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Dynamic Breast MRI
بررسی اجمالی
ّواًطَر کِ قثال گفتِ ضذ هطاّذُ ٍ تفسیر تصاٍیر  MRIدر  PACSتِ دلیل داضتي
ّ PulseSequenceای هتفاٍت کِ در یک سری ٍجَد داردّ ،ویطِ کارتر را تا چالص ّایی هَاجِ
هی سازد.
در  Dynamic MRIتِ طَر هثال در  Breastهوکي است یک سری کِ  Image 666دارد ضاهل 6
فاز دایٌاهیک تاضذ .هطاّذُ ٍ هرٍر سکاًسّای دایٌاهیک کِ زیرهجوَعِ یک سری ّستٌذ در
 Conventional PACSدضَار خَاّذ تَد.
 INFINITT PACSراّکار هٌاسة را ترای حل ایي هطکل تا هعرفی MR Sequence View
فراّن ًوَدُ است تا تا ایجاد  Virtual Seriesاهکاى ارزیاتی تْتر را ترای کارتراى در تررسی تصاٍیر
دایٌاهیک ،تصاٍیر تاخیری ) ... ٍ (Delayed MR Imagingفراّن آٍرد .
در ایٌجا رٍش استفادُ از  virtual series numberدر  Dynamic Breast MRIتَضیح دادُ ضذُ
است :
 -1در صفحِ  work listتر رٍی یک  Breast MRIداتل کلیک ًوَدُ ٍ ٍارد صفحِ Viewing
ضَیذ.
در ایي  studyکِ ضاهل 9سری هیتاضذ ،سریْای  7ٍ6ٍ5دارای چٌذیي زیر هجوَعِ دایٌاهیک هی
تاضٌذ .تِ طَر هثال سری  5تا  Image 618دارای  6سری دایٌاهیک هیتاضذ ٍ سری  6تا Image 356
دارای  5سری دایٌاهیک هیتاضذ.
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اعذاد ًطاى دادُ ضذُ در سوت راست  thumbnailتیاًگر تعذاد پالسْای دایٌاهیک در ّر سری هی-
تاضذ) virtual series number(.

 -2سری هَرد ًظر را از  Thumbnailاًتخاب ًوَدُ ٍ تا تَجِ تِ تعذاد سکاًسّای زیر هجوَعِ در
سری ( ّواى  Layout )virtual series numberهٌاسة را اًتخاب ًواییذ.
تِ طَر هثال ترای سری  5کِ  6فاز دایٌاهیک دارد ،هیتَاًیذ پس از اًتخاب سری ضوارُ ،5
 Layoutرا  2x3قرار دّیذ.
پس از اًتخاب  Layoutهٌاسة ،سری هَرد ًظر را  ٍ dragتِ ّر  6خاًِ ً dropواییذ( .از رٍی
 thumbnailتِ ّر ضص خاًِ ً Drag&Dropواییذ).
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 -3سپس تر رٍی عذد هَرد ًظر(سکاًس هذًظر) در ّر  ٍ Layoutدر تاالی ّر  Imageکلیک ًواییذ.
(تِ طَر هثال تر رٍی تصَیر اٍل رٍی سری  ، 1تصَیر دٍم رٍی سری ، 2تصَیر سَم رٍی سری ... ٍ3
کلیک ًوَدُ ٍ تِ ایي ترتیة ّر  6سکاًس دایٌاهیک را کٌار ّن در یک  windowتررسی ًواییذ.

 ٍ -4در اًتْا تا اًتخاب  crosslinkهی تَاًیذ ّر  6سری را تا  scrollهَس تِ طَر ّوسهاى تررسی ًواییذ.
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