سیستم های چند منظوره رادیوگزافی دیجیتال

دس تجِیضات دیجیتبل تصْیشبشداسی بب اؽعَ ایکظ  ،تکٌیکِبی هختلفی هْسد اعتفبدٍ لشاس گشفتَ تب عالٍّ بش کبُؼ دّص اؽعَ ّ
افضایؼ کیفیت تصبّیش ً ،یبص بَ فیلن دس ُش ببس اکغپْص ًیض سفع ؽْد.
دس ایي تجِیضات ساًذهبى اص طشیك اهکبى پیؾٌوبیؼ فْسی تصبّیش ( بجض دعتگبُِبی )  ، CRکبُؼ صهبى دس پشّعَ تِیَ تصْیش
(دزف فیلوِبی سادیْلْژی  ،کبعت  ،پبعکبعت  ،پشّعغْسُبی ظِْس  ،ثبْت  ،اتبق تبسیکخبًَ ّ عبیش هتعلمبت )  ،اًتمبل
عشیع ّ تفغیش بَ هْلع ّ دلیك ( بب تْجَ بَ کیفیت ببالی تصبّیش ّ اعوبل تکٌیکِبی پشداصػ تصْیش تْعط عیغتن

 Pacsدس

اتبلِبی کبس ّ  ) ...افضایؼ یبفتَ.
ؽشکت دژپبد افتخبس داسد یکی اص جذیذتشیي عیغتوِبی سادیْگشافی دیجیتبل هبتٌی بش دیتکتْسُبی فلت پٌل سا بَ ؽوب هعشفی
کٌذ
ایي دعتگبٍ بش اعبط تکٌْلْژی تصْیش بشداسی دیجیتبل  DRعبختَ ؽذٍ کَ هذصْل ؽشکت آدًی یکی اص بضسگتشیي ؽشکتِبی
عبخت دعتگبٍ ُبی هبهْگشافی ّ سادیْگشافی دیجیتبل دس اسّپب هی ببؽذ ایي ؽشکت بب بِیٌَ عبصی عیغتن

DRهْجب

افضایؼ کبسایی دعتگبٍ ّ دسعیي دبل کبُؼ لیوت آى ؽذٍ اعت

بزخی اس خصوصیات دستگاه رادیوگزافی دیجیتال :
● اهکبى تِیَ تصبّیشی بب کیغیت بغیبس ببال بب اعتفبدٍ اص کوتشیي دص اؽعَ  ،ایي دعتگبٍ داسای یک فلت پٌل اعتبًذاسد بب عبیض
 ّ cm 43 cm x 43سصّلیؾي  pixels 2304 pixels x 2304بْدٍ کَ لبدس اعت دس عشض چٌذ ثبًیَ تصبّیشی بب ّضْح ببال ایجبد
ًوبیذ.
● اعوبل پشداصػ پیچیذٍ ًشم افضاسی بش سّئ تصبّیش گشفتَ ؽذٍ ّ تصذیخ آًِب جِت عِْلت دس عولیبت تؾخیصی ّ پؾتیببًی
اص عیغتن RIS
● پؾتیببًی کبهل اص عیغتن Pacs
الصم بَ رکش اعت کَ  :عیغتن  Pacsؽبهل تجِیضات ًشم افضاسی ّ عخت افضاسی صیش هی ببؽذ

 - 1آسؽیْ تصبّیش دیجیتبلی گشفتَ ؽذٍ اص توبم دعتگبُِبی تصْیشبشداسی دیجیتبل هْجْد دس هشکض دسهبًی کَ خْد بَ دجن
بغیبس ببالی دبفظَ عخت افضاسی ) ( Hard Discهطوئي ًیبصهٌذ اعت
 Dicomبَ هذل هؾبُذٍ ّ تفغیش
 - 2اسعبل اطالعبت هشبْط بَ تصْیش دیجیتبلی گشفتَ ؽذٍ دس ُش بخؼ بَ صْست بغتَ ُبی
هشبْط بَ ُوبى بخؼ دس هشکض دسهبًی) ( Work Station
 - 3اهکبى دعتشعی بَ ؽبکَ ُبی بضسگتش بیي هشاکض دسهبًی ّ ایٌتشًت.

تذکز :
کل دعتگبُِبی ؽشکت داسای یکغبل گبساًتی هعتبش ّ دٍ عبل خذهبت پظ اص فشّػ هی ببؽٌذ

عیغتن ُبی چٌذ هٌظْسٍ سادیْگشافی دیجیتبل

