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Předmluva     

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) přistupuje k vydání dalšího z řady „Doporučení“, která 
si kladou za cíl usnadňovat uživatelům zdrojů ionizujícího záření plnění jejich povinností uložené jim 
zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění řady pozdějších předpisů (dále Atomový zákon), a jeho prováděcích vyhlášek. 

Atomový zákon vstoupil v platnost již 1.7.1997, ale jeho základní požadavky, kladené na uživatele 
zdrojů ionizujícího záření věcně nedoznaly zásadních změn. Ke dni 12.7.2002 nabyla účinnosti vyhláška 
č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, novelizována později vyhláškou č. 499/2005 Sb. (dále Vyhláška), která 
rozpracovává prakticky všechny důležité povinnosti při používání zdrojů ionizujícího záření a způsob jejich 
naplňování. 

Ustanovení § 4 Atomového zákona ukládá každému, kdo provádí radiační činnosti, povinnost 
přednostně zajišťovat radiační ochranu a zavést systém zabezpečování jakosti. Každému držiteli povolení 
k nakládání se zdroji ionizujícího záření (dále ZIZ) pak Atomový zákon, kromě jiného, ukládá podle § 18 
odst. 1 písm. a), sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat skutečnosti, parametry a vlastnosti 
důležité z hlediska radiační ochrany. V § 69 a § 72 Vyhlášky jsou pak stanoveny důležité veličiny, parametry 
a skutečnosti týkající se ZIZ, jež mají být pravidelně ověřovány a to zejména: 
 při převzetí ZIZ ještě před zahájením jeho používání v rozsahu vymezeném pro přejímací zkoušku 
 v průběhu používání ZIZ v rozsahu vymezeném pro zkoušku dlouhodobé stability a zkoušky provozní 

stálosti. 
Vzhledem k tomu, že zejména v oblasti lékařského ozáření  je nezbytné nastavit správnou praxi při 

radiologických výkonech a při kontrole radiologických zařízení (v souladu s požadavky právních předpisů), 
vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB) toto Doporučení. 

Doporučení se týká rentgenových přístrojů pro zubní panoramatická vyšetření a má sloužit jako 
vodítko pro držitele povolení k jejich používání jako pomůcka při plánování a provádění zkoušek provozní 
stálosti a vedení dokumentace s tím související. Bude–li jimi toto Doporučení používáno a dodržováno, bude 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost při svých kontrolách jejich činnosti považovat za naplňující požadavky 
radiační ochrany v oblasti kontroly zdrojů záření.  

Doporučení bylo zpracováno formou expertízy pro SÚJB a při zpracování byly zohledněny 
zkušenosti držitelů povolení k provádění zkoušek i pracovníků SÚJB z kontrolní činnosti na předmětných 
pracovištích. Uvedené postupy testů zkoušek provozní stálosti byly ověřeny v průběhu roku 2006. Případné 
připomínky uživatelů „Doporučení“ k jeho obsahu jsou vítány.  
 
 
 
                                                                                                      Ing. Karla Petrová 
                                                                                            náměstkyně pro  radiační ochranu 
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Úvod 
Stomatologická panoramatická tomografie (orthopantomografie) poskytuje v zubní radiodiagnostice 

diagnostické informace o celé čelisti pacienta, získané tomografickou projekcí roviny řezu procházející 
čelistí pacienta. Snímání rentgenového obrazu se provádí buď na film nebo na detektor pro digitální 
zpracování rentgenového obrazu. Pro získání kvalitního rentgenového obrazu je důležité, aby celý systém 
správně fungoval. 

Ke kontrole správné funkce rtg zařízení slouží zkoušky provozní stálosti, které umožní obsluze 
včasné zjištění změn v jakosti zobrazení. 

Testy zkoušek provozní stálosti orthopantomografických rtg zařízení (OPG) by měly být jednoduché 
a mít dostatečnou vypovídací úroveň o kvalitě rentgenového obrazu. Tento požadavek si uvědomují také 
výrobci orthopantomografických rtg zařízení. U většiny současně dodávaných rtg zařízení uvádí výrobce v 
„Návodu k obsluze rtg zařízení“ minimálně zkoušku zobrazení roviny řezu, procházející středními body 
zubních kořenů v průměrné skutečné lidské čelisti. Uvedená zkouška se provádí pomocí zkušebních 
fantomů, zkonstruovaných a vyráběných pro konkrétní typ nebo typy OPG rtg zařízení. Tyto fantomy by 
měly být dodávány spolu s novým zařízením jako nedílná součást dodávky. 

Některé ZPS jsou popsány v českých technických normách a průvodní technické dokumentaci k rtg 
zařízením (viz seznam použité literatury). Tyto normy, průvodní technické dokumentace a praktické 
zkušenosti, získané při provádění zkoušek na OPG rtg zařízeních byly použity při zpracování tohoto 
Doporučení. Doporučení slouží jako pomůcka při zpracování metodik ZPS. 

Uživatelé rtg zařízení se při zpracování metodiky ZPS přednostně řídí doporučeními výrobce 
provozovaného OPG rtg zařízení. 
 
  
1 Obecná ustanovení 
1.1 Definice pojmů 
anoda elektroda, k níž jsou urychlovány elektrony vytvářející svazek a která 

obvykle obsahuje terč 
artefakt zdánlivá struktura viditelná v obraze, která nepředstavuje zobrazení 

podrobnosti struktury v objektu a která nemůže být vysvětlena jako 
důsledek šumu 

Atomový zákon (AZ) zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
řady pozdějších předpisů 

expoziční automat 
(AEC) 

provozní   režim,  v němž  je  automaticky   řízen  jeden  nebo  více 
zatěžovacích faktorů skiagrafie pro získání potřebného množství záření 
v místě receptoru obrazu 

fantom objekt, chovající se z hlediska absorpce a rozptylu ionizujícího záření 
v zásadě jako tkáň; používá se například pro simulaci skutečných 
podmínek vyšetření pro hodnocení vlastností diagnostických systémů 
z hlediska záření nebo objektu; k testování geometrických vlastností 
panoramatických systémů se používají fantomy, zkonstruované 
výrobcem pro daná OPG rtg zařízení 

filtrace úprava vlastností ionizujícího záření průchodem látkou 
celková filtrace součet vlastní a přídavné filtrace 
přídavná filtrace ekvivalentní filtrace, dosažená přídavnými filtry a dalšími 

odstranitelnými materiály ve svazku záření, jež jsou mezi zdrojem záření 
a pacientem nebo specifikovanou rovinou 

vlastní filtrace ekvivalentní filtrace, daná neodstranitelnými materiály, jimiž prochází 
svazek záření, než vystoupí ze zářiče nebo jeho součástí; pro rentgenový 
zářič se vlastní filtrace vyjadřuje tloušťkou referenčního materiálu, který 
za specifikovaného napětí a jeho průběhu dává tutéž jakost záření při 
podmínkách první polotloušťky 

napětí rentgenky (U) je  potenciální  rozdíl  mezi  anodou  a  katodou  rentgenky;  obvykle se 
vyjadřuje svojí špičkovou hodnotou v kVp 

ohnisko kolmý průmět elektronického ohniska do referenční roviny 
optická hustota (OD) míra pro hodnotu zčernání fotografické vrstvy; je rovna dekadickému 
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logaritmu převrácené hodnoty činitele prostupu τ 
polotloušťka (d1/2) tloušťka specifikovaného materiálu, který zeslabuje v podmínkách 

úzkého svazku rentgenového záření do té míry, že kermový příkon se 
sníží na jednu polovinu hodnoty naměřené bez tohoto materiálu; 
vyjadřuje se v mm spolu s materiálem 

program zabezpečení 
jakosti (PZJ) 

podrobné pokyny pro provedení činnosti zabezpečování jakosti na 
pracovišti, včetně prvků administrativy jakosti a řízení jakosti; viz 
Vyhláška 132/2008 Sb. 

řízení jakosti pracovní techniky a činnosti, použité pro splnění požadavků na jakost 
proud rentgenky (I) elektrický proud svazku elektronů dopadající na terč rentgenky; udává se 

v mA 
průvodní technická 
dokumentace (PTD) 

dokumenty poskytnuté výrobcem při dodávce či instalaci rtg zařízení, 
přídavných zařízení nebo příslušenství, které obsahují důležité informace 
pro sestavení a instalaci zařízení a informace pro uživatele o obsluze a 
údržbě zařízení, zejména s ohledem na bezpečnost 

referenční hodnota hodnota parametru, stanovená jako střední hodnota výsledků 
jednotlivých testů při výchozí zkoušce provozní stálosti 

rentgenový zářič kryt rentgenky s instalovanou rentgenkou 
rovina receptoru obrazu rovina filmu nebo detektoru pro digitální zpracování obrazu  
skiagrafická kazeta světlotěsná schránka s předním krytem propustným pro záření, určená 

k uložení skiagrafického filmu, obvykle se dvěma zesilujícími fóliemi  
svazek záření prostor vymezený prostorovým úhlem a obsahující tok ionizujícího 

záření vycházejícího ze zdroje záření, považovaného za bodový zdroj; 
unikající záření a rozptýlené záření se nepovažují za součást svazku 
záření 

testovací zařízení   
 

specifická struktura jednoho nebo více materiálů určených pro zkoušky 
vyžadující rentgenový obraz; umísťuje se do svazku záření k získání 
tohoto obrazu 

Úřad (SÚJB) Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Vyhláška vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, novelizována později 

vyhláškou č. 499/2005 Sb. 
vzdálenost ohnisko - 
receptor obrazu 

vzdálenost od referenční roviny optického ohniska k bodu, v němž 
referenční osa protíná rovinu receptoru obrazu 

zesilující fólie vrstva materiálu citlivého na záření, používaného v přímé skiagrafii ke 
změně dopadajícího rentgenového záření na záření vhodnější pro emulze 
skiagrafického filmu 

zeslabení snížení veličiny záření, průchodem záření látkou, následkem všech typů 
interakcí s touto látkou; zeslabení nezahrnuje geometrickou redukci 
veličiny záření, danou vzdáleností od zdroje záření 

přejímací zkouška (PZ) zkouška provedená po instalaci nového přístroje, jejíž provádění 
definuje § 70 vyhlášky č. 307/2002 Sb., v platném znění 

zkouška dlouhodobé 
stability (ZDS) 

zkouška provedená pro zajištění funkčního stavu přístroje v daném čase; 
její provádění definuje § 71 vyhlášky č. 307/2002 Sb., v platném znění 

zkouška provozní stálosti 
(ZPS) 

zkouška prováděná k ujištění, že funkční vlastnosti přístroje splňují 
stanovené požadavky; její provádění definuje § 72 vyhlášky č. 307/2002 
Sb., v platném znění 

výchozí zkouška provozní 
stálosti (VZPS) 

zkouška provozní stálosti, při níž se stanovují referenční hodnoty; 
provádí se v adekvátním rozsahu po instalaci zařízení a po takovém 
zásahu do zobrazovacího systému, který mohl ovlivnit referenční 
hodnoty daného testu ZPS 

zdroj ionizujícího záření 
(ZIZ) 

látka, přístroj nebo zařízení, které mohou vysílat ionizující záření nebo 
uvolňovat radioaktivní látky 

 
1.2 Obecné požadavky pro provoz OPG pracoviště 
1.2.1 Požadavky na zubní OPG zařízení 
     Zubní orthopantomografická rtg zařízení jsou jednoduchými zdroji ionizujícího záření. Podle současné 
legislativy lze v České republice v souladu s Vyhláškou instalovat jen přístroje, které jsou typově schválené 
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ve znění § 23 AZ. Distributor rtg zařízení je povinen při instalaci zařízení doložit shodu se schváleným 
typem nebo s požadavky technických předpisů, které se na ně vztahují. Před uvedením přístroje do provozu 
musí být provedena přejímací zkouška (§ 70 Vyhlášky). 
 
1.2.2 Používání zubních OPG rtg zařízení 
     Podle AZ lze používat zubní orthopantomografická rtg zařízení pouze s povolením SÚJB. Držitelem 
povolení může být fyzická osoba nebo právnická osoba, splňující podmínky AZ a prováděcích předpisů. 
Podmínkou vydání povolení k nakládání s těmito ZIZ je mimo jiné ustanovení dohlížející osoby (§ 10 a § 13 
AZ). Dohlížející osoba zajišťuje soustavný dohled nad dodržováním požadavků radiační ochrany. 
 
1.2.3 Optimalizace zobrazovacího procesu 
     Cílem optimalizace zobrazovacího procesu je správná volba zatěžovacích parametrů tak, aby dávky 
absorbované pacienty i personálem byly co nejnižší, při dosažení požadované úrovně diagnostické 
výtěžnosti. 
 
1.2.4 Optimalizace radiační ochrany 
     Snímkování pacientů lze provádět pouze na pracovištích, kde byla prokázána odpovídající úroveň 
radiační ochrany. U zubních OPG rtg zařízení je to zajištění ochrany personálu před účinky ionizujícího 
záření (ovladovna nebo ochranná stínící přepážka) s možností vizuální kontroly pacienta. Pracoviště musí 
být vybaveno ochrannými prostředky pro radiační ochranu vyšetřovaných pacientů. 
     Při rtg vyšetření smí být v rtg vyšetřovně přítomen pouze pacient a osoby, jejichž přítomnost je při rtg 
vyšetření nezbytná. Tyto ostatní osoby musí být odpovídajícím způsobem chráněny před účinky ionizujícího 
záření vhodnými ochrannými prostředky a pokud je touto osobou osoba přidržující pacienta při rtg vyšetření, 
musí být též odpovídajícím způsobem informována o možném riziku. 
 
1.2.5 Dokumentace vedená na pracovišti (zejména) 

– povolení SÚJB k používání rtg zařízení 
– doklad o zvláštní odborné způsobilosti dohlížející osoby 
–  program zabezpečování jakosti schválený SÚJB, popisující systém jakosti pro nakládání se ZIZ, včetně 

způsobu zajištění: 
-  přejímací zkoušky 
-  zkoušek dlouhodobé stability 
-  zkoušek provozní stálosti 
-  oprav, údržby a servisu rtg zařízení 

–  provozní předpisy, zahrnující popis monitorování pracoviště a zásahové instrukce pro postup v případě 
odchylek od běžného provozu 

– evidence vyšetření pacientů včetně záznamu parametrů, ze kterých lze odvodit dávku pacienta (§ 67 
odst. 4 Vyhlášky) 

– návod k obsluze 
– technická dokumentace k rtg zařízení 
– záznamy o poruchách a servisních zásazích 
– záznamy o mimořádných událostech 
– protokol z přejímací zkoušky 
– protokoly ze zkoušek dlouhodobé stability 
– záznamy ze zkoušek provozní stálosti 

 
1.3 Přejímací zkoušky 

Přejímací zkoušky se podle § 70 Vyhlášky, provádějí nejméně v rozsahu stanoveném českými 
technickými normami, na základě návrhu výrobce, dovozce nebo distributora a nebo v rozsahu stanoveném 
při typovém schvalování. Při přejímací zkoušce držitel povolení, který zkoušku provádí, stanoví rozsah a 
četnost měření a ověřování vlastností zdrojů ionizujícího záření při předpokládaném způsobu použití v rámci 
zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní stálosti. 

Provádět přejímací zkoušky mohou, jako specifický způsob nakládání se zdroji ionizujícího záření, 
jen osoby mající příslušné povolení Úřadu. Řídit a vykonávat je mohou, jako činnosti zvláště důležité z 
hlediska radiační ochrany, pouze fyzické osoby se zvláštní odbornou způsobilostí podle zvláštních právních 
předpisů (vyhláška č. 146/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.). 
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Výsledky přejímací zkoušky se zaznamenávají do protokolu o této zkoušce, který obdrží jak osoba, 
která zdroj předává, tak osoba, která zdroj přebírá. Kopii protokolu zasílá držitel povolení, který zkoušku 
provádí, elektronicky Úřadu. 
Při přejímací zkoušce se provádí:    

–  ověření funkčnosti a ověření kvality řídících, ovládacích, bezpečnostních, indikačních a zobrazovacích 
systémů 

–  ověření, zda specifikované provozní parametry a vlastnosti zařízení nevybočují pro očekávaný způsob 
použití z mezí stanovených v technických českých normách nebo v průvodní technické dokumentaci od 
výrobců 

Pro vydání povolení k používání zubního OPG rtg zařízení je nezbytný kladný výsledek přejímací 
zkoušky. 
 
1.4 Zkoušky dlouhodobé stability 
     Zkouška dlouhodobé stability pro jednotlivé zdroje ionizujícího záření se podle § 71 Vyhlášky  provádí 
nejméně v rozsahu stanoveném českými technickými normami, na základě návrhu výrobce, dovozce nebo 
distributora a nebo v rozsahu stanoveném při typovém schvalování. 
     Zkouška dlouhodobé stability se, pokud Úřad nestanoví v povolení nebo v rámci kontrolní činnosti jinak, 
provádí 

a) jednou ročně, 
b) při každém důvodném podezření na špatnou funkci zařízení, jehož součástí je zdroj ionizujícího 

záření, 
c) po údržbě nebo opravě, která by mohla ovlivnit vlastnost nebo parametr ověřovaný při zkoušce 

dlouhodobé stability, 
d) kdykoli výsledky zkoušek provozní stálosti signalizují, že charakteristické provozní vlastnosti a 

parametry zdroje ionizujícího záření opakovaně vybočují pro daný účel použití z mezí stanovených v 
českých technických normách nebo v technické dokumentaci od výrobce nebo dovozce, 

     Zkoušky dlouhodobé stability zajišťuje ten držitel povolení k nakládání se zdrojem, který má zdroj v 
držbě. Provádět zkoušky dlouhodobé stability mohou, jako specifický způsob nakládání se zdroji 
ionizujícího záření, jen osoby mající příslušné povolení Úřadu, a řídit a vykonávat je mohou, jako činnosti 
zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, pouze fyzické osoby se zvláštní odbornou způsobilostí podle 
zvláštních právních předpisů (vyhláška č. 146/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.). Výsledky 
zkoušky dlouhodobé stability se zaznamenávají do protokolu o této zkoušce, jehož stejnopis obdrží každý, 
kdo je držitelem povolení k nakládání s daným zdrojem ionizujícího záření. Kopii protokolu zasílá osoba 
provádějící zkoušku elektronicky Úřadu.   
 
1.5 Zkoušky provozní stálosti 
     Zkouška provozní stálosti, podle § 72 Vyhlášky zahrnuje pro jednotlivé zdroje ionizujícího záření 
ověřování charakteristických provozních vlastností a parametrů v rozsahu stanoveném českými technickými 
normami nebo v rozsahu stanoveném při typovém schvalování zdroje záření, a to na základě návrhu výrobce 
nebo dovozce zařízení. Rozsah zkoušky se upřesňuje při přejímací zkoušce a při zkouškách dlouhodobé 
stability. 
     Zkouška provozní stálosti se provádí periodicky v intervalech stanovených při přejímací zkoušce nebo na 
základě doporučení uvedeného výrobcem v technické dokumentaci zdroje ionizujícího záření a vždy po 
údržbě nebo opravě, která by mohla ovlivnit zkoušenou vlastnost nebo parametr. 
     Zkoušky provozní stálosti provádí nebo zajišťuje držitel povolení k nakládání s daným zdrojem, který má 
zdroj ionizujícího záření, včetně dalších zkoušených zařízení, v držbě. Výsledky zkoušky provozní stálosti se 
zaznamenávají do protokolu o této zkoušce vedeného u toho držitele povolení k nakládání se zdrojem, který 
má zdroj v držbě. Ostatním uživatelům daného zdroje ionizujícího záření musí být umožněno seznámit se s 
výsledky zkoušek provozní stálosti. 
     Zkouška provozní stálosti má monitorovat stálost funkčních vlastností přístroje dostupnými prostředky, a 
to zkušebními metodami, které jsou jednoduché, rychlé a snadno proveditelné využívající relativní měření. 
Vybrané testy lze u malých pracovišť realizovat dodavatelsky osobou, která je odpovídajícím způsobem 
k této činnosti vybavena. Nevyhovují-li výsledky zkoušky provozní stálosti stanoveným kritériím, musí se 
zjistit příčina a provést příslušná nápravná opatření. 
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1.5.1 Výchozí zkouška provozní stálosti 
     VZPS je zkouška provozní stálosti, při níž se stanovují referenční hodnoty pro následné ZPS; provádí se 
v adekvátním rozsahu po instalaci zařízení a po takovém zásahu do zobrazovacího systému, který mohl 
ovlivnit referenční hodnoty daného testu ZPS. 
 
1.5.2 Referenční hodnoty 
     Referenční hodnoty se stanovují jako střední hodnoty výsledků jednotlivých testů v rámci VZPS. 
 
1.5.3 Následné zkoušky provozní stálosti 
     Při každém testu zkoušky provozní stálosti se musí nastavovat takové parametry a dodržovat geometrické 
i jiné podmínky, které jsou specifikované ve výchozí zkoušce provozní stálosti. Výsledky každého testu se 
porovnávají s referenčními hodnotami, stanovenými při výchozí zkoušce provozní stálosti. 
 
1.5.4 Četnost zkoušek provozní stálosti 
     Není-li výrobcem přístroje stanoveno jinak, je doporučeno provádět ZPS s četností dle tohoto 
Doporučení. Rozsah zkoušek provozní stálosti upřesňuje držitel povolení k provádění přejímacích zkoušek a 
zkoušek dlouhodobé stability při provádění uvedených zkoušek. 
     Záznamy referenčních hodnot musí být uchovávány nejméně do té doby, než jsou stanoveny nové 
referenční hodnoty. 
 
Přehled testů ZPS na zubních panoramatických rtg zařízeních a jejich četností podle Doporučení: 
Číslo Test Četnost 
 
ZPS rtg zařízení 
2.1 Vizuální a funkční zkoušky Denně 
2.2 zkouška geometrických vlastností panoramatického systému Čtvrtletně 
2.3 Symetrie obrazu Čtvrtletně 
 
ZPS zpracování filmů 
3.1 Senzitometrie 
3.2 Alternativní senzitometrie Týdně 

3.3 Světlotěsnost temné komory Ročně 
3.4 Ochranné osvětlení temné komory Ročně 
3.5 Světlotěsnost manipulačního boxu vyvolávacího automatu Ročně 
 
ZPS kazet a zesilujících fólií 
4.1 Vizuální kontrola stavu kazet a fólií 

Čištění kazet a fólií 
Denně 
Půlročně 

4.2 Světlotěsnost kazet Ročně 
4.3 Kontakt mezi zesilující fólií a filmem Ročně 
Četnost testů ZPS je možné ve spolupráci s místním radiologickým fyzikem, nebo subjektem provádějícím 
ZDS změnit dle potřeb pracoviště a dle četnosti vyšetření. 
 
1.5.5 Překročení tolerancí a nápravná opatření 

1. Indikují-li se výsledky, že přístroj nepracuje podle specifikovaných požadavků nebo stanovených 
kritérií, mají se ověřit vlastnosti zkušebních přístrojů a výsledek se má potvrdit opakováním 
zkoušky, dříve než se zahájí další činnost. 

2. Potvrdí-li výsledek opakované zkoušky, že rtg přístroj nepracuje podle specifikovaných požadavků 
nebo stanovených kritérií, lze provést jedno nebo více z následujících opatření: 

a) provede se opatření stanovené v programu zabezpečení jakosti pro řešení neshod        
b) informuje se osoba zodpovědná za zajištění radiační ochrany na příslušném pracovišti 

(dohlížející osoba) 
c) informuje se osoba používající přístroj k určené činnosti (RTG laborant, lékař). 

3. Indikují-li výsledky zkoušky mezní poruchu funkce podle specifikovaných požadavků nebo 
stanovených kritérií:  
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a) počká se na výsledek příští zkoušky dlouhodobé stability, avšak současně se pečlivě sleduje 
kvalita produkovaných klinických snímků; 

b) zvýší se četnost zkoušek daného parametru; 
c) nevyhovující zkouška provozní stálosti se zaznamená jako položka vyžadující pozornost při 

příští pravidelné údržbě. 
4. Pokud se vyskytly poruchy funkce přístroje z hlediska stanovených kritérií zkoušky provozní stálosti 

již dříve, mají osoby, uvedené v 2 b) a c) zvážit: 
a) provedení zkoušky dlouhodobé stability; 
b) zmírnění použitých kritérií; 
c) omezení  používání zkoušeného přístroje z hlediska kategorie radiologické aplikace; 
d) uvedením přístroje na seznamu přístrojů vyžadujících náhradu (obměnu). 

5. Jsou-li výsledky zkoušky z hlediska specifikovaných požadavků nebo stanovených kritérií zásadně 
nevyhovující:            

a) provede se zkouška dlouhodobé stability a její výsledky se oznámí osobám   uvedeným v 2 
b) a c); 

b) zváží se rozsah, v němž je péče o přístroj 
• přiměřená 
• nebo má být okamžitě zlepšena; 

c) učiní se rozhodnutí, zda se 
• ukončí další klinické používání přístroje 
• nebo se provede opatření podle 4. 

6. Rozhodnutí o dalších opatřeních závisí na uživateli. 
 
1.6 Testovací pomůcky a zkušební zařízení 
– Fantom pro testování geometrických vlastností panoramatických systémů – používá se ke kontrole 

optického zaměření polohy panoramatické vrstvy (řezné roviny), ostrosti a zkreslení objektů v řezné 
rovině, symetrie panoramatické vrstvy a homogenity expozice během projekce; tento fantom by měl být 
dodáván spolu s novým zařízením jako nedílná součást dodávky 

– negatoskop 
– pravítko – 30 cm až 40 cm 
– teploměr (digitální teploměr) 
– lupa – se zvětšením 5 až 10 
 

 

Obr. 1   Kulový – jehlový fantom pro rtg zařízení AVATEX firmy Chirana k.p. Brno 
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Obr. 2   Zkušební fantom pro rtg zařízení ORTHORALIX 9200 firmy GENDEX 
 

 
Obr. 3   Zkušební fantom pro rtg zařízení PLANMECA PM  2002  EC/CC  PROLINE firmy PLANMECA 
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Obr. 4   Zkušební fantom pro rtg zařízení Orthopantomograf OP 100 firmy INSTRUMENTARIUM  

IMAGING 
 

 
Obr. 5   Uspořádání při zkoušce geometrických vlastností panoramatického systému se zkušebním fantomem 

pro rtg zařízení  
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2 ZPS rtg zařízení 
Doporučené parametry a uspořádání při zkouškách provozní stálosti 
     Postup při provádění zkoušek provozní stálosti a četnost těchto zkoušek se řídí přednostně doporučením 
výrobce rtg zařízení, uvedeným v průvodní technické dokumentaci. Pokud u starších rtg zařízení není 
v průvodní technické dokumentaci výrobcem uveden postup provádění zkoušek provozní stálosti, stanoví 
provozovatel postup zkoušek ve spolupráci se subjektem provádějícím zkoušky dlouhodobé stability. Při 
výchozí zkoušce provozní stálosti musí být zaznamenány podmínky testů a geometrické uspořádání, aby 
byly při následujících zkouškách provozní stálosti použity stejné parametry a geometrické uspořádání. 
 
2.1 Vizuální a funkční zkoušky 
Četnost testu: Vizuální a funkční zkoušky provádí rutinně obsluha rtg zařízení před zahájením provozu rtg 
zařízení. 
Vizuální kontrola: obsluha rtg zařízení kontroluje funkci ovládacích prvků podle návodu k použití, zejména 
funkce indikace expozičních parametrů, světelné indikace nastavení panoramatické vrstvy (řezné roviny) a 
optické případně zvukové signalizace expozice. 
Funkční kontrola lokalizačního systému: obsluha rtg zařízení průběžně kontroluje funkci lokalizačního 
systému a jeho nastavování. Jedná se o kontrolu funkce nastavování panoramatické vrstvy (řezné roviny) 
nastavovacími prvky podle světelného zaměřovacího systému. 
Poslechová kontrola: jedná se o poslechovou kontrolu chodu rotační jednotky s rentgenkou a receptorem 
obrazu, případné zjišťování přítomnost netypických zvukových projevů. 
Kontrola akustické a světelné signalizace: jedná se o poslechovou a optickou kontrolu signalizace stavu 
přípravy k provozu, chodu rentgenky, signalizaci chybových hlášení poruch rtg zařízení a chyb obsluhy. 
 
2.2 Zkouška geometrických vlastností panoramatického systému 

Geometrické vlastnosti panoramatických systémů, tj. ostrost objektů a zkreslení objektů 
v panoramatické vrstvě (řezné rovině), symetrie zobrazení panoramatické vrstvy a homogenita expozice 
panoramatické vrstvy během projekce, jsou základní parametry, podle kterých lze posuzovat kvalitu 
zobrazení panoramatické vrstvy. Jednotlivé parametry rentgenového obrazu na filmu ovlivňuje více faktorů. 

Princip orthopantomografického zobrazení čelisti pacienta je v postupné projekci čelisti úzkým 
svazkem rtg záření na film nebo detektor digitálního zpracování obrazu, který se pohybuje okolo čelisti 
stejnou rychlostí, jako svazek rtg záření. Otáčení jednotky s rentgenkou a receptorem obrazu musí probíhat 
po křivce, odpovídající tvaru čelisti pacienta (viz obr. 6). Receptor obrazu by se měl pohybovat ve stejné 
vzdálenosti od chrupu, aby nedocházelo ke zkreslení rentgenového obrazu. Pomocí lokalizačního systému se 
posouvá křivka pohybu rentgenky s receptorem obrazu v ose Y tak, aby splnila uvedený požadavek. Při 
nastavení křivky pohybu rentgenky s receptorem obrazu tak, že jsou řezáky dále od receptoru obrazu, 
dochází ke zvětšení obrazu řezáků (viz obr. 7) a naopak při zmenšení vzdálenosti mezi řezáky a detektorem 
obrazu dochází ke zmenšení obrazu řezáků (viz obr. 8).  

Z tohoto důvodu se kontroluje přesnost nastavení lokalizačního systému. 
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Obr. 6  Tvar standardní průměrné čelisti s chrupem 
 
 
 
 

 
Obr. 7   Zkreslení obrazu posunem nastavení řezáků dál od detektoru obrazu (rozšíření obrazu kuliček 
uprostřed snímku).  
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Obr. 8 Zkreslení obrazu posunem nastavení řezáků blíž k detektoru obrazu (zúžení obrazu kuliček uprostřed 
snímku ) 
 

Další možnou příčinou zkreslení rentgenového obrazu čelisti pacienta je mechanická závada 
v otáčení jednotky s rentgenkou a receptorem obrazu, nebo dalších mechanických částech (např. pohyb 
kazety s filmem). Mechanické závady jako je vyšší tření mechanismu nebo trhavý pohyb jednotky 
s rentgenkou a receptorem obrazu mají za následek zkreslený nehomogenní obraz (viz obr. 9), případně 
svislé pruhy v obraze. Z důvodu mechanické závady může dojít k rozměrovému zkreslení jedné poloviny 
čelisti proti druhé polovině.    
 

 
Obr. 9 Zkreslení obrazu mechanickou závadou (třením došlo ke zbrždění a pak skokem uvolnění  otáčení 
jednotky s rentgenkou a detektorem obrazu - zúžení obrazu kuličky uprostřed snímku a rozmazání obrazu 
následující kuličky) 
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Obr. 10   Zastínění zesilující fólie neprůhledným (černým) filmem, nebo černým papírem (1. neprůhledný – 
černý film, 2. neexponovaný film) 
 
Četnost testu: 

• jednou za 3 měsíce 
• po opravě či údržbě takového charakteru, že může ovlivnit geometrické vlastnosti 

 
Zkušební pomůcky: 
−  fantom pro testování geometrických vlastností panoramatických systémů 
−  držák fantomu  
−  negatoskop  
−  pravítko 30 cm nebo 40 cm 
 
Postup při zkoušce u rtg zařízení se záznamem obrazu na film: 
1.  Fantom pro testování geometrických vlastností panoramatických systémů se upevní do držáku opěrky 

brady podle návodu výrobce rtg zařízení. 
2.  Pomocí zaměřovacího systému se podle návodu výrobce rtg zařízení nastaví řezná rovina. 
3.  Neprůhledným černým filmem se zastíní zesilující fólie v kazetě s filmem (viz obr. 10). Účelem je 

dosažení akceptovatelné optické denzity OD filmu při velmi malé absorpci fantomu. Pro expozici se 
použijí minimální parametry napětí na rentgence U (kV) a proudu rentgenky I (mA). Alternativně může 
být použita hliníková nebo měděná clona, umístěná před rentgenku. Tloušťka použité clony se stanoví 
empiricky.  

4.  Provede se expozice fantomu a snímek se standardně vyvolá. 
 
Postup při zkoušce u rtg zařízení s digitálním záznamem obrazu: 
1.  Fantom pro testování geometrických vlastností panoramatických systémů se upevní do držáku opěrky 

brady podle návodu výrobce rtg zařízení. 
2.  Pomocí zaměřovacího systému se podle návodu výrobce rtg zařízení nastaví řezná rovina. 
3.  Aktivuje se software pro snímání rentgenového obrazu. Pro expozici se použijí minimální parametry 

napětí na rentgence U (kV) a proudu rentgenky I (mA).  
4.  Získaný obraz se uloží do paměti počítače. 
 
Vyhodnocení testu: 
1.  Na negatoskopu nebo na monitoru se obraz fantomu na snímku vyhodnotí podle pokynů výrobce. 

Kontroluje se ostrost, shoda tvarového zobrazení kontrolních prvků fantomu a odpovídající symetrie 
rozteče obrazu kontrolních prvků fantomu (u všech dostupných fantomů v ČR se pro kontrolu tvarového 
zobrazení používají fantomy s ocelovými kuličkami – požadavek je, aby obraz kuliček v celé oblasti na 
snímku byl ostrý a nezkreslený). 
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2.  Podle návodu výrobce rtg zařízení se kontroluje geometrická shoda zobrazených prvků na rentgenovém 
obraze s rozmístěním těchto prvků ve fantomu (výrobce rtg zařízení většinou uvádí rozteč mezi 
definovanými body na snímku svého fantomu a toleranci rozteče těchto bodů). 

 

 
Obr. 11   Zobrazení fantomu u orthopantomografického rtg zařízení AVANTEX 
 

 
Obr. 12   Zobrazení fantomu u orthopantomografického rtg zařízení GENDEX ORTHORALIX  9200 
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Obr. 13   Zobrazení fantomu u orthopantomografického rtg zařízení PLANMECA PM 2002 CC 
 

 
Obr. 14   Zobrazení fantomu u rtg zařízení Orthopantomograph OP 100 firmy Instrumentarium Corp. Imaging 
 
2.3 Symetrie obrazu 

Symetrie zobrazení panoramatické vrstvy je dalším kritériem pro hodnocení kvality výsledného 
obrazu. Jedná se o symetrii zobrazení levé a pravé části čelisti pacienta. Ke kontrole se využívá obrazu, 
zhotoveného pro předcházející zkoušku. Na snímku fantomu se porovnávají vzdálenosti mezi zobrazeným 
prvkem uprostřed fantomu a definovanými prvky na levé a pravé straně obrazu fantomu L1 a L2 (viz obr. 15). 
Zobrazení panoramatické vrstvy je symetrické, pokud se vzdálenosti L1 a L2 neliší více než výrobcem 
uvedená tolerance. 
 
Četnost testu: 

Stejná jako u testu 2.2. 
Zkušební pomůcky: 

Stejné jako u testu 2.2 
Postup při zkoušce: 

Stejný jako u testu 2.2 
Vyhodnocení symetrie obrazu: 
 Na snímku fantomu se vyhodnotí symetrie obrazu podle pokynů výrobce rtg zařízení (měří se 
vzdálenosti mezi zobrazeným prvkem uprostřed fantomu a definovanými prvky na levé a pravé straně obrazu 
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fantomu). Zobrazení fantomu na snímku je symetrické, pokud  se vzdálenosti levé a pravé poloviny obrazu 
fantomu neliší více než výrobcem uvedená tolerance.  
 L1  L 2 
 
 

 
Obr. 15   Kontrola symetrie obrazu fantomu 
 
2.4 Homogenita obrazu 
     Při mechanických závadách v otáčení jednotky s rentgenkou a receptorem obrazu, nebo zadrhávání 
pohybu kazety s filmem dochází ke zkreslení obrazu - nehomogennímu zobrazení čelisti pacienta (viz 
zkreslení obrazu fantomu na obr. č. 9). Proto se rentgenka při otáčení během ozařování nesmí vlnit ani 
zadrhávat a při záznamu obrazu na film nesmí zadrhávat ani držák kazety s filmem. Také pro tuto zkoušku je 
možné použít snímek fantomu, zhotovený pro test 6.2. 
 
Četnost testu: 

Stejná jako u testu 2.2. 
Zkušební pomůcky: 

Stejné jako u testu 2.2 
Postup při zkoušce: 

Stejný jako u testu 2.2 
Vyhodnocení homogenity obrazu: 

Na snímku fantomu nesmí být výrazně zvlněná řada zobrazených prvků fantomu (maximálně ± 5 
mm od přímky proložené obrazem prvků fantomu). Na snímku nesmí být svislé pruhy a zkreslení obrazů 
prvků fantomu.   
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3 ZPS zpracování filmů 
Kvalita zpracování filmů významně ovlivňuje celkovou kvalitu obrazu. Proto je důležitá pravidelná 

kontrola vyvolávacího procesu a kontrola záznamů o výměně chemikálií, čištění a údržbě vyvolávacího 
automatu. Před prvním uvedením vyvolávacího automatu do provozu je potřeba optimálně nastavit 
vyvolávací proces. Provádí se buď podle pokynů výrobce vyvolávacího automatu pro konkrétní značku filmů 
a chemikálií pro vyvolávání filmů, nebo servisní organizace provede optimalizaci vyvolávacího procesu (ze 
souboru senzitometrických charakteristik vyvolaných filmů, zhotovených při změnách nastavení parametrů 
vyvolávacího automatu, se vybere nastavení s optimálními hodnotami minimální optické hustoty, citlivosti a 
kontrastu senzitometrické charakteristiky). Kontrola kvality zpracování filmů se provádí pravidelnými 
zkouškami provozní stálosti vyvolávacího procesu tak, aby bylo jisté, že: 
- vyvolávací automat je nastaven v souladu s pokyny podle průvodní dokumentace skiagrafických 

materiálů, vyvolávacího automatu a chemikálií, 
- je nastavena optimální teplota vývojky buď stanovením při optimalizaci vyvolávacího procesu, nebo 

podle průvodní dokumentace skiagrafických materiálů, 
- vyvolávací automat je udržován v souladu s pokyny podle průvodní dokumentace skiagrafických 

materiálů, vyvolávacího automatu a chemikálií. 
Na rtg pracovištích se zubními orthopantomografickými rtg zařízeními je možné kontrolovat kvalitu 

zpracování filmů vyvolávacími automaty buď senzitometrií, nebo některá rtg zařízení umožňují nepřímou 
kontrolu pomocí zkušebního filmu, exponovaného ve speciálním módu na rtg zařízení (viz obr. 16). 
Vzhledem k provozu zubních orthopantomografických rtg pracovišť (počtu vyvolaných filmů) je dostatečné 
provádění zkoušek provozní stálosti vyvolávacího procesu v intervalu 1x až 2x týdně.    

Pro provoz vyvolávacího automatu se doporučuje vést záznamy s následujícími údaji: 
–  kdy byla provedena údržba, 
–  kdy byly vyměněny pracovní roztoky, 
–  kdy byl přidán nový doplňovací roztok a 
–  kdy byly provedeny jakékoliv změny související s vlastnostmi vyvolávacího automatu. 
 
3.1 Senzitometrie 

Senzitometrie je metoda objektivního hodnocení vyvolávacího procesu umožňující zachytit každou 
jeho změnu dříve, než se projeví v klinickém provozu na rentgenovém snímku. Úroveň zpracování filmů ve 
vyvolávacích automatech závisí nejen na vyvolávacím automatu, ale také na používané chemii a kvalitě 
filmů. Hodnocení kvality zpracování se provádí senzitometrií. 
 
3.1.1 Stanovení referenčních hodnot sledovaných parametrů 

Počet rtg vyšetření na zubních orthopantomografických rtg pracovištích je relativně nízký. Pro tato 
rtg pracoviště není ekonomické pořízení vlastního senzitometru a denzitometru. Kontrolu vyvolávacího 
procesu je možné provádět pomocí předem naexponovaných filmů senzitometrem. Hodnocení je možné 
provádět porovnáním senzitometrické charakteristiky na filmu vyvolaném při zkoušce provozní stálosti, 
se senzitometrickou charakteristikou zhotovenou a vyhodnocenou při optimalizaci vyvolávacího procesu, 
zkoušce dlouhodobé stability, nebo při zkoušce po opravě vyvolávacího automatu. Pro zubní 
orthopantomografická rtg pracoviště je vhodné stanovení referenčních hodnot senzitometrické 
charakteristiky odbornou firmou. 
 
Četnost testu: 

• při změně vyvolávacích roztoků 
• při změně nebo rozšíření typů používaných filmů 
• při změně doby zpracování nebo teploty vyvolávání 
• po opravě vyvolávacího automatu takového charakteru, která může ovlivnit kvalitu zpracování 

snímků 
 
Pomůcky: 
−  film používaný na pracovišti nebo senzitometricky exponovaný film  
−  senzitometr  
−  denzitometr  
 
 

19 



Postup: 
Film se exponuje definovaným světelným zdrojem pomocí senzitometru. Alternativně je možné 

použít předem exponované film senzitometrem. Po vyvolání se na filmu zobrazí tzv. senzitogram 
(senzitometrický klín). Grafickým zobrazením závislosti optické hustoty jednotlivých polí senzitogramu na 
jejich osvitu se získá senzitometrická křivka. Z této křivky se odvozují základní parametry, které 
charakterizují kvalitu zpracování filmů: 

a) Minimální optická hustota Dmin (optická hustota podložky a závoje filmu) - optická hustota 
neexponované části rentgenového filmu po vyvolání. 

b) Index citlivosti Sind – optická hustota na takovém stupni senzitometrického klínu, kde optická hustota je 
nejblíže vyšší než hodnota 1,00 nad minimální optickou hustotou (obvykle se měří na 11. stupni 
senzitogramu). 

c) Index kontrastu Cind – rozdíl optických hustot dvou stupňů senzitometrického klínu, kde první hodnota 
je nejblíže vyšší než hodnota 2,00 nad minimální optickou hustotou a druhá hodnota je nejblíže vyšší 
než 0,25 nad minimální optickou hustotou. 

d) Maximální optická hustota Dmax – nejvyšší optická hustota, které lze pro daný filmový materiál při 
daných podmínkách zpracování získat. 

Referenční hodnoty výše uvedených parametrů se stanoví jako průměrná hodnota alespoň pěti po 
sobě jdoucích měření (v jednodenních intervalech). Tyto hodnoty jsou středovou  hodnotou v grafu kontroly 
kvality zpracování, další hodnoty z denních kontrol se do protokolu vynášejí v relaci k těmto referenčním 
hodnotám. 
 
3.1.2 Kontrola vyvolávacího procesu pomocí senzitometrem exponovaných filmů 
Četnost testu: 

• periodicky nejméně jedenkrát týdně 
• po výměně chemikálií ve vyvolávacím automatu 
• po čištění vyvolávacího automatu 

 
Pomůcky: 
−  senzitometrem exponovaný film  
−  film s referenční senzitometrickou charakteristikou  
−  negatoskop  
 
Postup: 

Senzitometrem exponovaný film se vyvolá ve vyvolávacím automatu. Po vyvolání se na filmu 
zobrazí tzv. senzitogram (senzitometrický klín). Zobrazený senzitogram se na negatoskopu porovná 
s referenčním senzitogramem, zhotoveným při optimalizaci vyvolávacího procesu. Minimální optická 
hustota a zčernání stanovených stupňů indexu citlivosti a indexu kontrastu na vyvolaném filmu se nesmí 
výrazně lišit od referenčního senzitogramu (u indexu citlivosti a indexu kontrastu maximálně o ± 1 stupeň). 
 
Důležité: 
Určení stupňů senzitogramu, ze kterých se stanoví index citlivosti a kontrastu, se provádí jen na začátku 
sledovaného období (při optimalizaci vyvolávacího procesu nebo výchozí zkoušce provozní stálosti). Při 
následných senzitometrických testech se index citlivosti a kontrastu odečítá vždy z těch stupňů 
senzitogramu, které byly definovány na začátku. 
 
Požadavky:  
– zvýšení minimální optické hustoty nesmí být zřetelně viditelné  
– zčernání stanovených stupňů indexu citlivosti a indexu kontrastu se nesmí lišit od referenčního 

senzitogramu o více než ± 1 stupeň 
 

3.2 Alternativní kontrola vyvolávacího procesu pomocí zkušebního filmu, exponovaného 
ve speciálním módu na rtg zařízení 

     Některá zubní orthopantomografická rtg zařízení umožňují provedení speciálního projekčního módu 
určeného ke zkoušce optické denzity filmu. V tomto módu se exponuje panoramatický film postupně 
vertikálními vlnami se zvyšující se dávkou, která se projeví vyšší optickou denzitou OD filmu, vzhledem 
k předcházející vlně (vertikálnímu pruhu) – viz obr. 16. Vyvolaný film se porovná s referenčním filmem, 
zhotoveným stejným způsobem po optimalizaci vyvolávacího procesu. Minimální optická hustota a zčernání 
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jednotlivých pruhů na vyvolaném filmu se nesmí výrazně lišit od referenčního filmu (maximálně o ± 1 
stupeň). 
 
Četnost testu: 

• periodicky jedenkrát týdně 
• po výměně chemikálií ve vyvolávacím automatu 
• po čištění vyvolávacího automatu 

 
Pomůcky: 
– film, používaný na pracovišti  
– referenční film s vertikálními pruhy s rostoucí optickou denzitou filmu 
– stále stejný neprůhledný černý film na zastínění jedné zesilující fólie 
– negatoskop  
 
Postup: 
     Stále stejným neprůhledným černým filmem se zastíní jedna zesilující fólie v kazetě s filmem (viz obr. 
16). Kazetu se vloží do držáku kazet a na ovládacím panelu se navolí  projekční mód určený ke zkoušce 
optické denzity filmu. Film se exponuje a vyvolá ve vyvolávacím automatu. Vyvolaný film se na 
negatoskopu porovná s referenčním filmem s vertikálními pruhy s rostoucí optickou denzitou filmu. 
 
Požadavky:  
–  zvýšení minimální optické hustoty nesmí být zřetelně viditelné  
– zčernání jednotlivých vertikálních pruhů vyvolaného filmu se nesmí lišit od zčernání jednotlivých 

vertikálních pruhů na referenčním filmu o více než ± 1 stupeň 
 
Poznámka: 

V případě, že optická denzita jednotlivých vertikálních pruhů vyvolaného filmu se liší od optické denzity 
jednotlivých vertikálních pruhů referenčního filmu o více než jeden stupeň, jedná se o některý 
z následujících problémů: 
– vyčerpané vyvolávací lázně (nejčastější důvod), 
– nesprávná funkce vyvolávacího zařízení, 
– nesprávná funkce nebo seřízení kolimátoru rentgenky, 
– zhoršená funkce rentgenky a 
– nesprávná funkce elektronických obvodů generátoru záření 

 
Obr. 16   Film exponovaný speciálním projekčním módem, určeným ke zkoušce optické denzity filmu pro 
kontrolu zobrazovacího procesu  
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3.3 Světlotěsnost temné komory 
     Čistota temné komory a její pravidelná údržba je nezbytným předpokladem pro minimalizaci vzniku 
artefaktů při zpracování filmového materiálu. Čistotu v temné komoře prověřuje denně před zahájením 
provozu její obsluha. Zvláštní pozornost je třeba věnovat čistotě pracovní plochy, podlahy a stírání prachu ze 
všech, zejména vodorovných ploch. Jakoukoliv manipulaci s filmem je nutné provádět s čistýma rukama. 
     Ověřuje se světlotěsnost temné komory vůči pronikání parazitního světla z okolních prostor. Protože je 
potřeba naexponovat film v kazetě takovými expozičními parametry, aby optická hustota na vyvolaném 
snímku byla mezi 1,0 až 1,5, doporučuje se spolupracovat při této zkoušce se 
zdravotnickým radiodiagnostickým pracovištěm, nebo subjektem provádějícím zkoušky dlouhodobé 
stability. 
 
Četnost testu: 

• jednou ročně  
• při podezření na pronikání světla do temné komory  

 
Pomůcky: 
–  film 
–  světlotěsná obálka (kartón apod.)  
–  stopky 
–  zeslabující fantom (např. 1 mm Cu) 
–  denzitometr 
–  zkušební kazeta s filmem 
 
Postup: 
1. Rozsvítí se všechna světla v okolí temné komory.  
2.  Všechna světla v temné komoře se zhasnou a zakryjí se všechny možné zdroje světla v temné komoře 

včetně přístrojových indikačních prvků. 
3. Pobytem v temné komoře po dobu minimálně 5 minut se adaptuje zrak a poté se identifikují všechna 

místa, kudy může do temné komory pronikat cizí světlo. Pokud je jistota, že žádné světlo do komory 
zvenčí neproniká, pokračuje se zkouškou ochranného osvětlení (zkouška 3.4). V opačném případě se 
pokračuje dalšími body postupu zkoušky.  

4. Zkouška světlotěsnosti temné komory se provádí na filmu, exponovaném tak, aby jeho optická hustota 
byla 1,0 – 1,5. Zkušební film je vhodné exponovat na zdravotnickém radiodiagnostickém pracovišti 
s následujícím postupem. Nabitá kazeta se umístí na skiagrafický vyšetřovací stůl a nastaví se velikost 
radiačního pole tak, aby byla celá kazeta ozářena. Do primárního svazku záření co nejblíže k ohnisku 
rentgenky se umístí zeslabující fantom. Napětí na rentgence se nastaví cca na 70 kV a elektrické množství 
tak, aby optická hustota vyvolaného filmu byla přibližně 1,0 – 1,5. Expoziční parametry se zaznamenají a 
stejné hodnoty se nastavují při následujících zkouškách provozní stálosti. 

5. V temné komoře se vyjme exponovaný film z kazety a zasune delší stranou do světlotěsné obálky tak, že 
polovina filmu bude zakryta v obálce, druhá polovina zůstane nezakryta.  

6. Obálka s filmem se umístí na pracovní místo, kde se obvykle s filmem manipuluje a ponechá se na tomto 
místě 4 minuty (všechna světla v okolí temné komory jsou stále rozsvícena a kontrolní světla uvnitř 
temné komory zhasnuta).  

7. Film se standardně vyvolá.  
8. Denzitometrem se změří optická hustota zakryté a nezakryté části filmu. 
 
Požadavky: 
–  nárůst optické hustoty nezakryté části filmu za 4 min. musí být menší než 0,05 OD  
 
3.4 Ochranné osvětlení temné komory 
     Ochranné osvětlení (manipulační osvětlení) temné komory musí být takové, aby během požadované doby 
manipulace s filmem nedocházelo ke zvýšení závoje (minimální optické hustoty) filmu. 
 
Četnost testu 

• jednou ročně  
• pokaždé při výměně bezpečnostního osvětlení, či jakémkoliv jiném zásahu, který by mohl ovlivnit 

bezpečnostní osvětlení temné komory  
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Pomůcky 
–  film 
–  světlotěsná obálka (kartón apod.)  
–  stopky 
–  zeslabující fantom (např. 1 mm Cu) 
–  denzitometr 
–  zkušební kazeta s filmem 
 
Postup: 
1. Zkontroluje se instalace bezpečnostních svítidel a ostatních světelných indikátorů v temné komoře.  
2. Zkontroluje se, zda jsou filtry bezpečnostních svítidel správně umístěny, zda nevykazují známky 

poškození, například vyblednutí, pukliny nebo odlupování vrstev. V případě potřeby se filtry vymění. 
3. Zkouška ochranného osvětlení temné komory se provádí na filmu, exponovaném tak, aby jeho optická 

hustota byla 1,0 – 1,5. Zkušební film je vhodné exponovat na radiodiagnostickém pracovišti 
s následujícím postupem. Nabitá kazeta se umístí na skiagrafický vyšetřovací stůl a nastaví se velikost 
radiačního pole tak, aby byla celá kazeta ozářena. Do primárního svazku záření co nejblíže k ohnisku 
rentgenky se umístí zeslabující fantom. Napětí na rentgence se nastaví cca na 70 kV a elektrické množství 
tak, aby optická hustota vyvolaného filmu byla přibližně 1,0 – 1,5. Expoziční parametry se zaznamenají a 
stejné hodnoty se nastavují při následujících zkouškách provozní stálosti. 

4. Zhasnou se všechna světla v okolí temné komory.  
5. V temné komoře se vyjme exponovaný film z kazety a zasune delší stranou do světlotěsné obálky tak, že 

polovina filmu bude zakryta v obálce, druhá polovina zůstane nezakryta.  
6. Obálka s filmem se umístí na pracovní místo, kde obvykle s filmem manipuluje a dalším kartónem 

z neprůsvitného materiálu se překryje obálkou nezakrytá část filmu tak, aby zůstal nezakrytý proužek o 
šířce asi 3 cm (obr. 17).  

7. Po 4 minutách se kartón posune podél filmu o další asi 3 cm.  
8. Tento krok se opakuje ještě po 2 minutách, po 1 minutě a poslední dva kroky vždy po 30 sekundách. 

Poslední proužek musí zůstat stále zakrytý; tím se získají stupně exponované světlem s časy 0 s, 30 s, 60 
s, 120 s, 240 s a 480 s (obr. 18).  

9. Film se standardně vyvolá.  
10. Denzitometrem se změří optické hustoty jednotlivých stupňů nezakryté části filmu a porovnají se 

s odpovídajícím protilehlém místem zakryté části filmu. Výsledky se zaznamenají.  
11. Identifikuje se stupeň, na kterém je optická hustota co nejblíže 0,05 nad optickou hustotou neexponované 

části filmu. Stanoví se celkový expoziční čas t této části filmu. Bezpečný manipulační čas temné komory 
se potom vyjádří jako 0,5.t.  
 

Požadavky: 
–  bezpečný manipulační čas nesmí být kratší než 60 s  
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Obr. 17    Uspořádání filmu a pomůcek při zkoušce ochranného osvětlení temné komory 
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Obr. 18    Zkušební film k vyhodnocení po zkoušce ochranného osvětlení temné komory 
 
3.5 Světlotěsnost manipulačního boxu vyvolávacího automatu 
     Ověřuje se světlotěsnost manipulačního boxu vyvolávacího automatu vůči pronikání parazitního světla 
z vnějšího prostředí. Tato zkouška se provádí, stejně jako zkouška světlotěsnosti temné komory, na film  
předexponovaný takovými expozičními parametry, aby optická hustota na vyvolaném snímku byla mezi 1,0 
až 1,5. Proto se doporučuje spolupracovat při této zkoušce s radiodiagnostickým pracovištěm, nebo 
subjektem provádějícím zkoušky dlouhodobé stability. 
     Při manipulaci s filmy v manipulačním boxu vyvolávacího automatu je třeba věnovat pozornost čistotě 
pracovních ploch boxu. Jakoukoliv manipulaci s filmem je nutné provádět s čistýma rukama. 
 
Četnost testu: 

• jednou ročně  
• při podezření na pronikání světla do manipulačního boxu vyvolávacího automatu  
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Pomůcky: 
–  film 
–  světlotěsná obálka (kartón apod.)  
–  stopky 
–  zeslabující fantom (např. 1 mm Cu) 
–  denzitometr 
–  zkušební kazeta s filmem 
 
Postup: 
1. Zkouška světlotěsnosti manipulačního boxu vyvolávacího automatu se provádí za běžných provozních 

podmínek, tj. za denního světla, nebo při rozsvíceném osvětlení místnosti s vyvolávacím automatem.  
2.  Zkouška světlotěsnosti manipulačního boxu vyvolávacího automatu se provádí na filmu, exponovaném 

tak, aby jeho optická hustota byla 1,0 – 1,5. Zkušební film je vhodné exponovat na radiodiagnostickém 
pracovišti s následujícím postupem. Nabitá kazeta se umístí na skiagrafický vyšetřovací stůl a nastaví se 
velikost radiačního pole tak, aby byla celá kazeta ozářena. Do primárního svazku záření co nejblíže 
k ohnisku rentgenky se umístí zeslabující fantom. Napětí na rentgence se nastaví cca na 70 kV a 
elektrické množství tak, aby optická hustota vyvolaného filmu byla přibližně 1,0 – 1,5. Expoziční 
parametry se zaznamenají a stejné hodnoty se nastavují při následujících zkouškách provozní stálosti. 

3. V manipulačním boxu vyvolávacího automatu se vyjme exponovaný film z kazety a zasune delší stranou 
do světlotěsné obálky tak, že polovina filmu bude zakryta v obálce, druhá polovina zůstane nezakryta.  

4. Obálka s filmem se ponechá se na tomto místě 2 minuty.  
5. Film se standardně vyvolá.  
6. Denzitometrem se změří optická hustota zakryté a nezakryté části filmu. 
 
Požadavky: 
–  nárůst optické hustoty nezakryté části filmu za 2 min. musí být menší než 0,1 OD  
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4 ZPS kazet a zesilujících fólií 
Každá skiagrafická kazeta má být označena názvem výrobce, typem zesilující fólie a datem vložení fólie 

do kazety. Pokud se na rtg pracovišti používá více kazet, musí být každá kazeta označena, aby byly 
jednoznačně identifikovatelné. Zkoušky provozní stálosti kazet a zesilujících fólií se provádějí 
v pravidelných intervalech a dále vždy při podezření na špatný stav kazety, nebo zesilující fólie. Při 
pravidelných kontrolách kazet lze spojit provedení testů 4.2 a 4.3 do jednoho testu (vyhodnocení jednoho 
exponovaného filmu). 
 
4.1 Vizuální kontrola stavu kazet a fólií 
Četnost testu: 

• vizuální kontrola denně (před zahájením rtg vyšetření)  
• čištění kazet a zesilujících fólií při zjištění znečištění – minimálně jednou za půl roku (provádí se 

podle návodu použitého čistícího prostředku)  
 
Pomůcky: 
–  čistící prostředek určený k čištění zesilujících fólií 
Postup: 
1.  Vizuálně se překontroluje stav kazet zejména uzávěry a závěsy a jejich případná deformace. 
2.  Kazety a zesilující fólie se vyčistí podle návodu použitého čistícího prostředku. 
 
Požadavky: 
– uzávěry a závěsy kazet nesmí být poškozené, zesilující fólie nesmí být znečištěné, poškrábané, nebo jinak 

poškozené 
 
4.2 Světlotěsnost kazet  
     Ověřuje se světlotěsnost kazet (neproniká-li světlo do vnitřního prostoru kazet). Test je, vzhledem 
k požadavkům na pomůcky, vhodné provádět na skiagrafickém pracovišti polikliniky nebo nemocnice. 
Alternativně jej mohou provádět osoby provádějící zkoušky dlouhodobé stability. 
 
Četnost testu 

• před zavedením nových kazet do klinického provozu (nejsou-li testované výrobcem)  
• jednou ročně  
• při podezření na špatnou světlotěsnost kazety  

 
Pomůcky 
–  kazety se zesilujícími fóliemi 
–  zeslabující fantom (např. 1 mm Cu) 
–  mřížka ke kontrole kontaktu film-fólie (provádí-li se testy 4.2 a 4.3 současně) 
–  denzitometr 
 
Postup: 
1. Testovaná kazeta a zesilující fólie se vizuálně zkontroluje, v případě znečištění se zesilující fólie vyčistí. 
2. Nabitá testovaná kazeta se umístí na skiagrafický vyšetřovací stůl. 
3. Vzdálenost ohnisko rentgenky-kazeta s filmem se nastaví minimálně 100 cm. 
4. Velikost radiačního pole se nastaví tak, aby byla celá testovaná kazeta ozářena. 
5. Do primárního svazku záření co nejblíže k ohnisku rentgenky se umístí zeslabující fantom (např. 1 mm 

Cu). V případě současné realizace testů 4.2 a 4.3 se místo zeslabujícího fantomu použije mřížka ke 
kontrole kontaktu film-fólie, která se umístí přímo na testovanou kazetu. 

6. Expozice se provede v manuálním režimu. Napětí na rentgence se nastaví cca na 70 kV a elektrické 
množství tak, aby optická hustota vyvolaného filmu byla přibližně 1,0. Expoziční parametry se 
zaznamenají a stejné hodnoty se nastavují při následujících zkouškách provozní stálosti. 

7. S exponovanou kazetou manipulujeme cca 2 minuty před matnicí rozsvíceného negatoskopu tak, aby byla 
světlu vystavena zejména kritická místa u uzávěrů, závěsů a identifikačního okna.  

8. Rentgenový film se standardně vyvolá. 
9. Vyvolaný film se prohlédne na negatoskopu. 
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Požadavky: 
–   kazeta je světlotěsná, pokud nejsou na filmu pozorována žádná osvětlená místa se zvýšenou optickou 

hustotou 
 
4.3 Kontakt mezi zesilující fólií a filmem  
     Ověřuje se kontakt mezi zesilující fólií a filmem, vyhodnocením homogenity obrazu mřížky ke kontrole 
kontaktu film-fólie. Test je, vzhledem k požadavkům na pomůcky, vhodné provádět na skiagrafickém 
pracovišti polikliniky nebo nemocnice. Alternativně jej mohou provádět osoby provádějící zkoušky 
dlouhodobé stability. 
 
Četnost testu: 

• před zavedením nových kazet do klinického provozu (nejsou-li testované výrobcem)  
• jednou ročně  
• při podezření na špatný kontakt film-zesilující fólie  

 
Pomůcky: 
–  kazety se zesilujícími fóliemi 
–  mřížka ke kontrole kontaktu film-fólie  
–  denzitometr 
–  negatoskop 
–  milimetrové měřítko 
 
Postup: 
1. Testovaná kazeta a zesilující fólie se vizuálně zkontroluje, v případě znečištění se zesilující fólie vyčistí. 
2. Testovaná kazeta se nabije filmem a vyčká se alespoň 15 minut, aby se vytlačil vzduch mezi filmem  a 

zesilující fólií. 
3. Nabitá testovaná kazeta se umístí na skiagrafický vyšetřovací stůl a na ni se umístí mřížka ke kontrole 

kontaktu film-fólie. 
4. Vzdálenost ohnisko rentgenky-kazeta s filmem se nastaví minimálně 100 cm.  
5. Velikost radiačního pole se nastaví tak, aby byla celá testovaná kazeta ozářena. 
6. Expozice se provede v manuálním režimu. Zvolí se nejmenší dostupné ohnisko. Napětí na rentgence se 

nastaví cca na 70 kV a elektrické množství tak, aby optická hustota vyvolaného filmu byla přibližně 1,0. 
Expoziční parametry se zaznamenají a stejné hodnoty se nastavují při následujících zkouškách provozní 
stálosti. 

7. Rentgenový film se standardně vyvolá. 
8. Vyhodnocení se provádí vizuální kontrolou na negatoskopu ze vzdálenosti 2 až 3 m. Dostatečného 

kontaktu mezi fólií a filmem je dosaženo, pokud je obraz mřížky ostrý a optická hustota je v celé ploše 
stejná. Místa špatného kontaktu se zpravidla projeví zvýšením optické hustoty jako tmavé skvrny a 
neostrostí zobrazené mřížky.  

 
Požadavky: 
–  obraz mřížky je v celé ploše ostrý a optická hustota homogenní 
 
  
5 Seznam použité literatury 

1. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

2. Vyhláška č. 307/2002 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně, ve 
znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. 

3. Vyhláška č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s 
ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd 

4. Vyhláška č. 146/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které 
mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační 
ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné 

27 



způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované 
dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků ve znění vyhlášky č. 315/2002Sb. 

5. Zákon č. 505/90Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
6. ČSN IEC 788: Lékařská radiologie – Terminologie, Český normalizační institut 1999 
7. ČSN IEC 1223-1: Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací – 

Část 1: Všeobecná hlediska, Český normalizační institut, 1999 
8. ČSN IEC 1223-2-1: Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací 

– Část 2-1: Zkoušky stálosti – Vyvolávací automaty, Český normalizační institut, 1999 
9. ČSN IEC 1223-2-2: Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací 

– Část 2-2: Zkoušky stálosti – Skiagrafické kazety a měniče filmů – Kontakt film-fólie a relativní 
citlivost kazety s filmově-fóliovou kombinací, Český normalizační institut, 1999 

10. ČSN IEC 1223-2-3: Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací 
– Část 2-3: Zkoušky stálosti – Podmínky bezpečného osvětlení v temné komoře, Český normalizační 
institut, 1999 

11. ČSN EN 61223-2-5: Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských informací – Část 2-5: 
Zkoušky stálosti – Obrazové displeje, Český normalizační institut, 1999 

 

28 


	1 Obecná ustanovení 
	1.1 Definice pojmů
	1.2 Obecné požadavky pro provoz OPG pracoviště 
	1.2.1 Požadavky na zubní OPG zařízení 
	1.2.2 Používání zubních OPG rtg zařízení 
	1.2.3 Optimalizace zobrazovacího procesu 
	1.2.4 Optimalizace radiační ochrany 
	1.2.5 Dokumentace vedená na pracovišti (zejména) 
	1.3 Přejímací zkoušky 
	1.4 Zkoušky dlouhodobé stability 
	1.5 Zkoušky provozní stálosti 
	1.5.1 Výchozí zkouška provozní stálosti 
	1.5.2 Referenční hodnoty 
	1.5.3 Následné zkoušky provozní stálosti 
	1.5.4 Četnost zkoušek provozní stálosti 
	1.5.5 Překročení tolerancí a nápravná opatření 
	1.6 Testovací pomůcky a zkušební zařízení 
	2  ZPS rtg zařízení 
	2.1 Vizuální a funkční zkoušky 
	2.2 Zkouška geometrických vlastností panoramatického systému 
	2.3 Symetrie obrazu 
	2.4 Homogenita obrazu 
	3  ZPS zpracování filmů 
	3.1 Senzitometrie 
	3.1.1 Stanovení referenčních hodnot sledovaných parametrů 
	3.1.2 Kontrola vyvolávacího procesu pomocí senzitometrem exponovaných filmů 
	3.2 Alternativní kontrola vyvolávacího procesu pomocí zkušebního filmu, exponovaného ve speciálním módu na rtg zařízení 
	3.3 Světlotěsnost temné komory 
	3.4 Ochranné osvětlení temné komory 
	3.5 Světlotěsnost manipulačního boxu vyvolávacího automatu 
	4  ZPS kazet a zesilujících fólií 
	4.1 Vizuální kontrola stavu kazet a fólií 
	4.2 Světlotěsnost kazet  
	4.3 Kontakt mezi zesilující fólií a filmem  
	5 Seznam použité literatury 

