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Rontgen dada adalah metode pencitraan pertama yang dilakukan untuk mendiagnosa pasien 
dengan gejala COVID-19. Pencitraan pada dada (foto thorax) dapat menunjukan tanda-tanda 
khas pneumonia yang didapat dari virus COVID-19. Tanda khas gambaran radiografi pada 
pneumonia tersebut seperti  airspace opacity (kekeruhan ruang udara), ground glass opacity 
(GGO), dan konsolidasi.

Pada umumnya, Rumah sakit melakukan pemeriksaan foto/rontgen dada pada orang dengan 
suspek COVID-19 dengan menggunakan mobile X-ray. Hal ini dilakukan karena  penggunaan 
mobile X-ray dapat dipindahkan langsung dari dan ke ruangan isolasi/ICU/kamar inap, 
sehingga dapat menghindari pasien dengan gejala COVID-19 berpindah-pindah ruangan. 

Adapun untuk orang/pasien yang termasuk dalam ODP (Orang dalam Pemantauan) dan tidak 
dirawat di RS, dapat melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan rontgen dada di 
ruangan radiologi menggunakan stationary X-ray.

Hal yang terpenting dan yang dibutuhkan saat ini dalam penanganan pasien COVID-19 adalah 
kecepatan, kebersihan, dan ketepatan dalam melakukan pemeriksaan juga mengevalusi 
gambar rontgen.

Siemens Healthineers menghadirkan beberapa fitur pendukung yang dapat membantu 
petugas dalam menangani pasien COVID-19 khususnya untuk melakukan rontgen dada.

Pendahuluan
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Fitur X-Ray untuk Pemeriksaan Thorax

Image Flavor

Digunakan oleh dokter untuk memilih jenis gambar radiografi sesuai dengan klinis,  
sehingga dokter dapat melihat tanda khas pneumonia dengan lebih jelas.

Customized
image flavor2

Image FlavorHigh Contrast 
image flavor2

Smooth
image 
flavor2

Standard
image 
flavor2

Standard Smooth High Contrast Image Flavor Customized

Diamond View Plus

Dapat membantu dokter untuk mengevaluasi 
gambar thorax dengan kualitas yang sangat 
baik (meningkatkan kontras gambar dan 
mengurangi noise gambar) pada pasien atau 
suspek COVID-19.

Tanpa Diamond View Plus Dengan Diamond View Plus
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Seizin oleh Rumah Sakit Barmherzige Schwestern Linz, Austria
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Alasan X-Ray Digunakan untuk Pemeriksaan  
COVID-19

Digital Mobile X-Ray

Bersifat fleksibel, alat dapat dipindahkan/digunakan  
kapanpun dan dimanapun. 
Dalam pergerakannya sudah menggunakan motor, 
sehingga meringankan petugas ketika mendorong 
dan memindahkan. Kemudian hasil gambar/foto, 
dapat diperoleh kurang dari 2 detik.

Stationery X-Ray

Dapat mencakup pasien dengan jumlah banyak dan 
baik digunakan sebagai alat penunjang untuk  
pasien rawat jalan (tidak diisolasi) yang melakukan 
deteksi dini COVID-19. Gambar yang dihasilkan pun 
dapat diperoleh kurang dari 2 detik.

Kamera

Fitur kamera yang terpasang di alat radiografi dapat 
membantu petugas dalam mengurangi interaksi 
langsung dengan pasien selama pemeriksaan.
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Daftar Pustaka

1. https://www.siemens-healthineers.com/en-id/radiography/digital-x-ray/multix-impact#CLINICAL_USE
2. https://www.siemens-healthineers.com/en-id/radiography/max-effect#DiamondView_Max
3. Gambar dari Siemens Healthineers product portfolio dan sumber lainnya.
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