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Ortho pantomo gram  OPG 

OPG َهخفف کلو Ortho Pantomo Gram ریطَ. هی تاضذ Ortho ارتْدًتیک تَ  تَ عٌْاى

سیستن ًوایص پاًْراهیک تاز  تَ Pan ریطَ. دًذاى تاز هی گردد

تْهْگرام یک تػْیر . تکٌیک ایجاد هی ضْد هی گردد کَ تا اجرای

رّی یک غفحَ هٌفرد از تذى تیوار  است کَ تْسط فْکْش x اضعَ

تَ غْرت خاغی طراحی ضذٍ  OPG دستگاٍ .ایجاد هی ضْد

 پاًْراهیک از دًذاى ُا ّ فک ّ- تْهْگرافیک x-ray است کَ تػْیر

هطاتَ  اساش فیسیکی کار. در اختیار لرار هی دُذ TMJ هفػل

 OPG غفحَ فْکْش تا ایي تفاّت کَ. تْهْگراهِای هعوْلی است

 تػاّیر حاغلَ یک ًوای کلی از هْلعیت. فک ُا است دارای اًحٌایی هطاتك تا اًحٌاُای

 ُویٌطْر (هٌذیثل ّ هاگسیال  )لرار هی دُذ  دًذاًِا ّ اطالعاتی از استخْاًِای فک در اختیار

هفػل توپْر ّ هٌذیثل  )ّ جوجوَ  اطالعاتی از سیٌْسِای فک فْلاًی ّ هفاغل تیي فک ُا

لترال تِیَ کٌذ کَ ًوای  لادر است یک سفالْگرام OPG عالٍّ تر ایي دستگاٍ .لرار هی دُذ (

را در  اطالعات حاغلَ، دًذاًپسضکاى ّ هتخػػاى پسضکی. است ًیورخ استاًذارد جوجوَ

 تػاّیر QDI در. هطکالت دًذاى کوک هی ًوایذ تطخیع ًاٌُجاریِا ّ تِیَ ًمطَ درهاى ترای

یک گسارش دلیك  .تَ ریاست دکتر   هٌػْر تررسی هی گردًذ تْسط      گسارش هتخػع

 عٌْاى تخػػی تَ OPG یک یًْیت  Holyspirir در ضعثَ .ترای هعایٌات پسضکی تِیَ هی گردد

Concoct تػاّیر در هماطع ایي هاضیي تَ جِت تِیَ. ًػة ضذٍ است cross  ّ از هٌذیثل

دًذاى ُستٌذ تَ کار هی  یک ًوای اختػاغی ترای تیواراًی کَ کاًذیذ ایوپلٌت هاگسیال ّ تِیَ

 تخػػی ترای CT تذست هی آیذ کَ یک تکٌیک Dent scan اطالعات هطاتَ تْسط. رّد

حاغلَ تْسط تین گسارش دًذاى تررسی  ًوای ًتایج. ًوایص فک ُا در ایوپلٌت تیواراى است

 .است Holyspirir در تیوارستاى concot تػْیر سوت راست یًْیت )گردد  ضذٍ ّ گسارش هی

 : OPG اتاق

 .دارد ّ لترال سفالْگرام در آى لرار OPG است کَ دستگاٍ اتالی OPG اتاق
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هوکي  است در اتاق عکسثرداری لرار تگیرًذ ّ یا ایٌکَ کٌترل ًیل هوکي x ژًراتْر ، تیْب اضعَ

 .است در اتاق هخػْظ لرار دادٍ ضْد

  .هستمر هی گردد ّ اًتِای هماتل آى ًگِذارًذٍ کاست x تیْب اضعَ            اًتِای در یک

 : پرّسَ عولی

ّ  x تیي تیْب اضعَ آرم، C رّی یک استراحتگاٍ ثاتت ضذٍ ، چاًَ در هرکس چاًَ تیواراى

لرار دادٍ  آرّارٍ ُا رّی یک راٌُوای پالستیکی کْچک. گیرد ًگِذارًذٍ کاست فیلن لرار هی

 .ّضعیت ایستادٍ تیواراى ضکل هی گیرد در OPG تیطتر. هی ضْد ّ ثاتت هی گردد

یک اکسپْز ترای چٌذ . چرخذ ّ کاست فیلن طْل آرّارٍ ُا هی x اکسپْز تیْب اضعَ در طْل

فیلن تَ  کاست. حالیکَ تیوار در ّضعیت ثاتت تالی هاًذٍ است ثاًیَ غْرت هی گیرد در

یک ًیورخ سفالْهتری درخْاست ضذٍ  اگر. غْرت عرضی در طْل اکسپْز حرکت هی کٌذ

دز . سفالْگرام هی تاضذ هحافظ هخػْظ لرار هی گیرد کَ هخػْظ ًیورخ تاضذ، سر در یک

یک  سرتی ّ ضیلذ تیرّئیذ در زهاى درخْاست یک اکسپْز تَ ضیلذ. کن هی تاضذ x اضعَ

  .تذّى درد هی تاضذ ایي پرّسَ عولیاتی. تافت هی تایستی استفادٍ ضْد

 آهادگی درخْاست هی ضْد ؟ چَ OPG ترای یک -

 .الزم ًوی تاضذ concot ، لترال سفالْگرام ، اسکي دًذاى ّ OPG یک ُیچ ًْع آهادگی ترای

  : هٌثع
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