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QCT PRO

™

Asenkron QCT

• Trabeküler Spine ve Kalça BMD hesaplama
• Windows işletim sistemli bilgisayar ünitesi

www.qct.com

• ISCD ve ACR onaylı FRAX hesaplama
• Yeni Asenkron QCT ile hasta altına phantom
koymadan çekim yapabilme
• Hızlı ve Basit; ortalama 5 dakika çekim süresi

Windows® ,Microsoft Corporation’ın ticari markasıdır
FRAX® Dünya Sağlık Örgütü’nün ticari markasıdır
University of Sheffield Medical School, UK. yer alan metabolik
kemik hastalıkları için birlikte çalışan Merkezi.
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Osteoporoz kaynaklı
kırıkların %55 - 90’ı
DEXA sistemler ile tespit edilememektedir.

3D Volumetrik Spine ve Kalça BMD

Stone, et al; 2003;
J Bone and Mineral Research

Asenkron QCT
Asenkron QCT
hasta altına
phantom
konulmadan
yapılır.

3D Volumetrik spine ve kalça BMD’si için QCT PRO
QCT PRO, yazılım ve kalibrasyon phantomundan oluşan,
trabeküler spine ve kalça BMD hesaplamasında kullanılan bir
sistemdir. Kolay kullanım için Windows tabanlıdır. Bütün dijital
tomografi cihazlarıyla uyum içinde, bir ya da daha fazla dijital
tomografi cihazı ile aynı anda kullanılabilmektedir.

QCT’nin Trabeküler Spine Avantajı
Trabeküler kemiğin, kortikal kısımdan ayırarak ölçüm
yapılabilmesi, QCT’yi DEXA cihazlarından ayırmaktadır.

Asenkron QCT
Mindways, 4. jenerasyon QCT ile birlikte, kullanıcılarına
daha yüksek doğrulukta BMD değerleri sunmasının yanı sıra, hasta
konforunu da sağlamaktadır. Asenkron QCT ile önceden çekilmiş
spine ve kalça tomografi çekimleri üzerinden BMD hesaplama
imkanınız vardır. Bu özellik BMD incelemesini hızlandımak için,
QCT’ye önemli bir nitelik kazandırmasının yanı sıra, osteoporoz
teşhisi için hastanın tekrar doz almasına engel olur.

“Özetle, volumetrik QCT taraması ve imaj analizleri, hesaplanan
değerlerin osteoartritlerden etkilenmediğini göstermiştir. Bu
dejeneratif değişimlerin, hem kortikal QCT ölçümünde, hem
de posterior - anterior DEXA ölçümlerinde büyük etkisi olduğu
gözlemlenmiştir. Osteoartrit değişimler, DEXA
ölçümlerinde major hatalara neden olur ve BMD
değerini arttırır. Bu yüzden, osteoartritli ve iskelet
yapısı sorunlu hasta vakalarında, volumetrik QCT
taraması önerilmektedir.“

Hızlı, düşük dozlu / dozsuz BMD
Yelinikçi/çok yönlü
QCT
Asenkron QCT, rütin
spine, pelvis, abdomen
çekimleriniz üzerinden
de BMD hesaplamanızı
sağlar. Hasta ekstra doz
almaz
*Kontrastsız

Bir QCT taraması, standart abodomen / pelvis tomografi çekimi
gibi yaklaşık 5 dakika sürer. Sanıldığının aksine “düşük dozlu”
BT sekansları kullanılır. Alınan doz yaklaşık 500 - 800µSv’dir. Bu
da ortalama bir mamografi çekimi ile eşdeğerdir. Yenilikçi birçok
özelliğe sahip QCT, ayrıca önceki BT çekimleri üzerinden de
BMD hesaplaması yapabildiği için, hasta hiç radyasyon almadan
da BMD değerini inceleyebilirsiniz.

QCT-DEXA KARŞILAŞTIRMASI
Kalça ölçümlerinde QCT, DEXA cihazlarında olduğu gibi FRAX
hesaplamalı ölçümler yapar. QCT özellikle spine ölçümlerinde
kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. QCT ile trabeküler
kemiği, kortikal kısımdan ayırarak ölçebilirsiniz. Bu özellik, DEXA
ile yapılan ölçümlerde büyük bir sorun teşkil eden, kemikteki
dejeneratif değişimler, skolyoz durumunda lomberlerin
süperpoze olması, kemik dışındaki kalsifikasyonlar ve obezite
gibi durumlarda %100 doğrulukta ölçümler yapabilirsiz.

Yatırımınızın Dönüşü

Quantitative computed
tomography (QCT) National
Osteoporosis Foundation’un,
BMD ölçümü için güvenli
ve efektif olarak önerdiği 3
metoddan biridir...

QCT, BMD ölçümü hesaplamak için kullanabileceğiniz bütçeniz
için en hesaplı ve geri dönüşü en hızlı olan sistemdir. DEXA cihaz
alımı için ayırdığınız bütçenizin, hemen hemen yarı fiyatını
ödeyerek QCT’ye sahip olabilirsiniz. QCT kurumunuza uzun
vadede de kazanç sağlar. Bir oda, sarf malzeme ve yedek parça
(tüp, dedektör vb.) ihtiyacı olmadığı için ileride size ek masraflar
yaratmaz. Devlet ödemesinin olması QCT’yi finansal olarak öne
çıkartan en önemli avantajdır.

Guglielmi et al., Acta Radiol, 46(3): 269-275, 2005.

Dejeneratif Hastalık

Kemik dışı kalsifikasyonlar

Skolyoz

Kalça Ölçümü
• Aynı alan ölçümleri
• Aynı ROI’ler
• Karşılaştırmalı T-Skor
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