
O programa FUJIFILM FCR Mammography QC 

é um programa de Controle de Qualidade (CQ)

dedicado aos sistemas mamográficos FCR,

baseado na norma IEC 61 233-3-2 Ed. 2.0.  

Este programa de CQ permite medições

quantitativas, inspeções visuais e funções de

verificação do sistema de mamografia como

um todo, incluindo avaliações do mamógrafo,

leitora FCR, IPs, cassetes e negatoscópios.

Prevê a realização de testes diários ou semanais,

trimestrais e anuais, promovendo a identificação

de mudanças graduais de deteção da imagem

antes da ocorrência de potenciais problemas,

mantendo a estabilizada de qualidade

da imagem para diagnóstico. 

Para mamografia digital com
qualidade e confiabilidade superior. 

Programa de Controle de Qualidade para Mamografia

Mamógrafo Leitora FCR

(FCR PROFECT CS/One/FCR 5000MA Plus)

NegatoscópioIPs e Cassetes

(HR-BD/Type DM)

Equipamentos verificados por este programa
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Especificações e requerimentos do PC estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. 

1. Leitora FCR 
 • FCR PROFECT CS/One (50m/pixel imagem)  IP: HR-BD, Cassete: Tipo DM
 • FCR 5000MA Plus (50m/pixel imagem)        IP: HR-BD, Cassete: Tipo DM

Compatível à :

O programa é composto pelo exclusivo  simulador FCR 1 Shot Phantom M Plus,
do programa FUJIFILM FCR Mammography QC  e manual de instruções.

Itens de teste avaliados pelo 1 Shot Phantom 
Para o desempenho de  todo o programa, outros equipamentos de medição são requeridos além do 1 Shot Phantom.* * Teste requerido em determinados países. Verifique as regulamentações de seu país.

Com o FCR 1 Shot Phantom M Plus, a partir de uma única exposição,  
poderão ser realaizados 10 testes quantitativos, habilitando uma gama
de análises do sistema, em um espaço de tempo, relativamente, pequeno.*

Posição do 1 Shot Phantom no
Mamógrafo

     Perda de tecido junto à parede torácica        Razão contraste ruído (CNR  -  Contrast to
Noise Ratio)        Sensitividade do sistema       Distorção geométrica       Artefato do sistema
(toda imagem)       Uniformidade        Escala dinâmica        Resolução Espacial       Deteção
de baixo contraste (LCD  -  Low-Contrast Detectability)       Linearilidade/Qualidade do feixe
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*Aproximadamente 10 minutos, no laboratório FUJIFILM, em comparação com 5 horas (aprox.)
usando os procedimentos descritos no Padrão IEC.
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Dimensions: 263mm (w) x 198mm (d) x 24mm (h)
Peso: 575g

O programa FUJIFILM FCR 
Mammography QC  promove
a análises periódicas e 
gerenciamento dos resultados 
dos testes de CQ. Ele é instalado
no CR console como parte do 
sistema mamográfico FCR.
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O Manual de Instruções do programa  FUJIFILM FCR Mammography QC   
fornece instruções de todos os procedimentos para o controle de 
qualidade, explicações técnicas e outras informações necessárias.
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Imagem do 1 Shot Phantom,  no CR Console

Cálculos da análise do 1 Shot Phantom Resultados dos testes no CR Console 

Itens de teste de CQ  fornecidos pelo Programa FCR de Controle de Qualidade para Mamografia da FUJIFILM.

Itens de teste do 1 Shot Phantom

2. CR Console
 • CR Console Ver. 5.0 ou superior

1. Confirmação do valor S
2. Confirmação de compressão
3. Manutenção do negatoscópio

Teste bimestral

Teste anual

1. Teste de desempenho de imagem
  • Apagamento do sinal (Lag)
  • Redução de sensitividade devido à exposições prévias
    (fator Ghost)
  • Perda do tecido junto à parede torácica (para 40mm de espessura)*
  • Testes visuais e de funcionameto

2. Teste de resolução espacial na condição magnificada

3. Teste de desempenho de equipamento de raios-X
     • Precisão e reprodutividade do kVp
 • Camada semi redutora (CSR)
 • Colimação
 • Rendimento

4. Teste de desempenho do sistema AEC
 • Controle de densidade AEC
 • Reprodução do AEC
 • CNR , nos modos de exposição 
 • Dose média glandular,  nos modos de exposição 

1. 1. Teste com 1 Shot Phantom
 •  Perda de tecido junto à parede torácica
     •  CNR
     •  Constância de sensitividade do sistema
     •  Distorção geométrica
     •  Artefato do sistema
     •  Uniformidade
     •  Escala dinâmica
     •  Resolução espacial
     •  LCD
     •  Linearilidade/Qualidade do  feixe

2. Teste com ACR phantom

3. Boas práticas (Limpeza)
 • Mamógrafo
 • IP/Cassettes
 • Monitores
 • Negatoscópios

Teste diário e

semanal

Teste de Instalação
1. Confirmação do Valor S
2. Variação da placa de fósforo, IP
3. Base do IP

Repetir análiseTeste trimestral


