How to use Spine Labeling
بزرسی اجوالی
 Infinitt PACSبا استفادُ اس ایي ابشار کاربزدی ،ایي اهکاى را بِ رادیَلَصیست هی دّذ تا در
آسهًَْای  MRI ٍ CTفقزات بز رٍی هْزُ ّا ٍ یا بز رٍی دیسکْای بیي هْزُای در ًوای
 Sagittalشوارُ گذاری ًوَدُ ( ٍ )Labelبیي آًْا توایش ایجاد ًوایذ .سپس هی تَاى
شوارُ هْزُّا را در سزی دیگز تصاٍیز ٍ در ًوای  Axialهشاّذُ ًوَد .اّویت ایي ابشار در
تشخیص شوارُ هْزُ در ًوای آگشیال است( .کِ در حالت عادی کار دشَاری است)

رٍش کار:
 .1پس اس اًتخاب  Studyهَرد ًظز ( در ایٌجا بِ عَر هثال ٍ ٍ )T-Spineرٍد بِ صفحِ
 Viewingبز رٍی گشیٌِ  Moreکلیک ًواییذ ٍسپس سزبزگ  Annotationرا اًتخاب
ًوَدُ ٍبز رٍی آیکَى

کلیک ًواییذ.
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 .2پس اس اًتخاب  Spine Labelصفحِ هقابل باس هی
شَد.
 در قسوت قزهش رًگ ًام هْزُ هَرد ًظز را اًتخاب
ًواییذ( .گزدًی  ،پشتی  ،کوزی ٍ یا خاجی)
 در قسوت  ، Typeدیسک ٍ یا هْزُ را بستِ بِ ًیاس
خَد اًتخاب ًواییذ.
 قسوت آبی رًگ هزبَط بِ هَارد  Abnormalاست،
هاًٌذ کساًی کِ هْزُ ّشتن گزدًی ٍ یا هْزُ ششن
کوزی دارًذ.
 در قسوت  Directionجْت شوارُ گذاری را اًتخاب
ًواییذ( .باال بِ پاییي ٍ یا بالعکس)
 با اًتخاب  Delete Allهی تَاًیذ ّوِ شوارُ ّای
( )Labelهَجَد رٍی تصَیز را پاک ًواییذ.
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 .3پس اس اًتخاب گشیٌِ هَرد ًظز (در ایٌجا  ،(Thoracicبز رٍی هْزُّای رٍی ً( Imageوای
ساجیتال) تک تک کلیک ًواییذ تا شوارُ هْزُ رٍی قسوت هَردًظز ایجاد گزدد.

 .4پس اس شوارُ گذاری بز رٍی هْزُ ّا در ًوای  ، Sagittalبا اًتخاب سزی ًوای ٍ Axial
ً scrollوَدى تصاٍیز بیوار در ایي ًوا ،در کٌار شوارُ ( Imageدر قسوت باال ٍ سوت
راست تصَیز) ٍ در داخل پزاًتش ،شوارُ هْزُ هزبَعِ ،هالحظِ هیگزدد( .قسوت قزهش
رًگ)
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 .5در صَرت ًیاس بِ پاک کزدى بعضی اس شوارُ ّا ،ابتذا بز رٍی شوارُ هْزُ هذًظز در
باکس  Spine Labelکلیک ًوَدُ (هثال  ،) T4سپس بز رٍی لیبل هْزُ هَرد ًظز رٍی
 Imageکلیک راست ًوَدُ (  ٍ ) T4گشیٌِ  Deleteرا اًتخاب ًواییذ  .در ایي صَرت
فقظ هْزُ هَردًظز ( )T4پاک هی شَد.
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