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 INFINITT PACSتا لزار دادى اتشارّای هتٌَع ٍ هتفاٍت کارتزدی ،ایي اهکاى را تِ کارتزاى هیدّذ تا تتَاًٌذ تا
استفادُ اس ایي اتشارّا تغییزات هَرد ًظز جْت تطخیص تْتز ٍ دلیمتز را تز رٍی تصاٍیز اػوال ًوایٌذ.
در ایٌجا رٍش کار تا چٌذ اتشار سادُ تَضیح دادُ ضذُ است:
پس اس ٍرٍد تِ صفحِ  Viewingاتتذا گشیٌِ  ٍ Moreسپس تة  2Dرا اًتخاب ًواییذ .در لسوت ، 2Dرٍش
استفادُ اس چٌذ اتشار هْن را تِ اختصار تَضیح هیدّین :

تا اًتخاب ایي اتشار توام تصاٍیز را کِ درصفحِ هطاّذُ هی کٌیذ Select ،هیضَد.

ایي اتشار کار هؼکَس اتشار لثلی را اًجام هیدّذ تِ ایي صَرت کِ تصاٍیزی را کِ تا اتشار لثلی
ً Selectوَدیذ Deselect ،هیًوایذ.

ایي اتشار توام سزی ّای هَجَد در صفحِ ًوایص را تا ّن اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس تا  Scrollهَس
توام سزی ّا را تا ّن  Syncهیًوایذً Sync .وَدى سزیّا تا استفادُ اس ایي اتشار تذٍى ًوایص Scout Line
تز رٍی تصَیز خَاّذ تَد ٍ چٌاًچِ هی خَاّیذ تصاٍیز را تا ً Sync ، Scout Lineواییذ اس اتشار Cross Link
استفادُ ًواییذ (.رٍش استفادُ اس ایي اتشار لثال تَضیح دادُ ضذُ است).
 تفاوت این ابزار با  : Cross Linkایي اتشار ایي لاتلیت را دارد کِ در تصاٍیز  MRIهماطغ کزًٍال،
ساجیتال ٍ آگشیال را ّوشهاى ٍ تاّن ً Syncوایذ .در صَرتی کِ اتشار  Crosslinkسهاًی کِ هماطغ تا
ّن هتفاٍتٌذ ،تِ طَر هثال آگشیال ،ساجیتال ٍ کزًٍال ّستٌذّ ،زسِ را تا ّن ً Syncویکٌذ تلکِ تا
 Scrollهَس رٍی یک همطغ ،رٍی هماطغ دیگز ً Scout Lineوایاى هیضَد.

 : Shutterایي اتشار هحذٍدُ هطاّذُ تصاٍیز را هحذٍد تِ ًاحیِ هَرد ًظز ضوا هی-
ًوایذ ٍ ًَاحی را کِ رٍی تصَیز ًویخَاّیذ هطاّذُ ًواییذ ،پٌْاى هیساسد .تِ سِ ضکل دایزُ ،هزتغ ٍ Poly
 lineایي اهکاى ٍجَد دارد کِ تٌا تِ ضکل ًاحیِای کِ هذًظز ضواست ،هیتَاًیذ ّزیک اس سِ فزم را اًتخاب
ًواییذ.
 Poly line Shutterتیطتز تزای سیتی آًژیَ ٍ ام آر آًژیَ کارتزد دارد ٍ توٌظَر هطخص ٍ هجشاکزدى
هحذٍدُ ػزٍق استفادُ هیضَد.

 : Pesudo Color Mappingایي اتشار ایي اهکاى را تِ ضوا هیدّذ تا تصاٍیز  Gray Scaleرا تا
رًگ دلخَاُ رًگ آهیشی ًواییذ .تِ طَر کلی ایي اتشار تزای تصاٍیز پشضکی ّستِ ای ٍ تصاٍیز دًذاًی استفادُ
هیضَد.
پس اس اًتخاب اتشار ٍ کلیک تز رٍی تصَیز هَرد ًظز ،پٌجزُ سیز تاس هیضَد .در ایي پٌجزُ هیتَاًیذ هحذٍدُ
رًگ آهیشی ّز تافت ٍ ًَع رًگ را هطخص ًواییذ.

 : Auto Scrollتا اًتخاب ایي اتشار تصاٍیز تِ طَر اتَهاتیک ٍ تذٍى ًیاس تِ اسکزٍل هَس Scroll ،
هی ضًَذ.

 : Sharpen /Average Filterایي اتشار تزای حذف ًَیش تصاٍیز ٍ تْثَد کیفیت تصاٍیز
استفادُ هیضَد ٍ دارای سِ  High -3 Medium -2 Low -1: Levelهیتاضذ.
ایي فیلتز تز رٍی تصاٍیز  MPR ٍ 2Dاػوال هی ضَد.
تا اًتخاب فیلتز در کٌار تصَیز درجِ فیلتز ًطاى دادُ هیضَد (هطاتك ضکل سیز)
یکثار کلیک رٍی اتشار ()LOW

دٍتار کلیک رٍی اتشار ()Medium

سِ تار کلیک رٍی اتشار ()High

