How to use MR sequence view
بررسی اجمالی
هشاّذُ ٍ تفسیر تصاٍیر  MRIدر  PACSتِ دلیل داشتي ّ Pulse Sequenceای هتفاٍت کِ در یک
سری ٍجَد دارد ّویشِ کارتر را تا چالشّایی هَاجِ هی سازد.
تصاٍیر زیرهجوَعِ در یک سری تا یک ٍ Pulse Sequenceاحذ ًوایش دادُ هیشَد .تعٌَاى هثال
) ، Diffusion Weighted Image(DWIکِ خَد شاهل سکاًسّای دیگری هاًٌذ B=500، B=50
 ADC ٍ B=1000،هی تاشذ.
ّوچٌیي در  Dynamic MRIتِ طَر هثال ترای  Breastهوکي است یک سری کِ حاٍی  066تصَیر هی-
تاشذ ،شاهل  0فاز دایٌاهیک تاشذ .هشاّذُ ٍ هرٍر تصاٍیر دایٌاهیک در ایي آزهَى در Conventional
ّ PACSا دشَار خَاّذ تَد .هثالی دیگر کِ هی تَاى رکر ًوَد  Dual Echo Knee MRIاست کِ در
ایٌجا ،یک سری از سریْای تصَیر ترداری شذُ خَد شاهل  2سکاًس  T2WI ٍ PDWIهی تاشذ .
تر اساس ایي ٍیژگی تصاٍیر  ، MRIکارتراى در ٌّگام هقایسِ ٍ تشخیص تصاٍیر در Conventional
ّ PACSا ّوَارُ تا هشکالتی هَاجِ هی شًَذ.
 INFINITT PACSراّکار هٌاسة را ترای حل ایي هشکل تا هعرفی  MR Sequence Viewفراّن
ًوَدُ است تا تا ایجاد  Virtual Seriesاهکاى ارزیاتی تْتر را ترای کارتراى در تررسی تصاٍیر دایٌاهیک ،تصاٍیر
تاخیری ) ... ٍ (Delayed MR Imagingفراّن آٍرد.
ایي کار تا ایجاد یک هجوَعِ  ، Virtual Seriesدر سری حاٍی  Pulse Sequenceاًجام هیگردد.
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روش کار
 -1در صفحِ Worklistتر رٍی  Settingکلیک ًواییذ.

 -2سپس اس پٌجزُ باسشذُ بز رٍی  Default Layoutکلیک ًوَدُ ٍ هَدالیتی  MRرا اًتخاب ًواییذ.

 -3بز رٍی  Editکلیک ًوَدُ ٍ گشیٌِ  Use Sequenceرا تیک دار ًواییذ ٍ سپس ً OKواییذ.
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)Difiusion Weighted Imageing (DWI
 -4حال  Studyرا کِ دارای سکاًس دیفیَصى باشذ ،جستجَ ٍ سپس ٍارد هحیط Viewingهی-
شَین.
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 -5در شکل سیز ،سزی شوارُ  3حاٍی  88تصَیز هیباشذ کِ با چٌذیي  Pulse Sequenceگزفتِ
شذُ است .در گَشِ پاییي ٍ سوت راست  thumbnailآى ،یک عذد ( virtualشوارُ )4
ًوایش دادُ هی شَد کِ ًشاى دٌّذُ تعذاد سکاًس ّای سیز هجوَعِ ) ) 4Pulse sequenceدر
ایي سزی هیباشذ.

 -6سزی را کِ دارای عذد  virtualاست (درایٌجا سزی شوارُ  )3را اًتخاب ًوَدُ ٍ  Layoutرا
 2x2قزار دّیذ .در ّز سلَل هاتزیس تصَیز ٍ رٍی ّز تصَیز ،اعذاد هزبَط بِ Pulse
ّ sequenceای هختلف ًشاى دادُ هیشَدً A ( .شاى دٌّذُ توام اسالیس ّا هی باشذ)
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سری 1

سری 2

 -7بز رٍی اعذاد سزیْا در سلَلّای هاتزیس تصَیز کلیک ٍ سپس  crosslinkرا اًتخاب ًواییذ.
در ایٌحالت سکاًسّای دیفیَصى بزاحتی ٍ بصَرت هقایسِای در کٌار ّن دیذُ هیشًَذ ٍ اهکاى
هقایسِ درتغییزات بافتی را در ّ B-valueای هختلف بزای کاربز اهکاىپذیز هیساسد.
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