste twee van de zijden van het beeldversterker-
samenstel. 

. 9. Toestel volgens conclusie 6 of 7, gekenmerkt door een spotfilmca-
! mera aan één zijde van het beeldversterkersamenstel en een bioscoopopneem-
camera aan een andere zijde ervan. 

i 10. Toestel volgens conclusie 6 of 7, gekenmerkt als een driepoortstel-
; sel met een camera gemonteerd aan elk van tenminste twee zijden van 
i het beeldversterkerstelsel en een televisiecamera in het bovenste ge-
deelte ervan. 

; 11. Toestel volgens één der conclsuies 6-10, met het kenmerk, dat het 
. steunmiddel geconstrueerd en ingericht is om eveneens in het algemeen 
verticale bewegingen uit te voren. 

12. Toestel volgens één der conclusies 6-11, gekenmerkt door een gesleufd 
fi> 

orgaan bevestigd aan elk van de assen, waarbij tegenover gelegen einden 
van de koppelarm elk een pen bezitten voor het betreden van de slouven, 
en middelen aan elk van de koppelarmmiddelen om de lichamen daaraan vast 
te klemmen. 
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j 13. Toestel volgens één der conclusies 6-12, met het kenmerk, dat de 

koppelarm uitzetbaar en; terugtrekbaar is. 

; 14. Röntgentoestel gekenmerkt door het feit dat het ingericht is voor 

1 het uitvoeren van algemene onderzoekingen aan het lichaam en onderzoe-

| kingen aan de kransslagaders, bevattende 

| een steunmiddel, dat verticaal uitzetbaar en terugtrekbaar is, 

; en middelen, waarop het steunmiddel gemonteerd is voor beweging in te- , 
! 

i genstelde longitudinale -richtingen, 

een arm met een eerste en een tweede doèl, die onder eon hoek ten 

opzichte van elkaar zijn opgstel^d, waarbij het eerste deel bevestigd is 

! aan het steunmiddel en zich op vrijdragende wijze daarvan uitstrekt, 

• een beeldversterkersamenstel aangebracht nabij deze delen binnen -

; de daardoor bepaalde hoek, 

een eerste as, die gelegen is op het tweede antideel, welk beeldver-' 

! sterkersamenstel op de as wordt gedragen, 

i een röntgenstralenbron aangebracht onder het beeldversterkersamen-

stel en in hoofdzaak verwijderd om een te onderzoeken persoon daar tus-

sen op te nemen, 

een tweede as, waarop de röntgenstralenbron wordt gedragen, waarbij 

de hartlijnen van de eerste en de tweede as zijdelings gericht en even-

wijdig aan elkaar zijn, 

middelen waarop de tweede as ondersteund en gelegerd is, 

een uitzetbare en terugtrekbare koppelarm met tegenover gelegen 

: einden, waarvan elk middelen bezit om star geklemd te worden tegen de 

as, en op selectieve wijze.daarvan vrijgegeven te worden, waarbij een 

• langsbeweging van de vrijdragende arm, wanneer de koppelarm is vastge-

klemd, maakt dat de hoekstand van de koppelarm versteld wordt en een 

gecoördineerde hoekverstelling bewerkstelligd alsmede een constante 

uitrichting van het beeldversterkerstelsel en de röntgenstralenbron. 

15» Toestel volgens conclusie 14, gekenmerkt door paren samanwerkenrls 

ep elkaar afgepaste lichamen, van welkellchamen er óén in elk paar be-

vestigd is aan een as en het andere lichaam vanöhet paar bevestigd is 

aan de koppelarm, 

een lichaam in elk paar een sleuf bezit en het andere een uitstekende 

pen om in te grijpen in de sleuf teneinde het installeren van de koppel-

arm te vergemakkelijken. 
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16. Toestel volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat één van elk li-
chaam in een paar voorzien is van schroefdraad, een met de hand draai-
bare stang voor elk betreffend paar, welke stang in de koppelarm gedra-
gen wordt en samenwerkende schroefdraden bezit en draaibaar is om de 
lichamen aan elkaar vast te klemmen. 

17. Toestel volgen conclusie 15 of 16, met het kenmerk, dat de pen kop-
pen bezit om ze in de lichamen vast te houden tijdens de procedure voor 
het installeren en verwijderen van de koppelarm. 

18. Toestel volgens één der conclusies'14-17, met het kenmerk, dat de 
koppelarm tevens conische secties hevat om deze uitzetting en terugtrek-
king toe te staan. 
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