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En l'esperit d'agttest trcball solauncnt in ha la prctcn^,16 (l'alx)r-

tar una contribucici personal a 1'estu<li radialonic de I'aparell respi

rators. Es una exposicio nnes practica que teorica. Els documents

que constitueixen la matcria, estan extrets en la sera majoria de la

col•ieccio de radiografies reunides durant cis dos darrers nnesos en el

serves del Dr. Raventos de l'Institut Policlinic. :quests documents

tenon la valor demostrativa de llur confrontacio amb l'observacio

clinica. E',s progresses realitzats en aquests darrers ants en la tec-

nica dels examens radiolo ics han fet verament practic aghast meto-

de d'exploracio per l'attgnient aconseguit en la potcncia dels aparells

i el major rendiment dcls tubs radiogens, com es va deniostrar en

1'exposici6 anexa al darrer ('on res de radiologia de Paris en 1'anv

passat.

La nota caracteristica de 1'exposici6 la forniaven els aparells (le
raigs X amb els corresponents accessoris protegits a mes, contra els
perills de la radiacio i alta tensio.

El temps d'exposicio dels niillors .11)a-ells era de 3 a 4 c,1 tcssi-

mes de segon, en radio, rafia de torax.

Coin a darrera invenci6, la casa .Miller presenta un dispositin

per a 1'exacta inipressi6 de la radiografia que en regula automati-

cament 1'expos•ci6. D:t disp(o.itiu es basa en una cambra de ionit-
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zacio que envia segons el sen estat de saturacio, mitjancant un "re-

lais" tin current secundari que, per la seva part. talla en el 1110-

ment adequat 1'exposicio. Cnm incur (lit. funciona de manera com-

pletamcnt atitoniatica.

S'lia augmentat tamhe do manera cstraordinaria la tensici dels

parells arrihant a 1/2 niiliorns de volts. Nisi corn la resist^'ncia

dels tubs, acouseguint arrihar als ;oo nuiiiampers.

Es arribat ja el dia en que les lades prolxtrcionades per 1'exa-

men radioliogic son tart o mes indispensal,les al unetge. coin obtiu-

gudes per altres exp'oracions, dunes, cap altre procediment d'ex-

ploracio pert net establir amb tanta precisio la topografia de

les tint, desgaciadament i fixar llur extensiO ; localitzacio. No obs-

tant, dcsgraciadament 1'espressio de que la radiologia es una au-

topsia en cl vin esta encara avtti dia llunv de la realitat. Si he es

veritat que I'aparell respirators s'ofereix millor que un altre a 1'ex-

ploracio radiologica, no dcisa de presentar les seves dificultats

materials per obtenir en un bon film una reproduccio fide', de to-

tes lcs onnhres corresponents a diferents densitats. La teleradio-

grafia Bona una significacio mes exacta de les imatges radiologi-

nues. La telerad:ografia no exclou a la radioscopia, ans el con-

trari aquesta ha d ess,r un temps preliminar, que a mes de servir

co nn a complement, perntet escollir entre les nombroses imatges

que ens ofereix la que pot esser mes util per al diagnostic, i apli-

car la tecnica mes convenient, per tal ohjecte.

Consisteix en practicar la radiogratia anti) Cl tub situat a

de dos nmetres de distancia, el raigs normal centrat a la cinquena

vertebra dorsal. Les condicions optimes les he obtingut anib una

intensitat de i ,^o a 200 m.a. una tensio de 6o-70,ooo volts, amb

exposicio als voltans d'una decima de segon. La justa combina-

cio d'aqucts tres factors, junt amb la tecnica dun bon rtvelat per-

met obtenir amb tin so] "cline" una reproduccio el suficientment

exacta de les diferents lesions, per a les necessitats cliniques mes

exigents cum es pods venrc per let radiografies que vareig ex-

posar cosy que no s'obtenia en les altres tecniques fins avni empra-

des a excel-cio de la teleesterografia que ve a esser tun complement

de la primera.


