How to Configure Hanging Portocol for CT Scan with Axial
,Coronal,Sagital,MPR and MIP reconstructions

بررسی اجمالی
 INFINITT PACSتا تَجِ تِ اّویت اظتفادُ از پرٍتکلْای از پیش تعریف شذُ ،تِ رادیَلَشیعتّا ٍ
هتخصصیي ایي اهکاى را هی دّذ تا تا تَجِ تِ ًیاز خَد تصاٍیر را از طریك ( Hanging Protocolتِ ٍیصُ در هحیط
ّای هجْس تِ چٌذیي هاًیتَر جْت تشخیص) چِ در داخل هرکس ٍ چِ از طریك ٍب ،هشاّذُ ٍ تشخیص ًوایٌذ .ضوي
ایٌکِ اهکاى  Import ٍ Exportتواهی ّHPا ٍجَد داشتِ ٍ درًتیجِ تا یکثار ظاخت  ،HPتراحتی هیتَاى آًْا را
در دظترض ظایر کارتراى لرار داد .شوا هی تَاًیذ پرٍتکل را تر اظاض هَاردی ّوچَى AETitle, Bodypart
 ...ٍ Modality,Study descriptionتعازیذ.
تا ظاخت پرٍتکل  ،3DMPRاهکاى تازظازی ظِ تعذی تصاٍیر ظیتی تَظط پسشک رادیَلَشیعت از دادُ ّای ظِ
تعذی در هماطعی کِ هعتمیوا از تصاٍیر اظتخراج ًویشًَذ (هثال  coronal ٍ sagitalتا اظتفادُ از همطع ،)axial
فراّن هیگردد .ترخی از رادیَلَشیعت ّا جْت تررظی عرٍق ٍ ارگاًْا ٍ همایعِ تصاٍیر  2Dتا  MPR ٍ MIPاز
پرٍتکل  3DMPRاظتفادُ هیًوایٌذ MPR .پرکارتردتریي اتسار  3Dکارتردی در ّstudyای NM ٍ MR ،CT
تحعاب هیآیذ.

نحوه ساخت پروتکل
 -1اتتذا در صفحِ  Worklistتر رٍی گسیٌِ  HPکلیک هی ًوایین.

ٍ -2ارد صفحِ  HPشذُ ،ظپط تر رٍی گسیٌِ  NEWکلیک ًواییذ ٍ یک  HPجذیذ تعازیذ.
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 -4ظپط پٌجرُ زیر تاز هی شَد:
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 )aرٍی گسیٌِ  NEWکلیک ًواییذ.
ً )bام  3DMPRرا تایپ ًواییذ.
 Lay out )cرا  2x2لرار دّیذ.
 )dگسیٌِ ّای الزم را اًتخاب ًوَدُ ٍ در تاکط هذًظر ً Drop ٍ Dragواییذ.
 )eظپط ً SAVEواییذ.
 )fدر پایاى ً OKواییذ.

 -6اکٌَى در لعوت ً 3DMPR , Display set Layoutوایاى هی شَد .در لعوت پاییي  series orderرا
تیک دار ًوَدُ ٍ عذد  2را تایپ ًواییذ (.تِ دلیل ایٌکِ در اغلة هَارد ظری اٍل ظکاًط  Scoutهی تاشذ ٍ
 3DMPRتایذ از ظری  2کِ ظری آگسیال اظت ظاختِ شَد).
در پایاى اتتذا  ٍ Saveظپط ً Applyواییذ.

 -7حال تِ صفحِ  Worklistترگشتِ ظپط رٍی  CT Examهَرد ًظر کلیک ًواییذ.

ٍ-8ارد پٌجرُ  Viewشذُ ٍ در لعوت  ، Deafult Layoutپرٍتکل  3DMPRکِ ظاختِ ایذ را اًتخاب ًواییذ.

 – 9پط از اًتخاب ،صفحِ زیر ًوایاى هی شَد :

 -11حال از گسیٌِ  ، Moreتة  MPRرا کلیک ًوَدُ ٍ اتسار رظن هعیر را اًتخاب ًواییذ.

 -11رٍی  Imageتا اظتفادُ از اتسار ّای هَجَد ،هعیر دلخَاُ را هشخص ًوَدُ ٍ تذیي ترتیة از رٍی لعوتی کِ
هشخص ًوَدُایذ MPR ،ظاختِ هی شَد.

 -12اگر  MPRرا از تخشْا ٍ اًذاهْای هٌحٌی شکل هثل عرٍق  ،فمرات ٍ پاًکراض هیعازیذ  ،هیتَاًیذ از اتسار
 Curved MPRاظتفادُ ًواییذ.

