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TAXAS DE USO DO MICRO-CT SKYSCAN 1172 
(MICROTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE RAIOS X) 
ESTACIÓN DE BIOLOXÍA MARIÑA DA GRAÑA – USC 

 
Contacto.- María Candás. 981 563 100 ext.: 30377. Correo electrónico: maria.candas@usc.es 

 

MICROTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE RAIOS X 
(Aos prezos débese engadir o 21% do IVE*) 

Clase USC SUG e OPIs 
galegas 

Outros 

Preparación da mostra (1) 5 € mostra 5,25 € mostra 7 € mostra 

Escaneado da mostra (2) 60 € 63 € 84 € 

Reconstrución e análise de datos (3) 20 € 21 € 28 € 

5 € a 1ª imaxe  5,25 € a 1ª imaxe  7 € a 1ª imaxe  Análise de datos e produción de 
imaxes (4) Imaxes sucesivas 

2 € 
Imaxes sucesivas 

2,1 € 
Imaxes sucesivas 

2,8 € 

Proxeccións en 2D (5) 1 € 1,05 € 1,4 € 

* Exento do IVE para os usuarios da USC, sempre que se pague dunha aplicación orzamentaria da USC 
 

(1).- Tinguidura e deshidratación (no caso de tecidos brandos) e colocación da mostra nun soporte idóneo. 
(2) .- Obtención de proxeccións de raios X. 
(3) .- Reconstrución de imaxes de sección transversal en escala de grises a partires das proxeccións obtidas 
durante o escaneado. 
(4) .- Procesamento das imaxes post-reconstrución, interpretación dos datos, visualización correcta dos datos 
co software CTAn. Obtención de imaxes en 2D co software DataViewer. Obtención de imaxes en 3D cos 
softwares CTVol e CTVox.  
(5) .- Obtención de imaxes 2D en escala de grises (shadow images). 
 
NOTA: Para a realización de vídeos e outros requirimentos específicos, tarifaranse en función da mostra. 
 

Taxas aprobadas polo Consello Social da USC na xuntanza celebrada o 01 de Abril do 2014 
 


