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Основни концепции при 
Magnetom за измерване на 
големи региони за преглед 

l  scan@center и Tim Planning Suite; 
 
l TimCT (непрекъснато движение на 
масата, задействано от Tim) 
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Концепцията scan@center и  
Tim Planning Suite 

 При този метод се извършват 
конвенционални измервания с т. нар. Set-
n-Go протоколи, при които големите 
региони за преглед се подразделят на 
няколко подрегиона, индивидуално 
пасващи на изоцентъра на магнита. Това 
налага изпълнението на няколко стъпки в 
прегледа за последващо позициониране 
на масата за пациента, за планирането 
на допълнителни стъпки за измерване и 
за комбинирането на изображения.  
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Концепцията scan@center и  
Tim Planning Suite 

Прилагането на този метод е обусловено от  
следните технически предпоставки: 

l  Възможност за конфигуриране на протоколите за измерване така, 
че системата автоматично да изчислява оптималната позиция на 
масата и автоматично да я премества в изоцентъра на магнита по 
време на изследването. При Magnetom това се постига с 
изоцентричните протоколи. 

l  Възможност за комбиниране на изображенията, получени от 
отделните протоколи, в едно общо изображение. При Magnetom тази 
процедура се поддържа от функциите Composing Groups и Inline 
Composing. 

l  Наличие на технология, осигуряваща комбинирането на отделните 
бобини с цел намаляване времето за изследване и осигуряване на 
високо качество на получените образи. При Magnetom тази концепция 
се поддържа от технологията Tim (Total Imaging Matrix). 

l  Възможност за автоматично избиране на бобини: движенията на 
масата означават също честа смана на конфигурациите от бобини. При 
Magnetom това условие се изпълнява с функциите Coil Memory и 
Automatic coil selection. Максималният брой на използваните бобини е 
ограничен до броя на системните канали, с които разполага системата. 
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Концепцията scan@center и  
Tim Planning Suite 

При този метод за придобиването на полипозиционни 
локалайзери и измерването на голреми региони за 

преглед са необходими: 
l  Преместване на масата до желаните позиции; 
l  Осъществяване на предварителните настройки;  
l  Извършване на измерването. 
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Концепцията TimCT 

 С TimCT могат да бъдат измерени 
големи региони за преглед в тяхната 
цялост с единично сканиране. Това се 
постига чрез непрекъснато движение на 
масата по време на измерването, с 
което последващата комбинация от 
резултатни изображения вече не е 
необходима.  
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Концепцията TimCT 
l  Непрекъснато движение на масата, 
l  Осъществено от Tim; 
l  Автоматично откриване на койл;  
l  Динамично активиране на койлове. 
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Концепцията TimCT 
Придобиване на локалайзери със syngo TimCT 

FastView  
l  СТ-скаут (скаут, подобен на компютъртомографския) 
l  сканиране при непрекъснато движение на масата 
l  Stack от 2D аксиални срезове  
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Концепцията TimCT 
Syngo TimCT ангиография: 

l  Осигурена е възможност за гъвкава промяна на 
параметрите; 

l  Целият диапазон на скениране е подвижен; 
l  Коронарният 3D отрязък, придобит по време на 
движението на масата е непрекъснат; 

l  Първата и последната позиции на масата са 
достигнати в непроменено положение за пациента. 
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Концепцията TimCT 

TimCT осъществява всичко това чрез 
спазване на следните технически 

изисквания: 
 
l  Изисквания за безопасността на пациента: 

l  Наличие на SAR монитор – стойностите на SAR 
трябва да бъдат известни за всички места от 
тялото, затова той се проверява за цялата област 
на сканиране в кратка TimCT настройка. 
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Концепцията TimCT 
l  Изисквания за пациентната маса: 

l  Защита за електрониката. Неекранираната маса би довела 
до електронна намеса и съответно до артефакти в образите. 

l  Софтуер, позволяващ движение на масата от конзолата, 
за да може да се покрие целия регион на скениране. 

l  Къси кабели на намотките, за да се избегне риска те да 
засекат или да се оплетат докато масата се движи на големи 
разстояния. (При Tim койловете кабелите са много къси и се 
включват към масата.) 

l  Контрол с голяма точност върху скоростта на масата и 
нейната позиция, за да се осигурят субмилиметрова 
резолюция на изображението и субпикселна софтуерна 
корекция. 

l  Изисквания за обхвата на скениране: Наличие на хардуер, 
който да позволява надлъжно движение на масата, 
осигуряващо обхват на скениране до 205 см. 
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Концепцията TimCT 
l  Изисквания към софтуера: 

l  Наличие на секвенции за изобразяване: TimCT FastView и 
TimCT Angiography са валидни за новото покорение МРТ от 
Т-class (софтуер syngo MR B15). 

l  Обработка на изображенията – суровите данни трябва да 
бъдат коригирани, преработени и да се показват 
автоматично, за да се гарантира гладкото протичане на 
работния процес. С TimCT се осъществяват корекция и 
автоматична реконструкция на образа до пълния FoV, MPR 
и автоматични субтракция и MIP при ангиография. 

l  Графично позициониране на срезовете – при системите 
от  T-class се постига интуитивен контрол на присъщия FoV 
и общия обхват на сканиране. 

l  Настройките на предавателя и приемника, както и тези 
за честотата трябва да бъдат налични за целия регион на 
сканиране. Те се изпълняват при краткото TimCT сканиране, 
както и по време на движението на масата. 
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Концепцията TimCT 

l  Изисквания за качеството на образите: 
l  Висок SNR  и голяма разделителна способност. 

Matrix coils предлагат най-високия SNR общо за всички 
региони на тялото и така осигуряват голяма 
разделителна способност и кратко време на скениране. 

l  Нелинеарна корекция на градиента – без тази 
корекция латералната анатомия ще бъде неясна, а 
когато тя е по-далече или извън изоцентъра ще бъде 
още по-влошена. При syngo TimCT тази корекция се 
извършва автоматично. 

l  Корекция на фазата в посоката на отчитане при 
коронарно сканиране, за да се избегне загубата на 
сигнал в реконструираните изображения – прилага се 
при TimCT ангиографията. 
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Концепцията TimCT 
l  Изисквания за скоростта: 

l  Наличие на техники за паралелно получаване на образи 
във всички посоки – iPAT са основен инструмент за 
осигуряване на голяма скорост. Особено при периферната 
ангиография краткото време за сканиране (за да се 
следва контрастния болус) в комбинация с висока 
пространствена резолюция (за да могат да се 
диагностицират и малки съдове и патологии) са от критично 
значение. 

l  Възможност за калибрация на койловете за паралелно 
получаване на образи при непрекъснато движение на 
масата с цел намяляване времето за изследване и 
увеличаване на продуктивността. При Magnetom 
алгоритъмът Auto Calibration е стандартен за iPAT 
техниките. 
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Концепцията TimCT 
l  Изисквания към технологията на койловете: 

l  Възможност за свързване на множество койлове с цел 
постигане на пълно анатомично покритие – при технологията Tim 
могат да се свържат едновременно до 10 койла с до 102/76 (3Т/1,5Т) 
интегрирани койлови елементи. 

l  Възможност за комбиниране на койловете с цел обхващане на 
произволни региони на интерес – с Tim всички Matrix coils могат да 
бъдат комбинирани, като елементи от различни бобини могат да се 
използват едновременно. 

l  Разполагане на куплонгите за койловете по повърхността на 
пациентната маса , тъй като дългите кабели, прикрепени напр. 
отпред на магнита могат да създадат проблеми с безопасността по 
време на движението на масата. Всички Matrix coils имат много къси 
кабели, които директно се включват към масата. 

l  Възможност за автоматично откриване на койлове – всички Tim 
системи притежават функцията AutoCoilDetect, чрез която всички 
койлови елементи се откриват автоматично на локалайзера и се 
изобразяват при графичното позициониране на срезовете. 

l  Възможност за динамично превключване на койловете – 
автоматичното активиране и дезактивиране на бобинните елементи 
се осъществява чрез функцията AutoCoilSelect. 
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Показания за изследване 
 на цяло тяло 

l Проверка на общото състояние на 
организма за наличие на доловими с 
МРТ патологични промени. 

l Откриване на първични или 
метастатични туморни образувания и 
стадиране на заболяването. 

l Изобразяване на съдовата мрежа чрез 
МР ангиография. 
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Техника за изследване на цяло тяло:  
подбор и позициониране на 

койловете 
l  Matrix coils могат да се комбинират така, че 
да покрият цялата човешка анатомия. 
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Позициониране на койловете 
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Преглед на клаустрофобици 
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Извършване на преглед по 
метода TimCT: FastView 

l  TurboFLASH секвенции; 
l  Локалйзер с увеличен FoV 

l  изотропна резолюция (5mm)3; 

l  Висока скорост на движение на пациентската 
маса: 
l  3.6 cm/s @ 1.5T; 
l  4.6 cm/s @ 3T 

l  Изпълнение без предварителни настройки; 
l  Осъществява корекции за бъдещи 
измервания. 
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Извършване на преглед по 
метода TimCT 

l  TimCT FastView – 
извършва бърз 
локалайзер на 
цялото тяло, 
върху който се 
позиционират 
графичните 
срезове. 
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Извършване на преглед по 
метода TimCT 

l  Дефиниране на началната позиция на 
региона за измерване. 

l  Определяне на общата дължина на 
преглеждания регион. 

l  Изчисляване скоростта на движение на 
масата. 

l  Възможност за задаване на различна 
резолюция за части от преглеждания регион 
(напр. висока резолюция в края на 
преглеждания регион при контрастно усилена 
ангиография). 
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Извършване на преглед по 
метода TimCT 

Графично планиране на syngo TimCT ангиография  
след извършване на : 

l  FastView 
l  TestBolus_tra – няколко см над реналните артерии 
l  VesselScout 
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Извършване на преглед по 
метода TimCT 

l  Ангиографски преглед с 
непрекъснато движение на 
масата - 3D коронарен MIP 
l  3D FLASH_cor 
l  TR 2.44 ms 
l  TE 0.87 ms 
l  FA 25° 
l  FoV 400 x 1300 mm 
l  Matrix 320 x 1380 
l  Slab 115 mm 
l  TA 77 s 
l  PAT 2 
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Извършване на преглед по 
метода TimCT 

 
l  Онкологичния преглед с 
непрекъснато движение 
на масата е базиран на 
2D аксиални 
многосрезови секвенции 
за Т1 и Т2 образи с 
TimCT секвенции, които 
могат да бъдат във 
FLASH, TSE, STIR и 
BLADE техники. 
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Извършване на преглед по 
метода Tim Planning Suite 

l  Стандартни протоколи за изследване на цяло тяло 
са следните техники за измерване в коронарна 
равнина: 
l  T2 STIR 
l  T2 HASTE 
l  T1 TSE 
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Извършване на преглед по 
метода Tim Planning Suite 

l  Графично планиране на отделните блок-
серии чрез потребителския интерфейс  
Tim Planning Suite 
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Извършване на преглед по 
метода Tim Planning Suite 

l  Изследването на 
цяло тяло в пет 
стъпки предоставя 
образи с висока 
резолюция за всяка 
част от тялото. 



6/12/12 Мария Славова 30 

Извършване на преглед по 
метода Tim Planning Suite 

                     T1 TSE                 T2 HASTE             T2 TIRM 
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Извършване на преглед по 
метода Tim Planning Suite 

l  Ангиографски 
преглед на цяло 
тяло в 5 стъпки: 
l  ТА 1:03 min 
l  PAT 2 
l  Matrix 512 
l  Eff. SL 1.5 mm 
l  FoV 5 x 500 
l  Ориентация: cor 



6/12/12 Мария Славова 32 

Постпроцесинг обработка на 
получените образи 

l  Композиране на получените образи в 
едно цялостно изображение: 
l  Inline 
l Offline 

l  Корекции на степента на припокриване 
на съставните групи от изображения; 

l Изравняване на контраста. 
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Постпроцесинг обработка на 
получените образи 

 

l  Изравняване на 
контраста между 
съставните групи от 
изображения 
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Ограничения за използване на 
съставните изображения 

l Изображения, получени чрез Inline 
Composing не могат да се използват за 
планиране на лечение (хирургични 
процедури) или диагноза (напр. 
сегментни нестабилности). 

l Съставните изображения се различават 
от оригиналните по отношение на 
информацията за образите, особено 
при извършване на премествания. 



6/12/12 Мария Славова 35 

Ограничения за прилагане на 
методиката 

l Висока цена на изследването 
l Удължаване времето за изследване при 
наличие на разнообразна патология, 
ангажираща различни области от 
тялото. 
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Благодаря за вниманието! 


