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Hybridní systém Biograph True Point PET.CT Siemens – první zku‰enosti.
Bolãák K., Staníãek J., NiÏÀanská V., Stupalová J., ¤ehák Z., Koukalová R., Bartl J.
Oddûlení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie, MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Úvod
V dubnu roku 2006 byla zahájena v˘stavba nového PET Centra Brno, která byla dokonãena v kvûtnu roku 2007.

Rutinní provoz v prostorách nového PET centra byl zahájen po pfiestûhování technologií ze star˘ch prostor v fiíjnu 2007.

V listopadu 2007 byl na pracovi‰tû instalován nov˘ hybridní skener Biograph True Point PET.CT firmy Siemens. Zafiízení inte-

gruje PET skener s vysok˘m rozli‰ením osazen˘ LSO krystaly se 64 slice CT. Na zafiízení je moÏné souãasnû provézt vy‰etfiení

CT, které poskytne anatomickou informaci a vy‰etfiení PET, které poskytuje tzv. funkãní obraz získan˘ z vy‰etfiení pozitronovou

emisní tomografií.

Metodika
Srovnání obrazÛ PET E.CAT Accel a Biograph True Point PET.CT Siemens u vy‰etfiovan˘ch pacientÛ.

Radiofarmakum: 18F-FDG v dávce 370 MBq i.v. pro standardního pacienta, doba akumulace 60 minut., akvizice na PET

E.CAT Accel a bezprostfiednû potom hybridním skeneru.

Vizuální zhodnocení kvality obrazÛ a jejich porovnání, v˘poãet metabolické aktivity lézí u pacientÛ s pozitivním nálezem

(SUV max). a jejich porovnání.

Skener. E.CAT Accel Siemens Hybridní skener

Biograph True Point PET.CT Siemens

Pfiíprava pacienta k vy‰etfiení na PET/CT.
Vili‰ová M., Tom‰ová M.
Oddûlení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie, MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Nová technologie PET/CT vyuÏívá spojení dvou vy‰etfiení PET (pozitronová emisní tomografie) a CT (poãítaãová tomogra-

fie) v jednom pfiístroji. Kombinace PET a CT pfiedstavuje jednu z nejmodernûj‰ích metod v diagnostickém zobrazení lidského

tûla. PET slouÏí k zobrazení funkãních a anatomick˘ch zmûn, CT k jejich pfiesné lokalizaci. PET/CT je v˘znamn˘m pfiínosem

nejen v onkologii, ale i v neurologii a kardiologii.

K získání kvalitních v˘sledkÛ z vy‰etfiení je tfieba kaÏdého pacienta dÛkladnû pfiipravit, poskytnout mu v‰echny dÛleÏité infor-

mace, zajistit jeho bezpeãnost vzhledem k riziku alergick˘ch reakcí na kontrastní látky.

Cíl
Seznámení odborné vefiejnosti formou posteru s pfiípravou pacienta na vy‰etfiení a s prÛbûhem vy‰etfiení.

Metoda
Seznámení s pfiípravou pacienta k vy‰etfiení na PET/CT vãetnû obrazové dokumentace.

V˘sledky
Rychlé, bezpeãné a pfiesné vy‰etfiení pacienta. Kvalitní obrazová dokumentace.
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