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เครื่ องเอกซเรย์ ค อมพิ วเตอร์ ส ำหรั บ งำนทั นตกรรม (Dental CT) หรื อเครื่ องเดนตี ส แกน (DentiiScan)
เป็นเครื่องเอกซเรย์ค อมพิ วเตอร์แบบล ำแสงทรงกรวยสำหรับงำนทั นตกรรม และศัลยกรรมบริเวณช่ องปำก ขำกรรไกร
และใบหน้ ำ ให้ ข้ อมู ล แบบสำมมิ ติ ซึ่ง แตกต่ำงจำกเครื่องถ่ ำยภำพรัง สี (X-ray) และไม่ มีกำรบิ ด เบื อนของข้ อมู ล ช่ วยให้
กำรวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปำก ขำกรรไกร และกระดูกใบหน้ ำมีควำมแม่นยำมำกขึ้น ใช้ในกำรวิเครำะห์และวำงแผนส ำหรับ
งำนทันตกรรมรำกเทีย ม กำรผ่ำฟันคุด และกำรผ่ำตัดบริเ วณช่ องปำก ขำกรรไกรและใบหน้ ำ รวมทั้งงำนทำงด้ ำน ENT
ปริมำณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจำกเครื่องเดนตีสแกนจะน้อยกว่ำปริมำณรังสีที่ได้จำกเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท ำงกำรแพทย์
อย่ำงมำก
เครื่องเดนตีสแกนใช้รังสีเอกซ์ที่มีลำแสงแบบทรงกรวย และฉำกรับรังสีชนิดแบบรำบ (Flat Panel Detector)
ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ำม โดยอุปกรณ์ทั้งสองจะหมุนไปพร้อมๆ กันรอบผู้ป่วย 1 รอบ เพื่อเก็บข้อมูลดิบในแต่ละมุมมอง จำกนั้น
นำข้อมูลดิบที่ได้มำผ่ำนอัลกอริทึมในกำรสร้ำงภำพตัดขวำง (Reconstruction) เพื่อสร้ำงภำพตัดขวำงแบบสำมมิติบริเวณ
ช่ องปำกและขำกรรไกรของผู้ ป่วย ภำพตั ด ขวำงที่ ไ ด้ จะถู กแสดงผลในมุ มมองสองมิ ติแ ละสำมมิ ติ ผ่ ำนซอฟต์ แ วร์ แ สดง
ภำพสำมมิติ (Viewer Software)
จุ ด เด่ นของเครื่ องเดนตี ส แกน ให้ ข้ อมู ล อวั ย วะภำยในแบบสำมมิ ติ ที่ ไ ม่ มี กำรซ้ อ นทั บ กั นของอวั ย วะและ
มีควำมถูกต้องแม่นยำ ทำให้กำรวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปำก ขำกรรไกร และกระดูกใบหน้ำมีควำมแม่นยำและปลอดภัยมำกขึ้น
สำมำรถใช้ในกำรวิเครำะห์และวำงแผนสำหรับงำนทันตกรรมรำกเทียม กำรผ่ำฟันคุด กำรผ่ำ ตัดบริเวณช่องปำก ขำกรรไกร
และใบหน้ ำ และกำรวำงแผนทำงทั นตกรรมจั ด ฟั นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น นอกจำกกำรใช้ ง ำนทำงด้ ำ นทั น กรรม
เครื่องเดนตีส แกนสำมำรถนำมำประยุ กต์ใ ช้ใ นด้ำนหู คอ จมูก (ENT) เช่น กำรตรวจดูค วำมผิ ดปกติ ข องไซนั ส เป็นต้ น
ผู้ ป่ วยที่ ถู กถ่ ำยด้ วยเครื่ อ งเดนตี ส แกนจะได้ รั บ ปริ ม ำณรั ง สี ที่ ต่ ำกว่ ำเครื่ องเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ท ำงกำรแพทย์ ม ำก
ภำพตัดขวำงสำมมิติที่ได้จำกเครื่องเดนตีสแกนมีคุณภำพที่ดี
คุณลักษณะเฉพำะ
1. เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ (X-ray Generator) ที่มีกำลังไฟฟ้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1 กิโลวัตต์
2. ตัวตรวจรับรังสีแบบ Flat panel ขนำด 20 เซนติเมตร x 25 เซนติเมตร ที่ควำมละเอีย ด 0.127
มิลลิเมตร
3. ใช้กระแสไฟฟ้ำรูปแบบ 1 เฟส ที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้ำไม่เกิน 15 A และแรงดันไฟฟ้ำขนำด 220 - 240 Volt
ที่ควำมถี่ 50 Hz
4. เลเซอร์ในกำรจัดท่ำผู้ป่วย

5. อุปกรณ์สำหรับวำงคำง
6. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ในกำรสั่งงำนเครื่อง
7. ใช้ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อระบบและบริหำรจัดกำรข้อมูล
8. ใช้ซอฟต์แวร์ในกำรสั่งถ่ำยภำพรังสี และสร้ำงภำพตัดขวำงแบบสำมมิติ
9. ซอฟต์แวร์ในกำรแสดงภำพสำมมิติ
10. เครื่องหมุนรอบผู้ป่วย 1 รอบ ใช้เวลำ 18 วินำที ในกำรฉำยรังสี
11. ภำพตัดขวำงแบบสำมมิติมีควำมละเอียด 0.2, 0.25 และ 0.4 มิลลิเมตร โดยมีขนำด Field of View
(FOV) สูงสุด 16 เซนติเมตร x 13 เซนติเมตร
12. กำรส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ไดคอม (DICOM) ผ่ำนแผ่นซีดีพร้อมซอฟต์แวร์แสดงภำพ
13. ผู้ป่วยสำมำรถ ยืน นั่ง หรือใช้รถเข็นในกำรถ่ำยภำพรังสี
14. ขนำดของเครื่อง 1 เมตร x 1.3 เมตร x 2.3 เมตร
15. น้ำหนักของเครื่องประมำณ 200 กิโลกรัม
16. ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO 13485
การรับประกันและการบารุงรักษา
บริษัทฯ รับประกันเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนทันตกรรม (Dental CT) เป็นเวลำ 5 ปี นับจำก
วันติดตั้ง รวมค่ำบำรุง รั กษำและซ่ อมแซมแก้ไ ข ยกเว้น กำรซ่อมแซมแก้ ไ ขชิ้ นส่ วนเครื่ องกำเนิด รัง สีเ อกซ์ และตัวตรวจ
รับภำพรังสีภำยหลัง จำก 1 ปี นับจำกวันติดตั้ง
++++++++++++++++++++

บริษัท พิกซำเมด จำกัด

0 2028 9439

