
 CT  فلْرطکْپی

تصْیز طاسی پیْطتَ



 َدر همایظَ با طًْْ ّفلْرّطکْپی اجزای آسهًِْای هذاخل
)  CTبذلیل تاخیز سهاًی ًوایغ تصاّیز ( بیْپظی ،درًاژ)ای 

خصْصا در هٌاطك با ( جوغ آّری اطالػات  ّ باسطاسی تصْیز
را غیز  CTحزکات غیز ارادی اجزای آسهًِْای هذاخلَ ای با 

.هوکي هی طاسد

 ایذٍ اّلیَ با کاُغ سهاى باسطاسی،اًذاسٍ هاتزیض،تؼذاد
لابلیت تصْیز بزداری (  fov)ًواُاّ اًذاسٍ هیذاى هْرد ًظز

.فزاُن ػذ CTًّوایغ ُوشهاى تصْیزدر 

 اطاصCT فلْرطکْپی ُوشهاى بَ طَ هزحلَ هتکی اطت:



اطپیزال CTاطکي طزیغ ّهتْالی بوذد تکٌْلْژی   -1

.فزاُن ػذ( جوغ آّری اطالػات در کوتز اس ثاًیَ )

فلْرطکْپی ثابت هاًذى بیوار طی  CTًکتَ هِن در 

اطالػات بؼذ اسیک . هزحلَ جوغ آّری اطالػات اطت
چزخغ در جوغ آّری ّتصْیز اّل ًوایغ دادٍ هی 
 ºػْد تصاّیز بؼذی حاصل جوغ آّری در چزخؼِای

.تصْیز در ثاًیَ لابل ًوایغ خْاُذ بْد 6بْدٍ لذا  60

ًیاس بَ ّاحذ پزداسع ّحافظَ : باسطاسی طزیغ تصْیز -2

پزّجکؼي طزیغ هی -با طزػت باال ّ فیلتز بک
 CTپزداسع ُوشهاى اطالػات ػولی هِن در .باػذ

.فلْرطکْپی ُوشهاى اطت



تصْیز در ثاًیَ را  6الگْریتن باسطاسی طزیغ جذیذ اهکاى پزداسع
ّاضافَ º60جوغ آّری اطالػات در چزخؼِای .فزاُن هی کٌذ

 6/1لبلی ّحذف آخزیيº300ػذى تذریجی اطالػات جذیذ بَ 
اطالػات

ًوایغ پیْطتَ تصْیز:

با جوغ آّری هتٌاّب اطالػات ّباسطاسی طزیغ تصْیزدرهاتزیض 
اًجام طپض بوٌظْر ارتماءکیفیت ًوایغ تصاّیز  256*256

ایٌتزپْلیتَ  1024*1024یا  512*512هیتْاًذ در هاتزیظِای 
.ػًْذ

.فزین در ثاًیَ لابل ًوایغ ُظتٌذ 8-2تصاّیزدیٌاهیک با تؼذاد



فلْرطکْپی CTاجشای 

 ٍطیظتن دریافت اطالػات ػاهل اطکٌزی ًظل طَ ُوزا
با حلمَ لغشػی اطت

 7باHFژًزاتْر,cm fov 18-40باcm 72با لطز دُاًَ گاًتزی
.ظزفیت حزارتی HUهیلیْى 

اّل پض اس جوغ آّری بَ ّاحذ پیغ  º 360اطالػات خام -

-پزداسع ّ طپض بَ حافظَ طزیغ ّبا کاًْلْػي ّبک
.پزّجکؼي پزداسع ّآهادٍ هؼاُذٍ بزهاًیتْر هی ػْد

اطالػات بؼذی بکوک-

پزداسػگز ُوشهاى  -

تْلیذ تصاّیز پیْطتَ -

.را هی دُذ -



-CT  فلْرطکْپی هجِش بَ هاًیتْر ّکٌظْل کٌتزل داخل اتاق

اطکي اطت تا اپزاتْر بتْاًذ در آسهًِْای هذاخلَ ای کٌتزل 
. کاهلی بزارتفاع ّحزکت تخت ّساّیَ گاًتزی داػتَ باػذ

  120-80ّّلتاژ mAS30-50جزیاى تیْب :فاکتْرُای تابغ-
حذاکثز سهاى  mm ّfov 18-24-32-40 cm 10-1پٌِای بزع ,

.کَ تکزارپذیز اطت 100sتصْیز بزداری هتْالی 

هؼوْلی  CTبکوک پاراهتزُای هؼابَ با  : کیفیت تصْیز  -
هؼوْلی  CTارسیابی ّ اس ًظز کیفیت تصاّیز لابل همایظَ با 

فلْرطکْپی ًاػی اس  CTرایجتزیي  آرتی فکت در .هی باػذ
.ابشار فلشی بایْپظی اطت



فلْرطکْپی CTدّس تابؼی در 

 فاکتْرُای هْثزبز دّس تابؼی بیوارّ پزطٌل:

سهاى پزتْدُی-

جزیاى ّّلتاژ تیْب-

دّس باال ی دطتِا ی اپزاتْر بذلیل لزارگیزی هظتمین در هیاى -
(حائل طْسى)تابغ

پزتْ پزاکٌذٍ دریافتی پزطٌل-

حاضز در اتاق اطکي -



با حذالل (ػیٌک,ػیلذتیزّئیذ ,رّپْع)بکارگیزی ػیلذ -
کاُغ هی  10/1هیلیوتز طزب دّس هؼادل هْثز را تا /.5

.دُذ

کاُغ % 50بکارگیزی فیلتز هخصْؽ دّس پْطتی بیوار را تا -
.هیذُذ



CTفلْرطکْپی دیجیتال

 بوٌظْر طِْلت اجزای آسهًِْای هذاخلَ ایc-arm 

فلْرطکْپی با یک دتکتْردیجیتال طیلیکًْی هظطح بَ 
 FACTS. فلْرطکْپی اضافَ ػذٍ اطتCTطیظتن 

.  تخلیَ آبظَ طًْذاژ اًتخابی کاربزد دارد,دربیْپظی اس تْهْر



بوٌظْر ُذایت دلیك ّطزیغ کاهپیْتزی :باسّی اطتزّتاکتیک
هذاخلَ ای بَ CTطْسى در اًذاهِای حظاص در آسهًِْای 

کاربزد دارد FACTSُوزاٍ 



کاربزدُای کلیٌیکی

 ٍبکوک ارتماء در دتکتْرُای حظاص دیجیتالی اهزّسCT 
تصاّیزی باکیفیت باالتز ّدّس تابؼی  فلْرطکْپی دیجیتال

کوتز بَ بیوار فزام ًوْدٍ لذا در بزرطیِای کلیٌیکی فزاّاًی 
:اس جولَ 

َُواتْم,کیظت,تخلیَ آبظ,

 بیْپظی,

 تشریك داخل هفصلی,

CT آرتزّگزافی

بزرطیِای دیٌاهیک هفاصل

بزرطی لْلَ گْارع با بلغ بارین


