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 تْتشیي سٍش پشتًَگاسی اص فک 

( : هتَجِ ضذًذ ٌّگام پشتًَگاسی اص فک radiographycomaronap سٍش پاًَساهیک )

 ضکل فک عَض هی ضَد تشای حل ایي هطکل تیَج هخصَصی ساختِ اًذ کِ دس آى

آًذ سا تِ ضکل ًعل اسة هی ساصًذ ٍ تا تاتص الکتشٍى ّا اضعِ تطَس یکٌَاخت پخص 

ضکل ٍاسد دّاى ضَد چَى ضکل آًذ ضکل فک   Uهی ضَد پس ٌّگاهی کِ قسوت 

دس تیواساًی کِ  -1ایشاد داسد:  2است ضکل فک دس ایي صَست کاهال هطخص است ٍلی 

ا تا ّن ًوی تَاى گشفت ٍ ّش فک ّش دٍ فک س -2سفلکس گگ داسًذ هطکل ساص است. 

 تِ تٌْایی گشفتِ هی ضَد.

فیلن دس خالف جْت ّن هی چشخیذًذ اها دس ایي  ٍکِ تیواس  ّن دس حالت تَهَگشافی

حالت هوکي است تیواس چطن خَد سا تاص کٌذ ٍ احساس کٌذ کِ فیلن دس حال تشخَسد تِ 

 ضذ. صَست اٍست ٍ صَست خَد سا عقة تکطذ پس ایي ّن کٌاس گزاضتِ

( : تیواس سٍی صٌذلی ًطستِ تیَج جلَی صَست تیواس هی چشخذ ٍ فیلن OPGپاًَسکس)

ّن جلَی صَست تیواس اها چَى هحَس چشخص دٍ طشفِ است دس ٍسط ایجاد هطکل هی 

کٌذ کِ دس ایي حالت هشیط یک ایٌچ هی چشخذ ٍ دس ایي حالت ٍسط فیلن یک ایٌچ سفیذ 

 هی ضَد.

(orthopantomography)OPG  .هحَس چشخص  3کِ ضشکت صیوٌس آى سا اسائِ داد

 داسد کِ یکی جلَی آسیای طشفی ٍ دیگشی پطت دًذاى ّای ًیص دٍ طشف قشاس هی گیشد.
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س چشخص آى صیاد تاضذ. تِ علت هتفاٍت تَدى ضکل فک ّا دستگاّی ساختٌذ کِ هحَ

 کِ هحَسّای چشخص هتعذد داسد. panelipse  هثل دستگاُ

است. اتتذا  panelipsکِ دس ایشاى فعال است تقیِ دستگاُ ّا  OPGدستگاُ  4جض 

قشاس گشفتِ هاتیي دًذاى ّا  chainSetتیواس هقاتل دستگاُ هی ایستذ. چاًِ تش سٍی 

تِ هَاصات افق سش تذٍى  occlusalقشاس هی گیشد. سطح  teethSetگیشُ دًذاى یا 

تشجیح دادُ هی ضَد تیواس چشخص سپس گیشُ ّای طشفی سش تش سٍی سش هحکن هی ضَد. 

چطن خَد سا تثٌذد چَى اًساى ّا راتا کٌجکاٍ اًذ ٍ هی خَاٌّذ تثیٌٌذ کِ دستگاُ تِ کجا 

 هی سٍد.

ثاًیِ  12ثاًیِ هتغیش است.  11-12دس ایي دستگاُ ّا طَالًی است تیي  exposeصهاى 

 panelipsاص تشای افشاد تضسگسال. چَى ّذف ها تصَیشگیشی تْتش است  15تشای اطفال ٍ 

 333اسصاى تش است ٍ تفاٍت قیوت آًْا  OPGاستفادُ هی کٌین ّشچٌذ کِ دستگاُ 

 ّضاس تَهاى است. 

دًذاى ّای ًیص است دس صَستی کِ دس  panelipseًقطِ ساًتش اضعِ دس دستگاُ ّای 

OPG  .)پطت دًذاى ّای ًیص است)تیي ًیص ٍ آسیای تضسگ 

 جضٍُ اص اطلس هشیل: ًِکات اظافِ ضذُ ت

دس تَهَگشافی پاًَساهیک یا پٌتَهَگشافی کِ تش خالف اسن تَهَگشافی)پشتَ ًگاسی 

اص هٌذیثل ٍ  (panoramic)ًوای ٍسیعی هقطعی( هقطعی سا اسائِ ًویذّذ تلکِ 

 ٍ دًذاى ّا سا ًطاى هیذّذ. TMهفصل 
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 35تا  33ایٌج است )کِ طَلی هعادل  14*5یا  12*5فیلن هَسد استفادُ دس پاًَگشاف 

 ساًت داسد.( 13ساًت ٍ عشظی هعادل 

 

دس ّش ثاًیِ تٌْا تیَب سادیَگشافی پاًَساهیک داسای ضکاف ًاصک ٍ عوَدی است کِ 

َص هیکٌذ. استفادُ اص ایي دستگاُ ّوچٌیي دٍص تیواس سا تِ اًذاصُ پًاحیِ ای کَچک سا اکس

ثاًیِ طَل هیکطذ اها  23تا  13هیاٍسد، اگشچِ ایي سٍش سادیَگشافی ی صیادی پاییي 

ٍ ًوای ٍسیع، دٍص سا پاییي هیاٍسد ٍ دس هقایسِ تا  (6)حذٍد  کوتش MAتذلیل استفادُ اص 

تِ عٌَاى هکول است ٍ  OPGسشی عکس ّای دّاى تِ صشفِ تش است الثتِ سٍش 
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تشای تطخیص دقیق  AP,PA  ٍVERTICOSUBMENTALهعوَال تِ ّوشاُ ًوا ّای 

 ضکستگی اًجام هیطَد.

 

 

 

 


