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Abstrakt a klíčová slova 

ABSTRAKT 
 

Tématem této diplomové práce je design kardiologické gama kamery. Hlavním cílem 

práce je navrhnout originální, vizuálně i ergonomicky vyvážený design pro sedícího 

či napůl ležícího pacienta s využitím nejnovějších technologií s důrazem na propojení 

dílčích segmentů v kompaktní celek. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Kardiologie, gama kamera, nukleární medicína, design 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The task of this diploma thesis is Design of cardiological gama camera. The theme of 

thi diploma thesis is design of cardiological gama camera. The main task is to find 

original, estecically and ergonomically balanced design for the patient in the sitting 

and lying position. The design is created with use of very new technology with 

emphasys put on connection of individal segment to the compact unit. 
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Design of cardiology  gamma camera. Nuclear medicin, design  
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1 ÚVOD 
 

Zadáním diplomové práce je návrh Designu kardiologické gama kamery. Jedná se o 

přístroj, který se používá v nukleární medicíně k detekci záření gama po aplikaci 

radiofarmaka do těla. Poskytuje informace pro funkční diagnostiku o tkáních a 

orgánech. A tedy nikoli o anatomické struktuře, kterou detekuje např. CT. Slouží k 

identifikaci nálezu a následnému operativnímu řešení v kardiologické chirurgii.  

 

Cílem diplomové práce je návrh, který bude respektovat funkční parametry a bude mít 

ergonomický, estetický a sociální přínos pro pacienta i obsluhu s inovací staršího 

tvarového řešení. Důraz při tvorbě návrhu bude kladen hlavně na psychický dopad 

přístroje na pacienta. Který se pohybuje ve sterilním stresovém prostředí nemocnice, 

je nucen podstoupit zdlouhavé vyšetření zpravidla se zjištěním následné nepříznivé 

diagnózy ohrožující jeho život.  

 

Návrh bude upřednostňovat nové technologie, jež by mohly zefektivnit a urychlit 

vyšetření pacienta a klást důraz na ergonomii ovládacích prvků tak, aby usnadnila a 

urychlila práci specializované obsluze. Přístroj bude koncipován k vyšetření srdce pro 

sedící nebo napůl ležící pacienty, což umožní kompaktnější design, vhodný do 

menších místností.   

Tvarové řešení má dopad na celkovou psychiku pacienta z vyšetření, z tohoto důvodu 

by se měla eliminovat těžkopádnost prvků na výsledném designu.  

1 
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Přehled současného stavu poznání 

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

 

2.1 Designerská analýza 
 

Vývoj vzhledu gama kamer ovlivňuje využití stále novějších technologií. Změny jsou 

patrné především na těle přístroje, ale i na rozložení hmoty, velikosti a zakomponování 

efektivnějších mechanismů. Přístroje už nejsou pouze kubických krabicových tvarů. 

Ale přibývá i organické tvarování či krytování konstrukce. Využívá se dotykový 

display na ovládacím panelu a použité mechanismy se stávají automatické. Přístroje 

se snaží, co nejvíce vyhovět pacientům a obsluze.  Rameno už není jen ukotveno na 

trubce. Ale na nosném prvku s možným využitím rotace okolo něj. Důraz se klade na 

ergonomii přístroje ať už na ovládací prvky, nebo na kompaktnost tvarového řešení.   

 

 

2.1.1 Vývoj gama kamery (scintilační kamery) 

Velký milník pro scintigrafii začal v roce 1951, kdy Benedect Cassen sestrojil první 

pohybový scintigraf. Přístroj při pohybu nad pacientem zachycoval přítomnost 

radioaktivních látek a zobrazoval intenzitu radionuklidu v různých částech těla.  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1958 Hal Anger prezentoval předchůdkyni současných gama kamer tzv. An- 

gerovu kameru, neboli scintilační kameru. Současné gama kamery se výrazněji neliší, 

pouze obsahují vylepšenou elektroniku.   

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-1 B. Cassen první pohybový  

scintigraf  [1] 
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Roku 1963 J. Erban, V. Hušák, Kleinbauer, M. Wiedermann, uvedli v Čechách do 

provozu nejdokonalejší amatérský pohybový scintigraf opatřený již více otvorovými 

fokusovanými kolimátory. Tento přístroj byl používán ve Fakultní nemocnici a 

Lékařské fakultě UP v Olomouci.  

 

V roce 1980 představil David E. Kuhl první SPECT přístroj. Přístroj matematicky 

rekonstruoval tomografické obrazy ze série 2D snímků. (2)  

 

 

 

 

2.1.2 Nejdůležitější současní zástupci produktové řady 

 

Firna Medkonsult 

Běžnými zástupci kardiologických gama kamer, které lze vidět v nemocnicích, jsou 

přístroje od firmy Medkonsult. U těchto kardiologických gama kamer je problém s 

nedostatečnou estetičností přístroje. To působí negativně na psychiku pacienta. Je zde 

kubické, těžkopádné tvarování. Nekompaktní tvarování přístroje u prvního obrázku. 

Příliš subtilní lůžka. Jsou zde pouze 2 snímače, v C-rameni rotujícího okolo pacienta. 

2.1.2 

 

Obr. 2-3 První SPECT (3) 

 

Obr. 2-2 Angerova kamera (2) 
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Přehled současného stavu poznání 

Vzdálenost zaměřovací techniky od objektu hraje význam roli kvality přeneseného 

obrazu a případné eliminace chyb.  Lůžka působí nepohodlně, přičemž doba vyšetření 

se pohybuje okolo 15 - 20 minut. Není zde vidět ani barevné rozlišení přístroje. Přístroj 

a jeho komponenty působí velmi sterilně. 

Druhý přístroj od firmy Medkonsult, CorCam je sestrojen na stejném principu. Opět  

je možné vidět rameno, které rotuje okolo lůžka. V tomto případě je kruhové. Ani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zde není výrazný designový posun přístroje, co se týká celistvosti tvarování. Subtilní 

lůžko je ergonomicky nepropracované. Nedostatečná podpěra při zdlouhavém 

vyšetření. Ovladače pro obsluhu nekorespondují s přístrojem. (5) 
 

 

 

 

Tento přístroj SPEKT je využíván nejen pro kardio chirurgii, ale i pro další odvětví 

medicíny. Jak už bylo zmíněno, přístroj poskytuje informace o tkáních a orgánech.  

Přístroj budí dojem subtilních podpěr. Výhodou je komplexnost přístroje. Což 

postrádaly přístroje od firmy Medkonsult. (6), (7)        

Obr. 2-5  CorCam, Medkonsult (6) 

Obr: 2-4 Quantrum CAM, Medkonsult (5)  
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D-SPECT od CAESAREA 

D-SPECT Spektrum Dynamics, Caesarea, Izrael je velmi designově zdařilý. Je zde 

patrné lepší barevné rozlišení jednotlivých segmentů přístroje. C-rameno, kde se 

nachází i více snímačů gama záření. Polohovatelnost vzdálenosti dovoluje lepší 

zobrazení a zamezuje tvorbě chyb. A v neposlední řadě kvalitněji řešené ovladače, 

které zlepšují práci obsluze. Také nové uspořádání kolimátorů umožňuje v ramenní 

části použít méně hmoty a snímaný obraz je dokonce přesnější a doba vyšetření 

výrazně kratší. Vadou tohoto návrhu je ergonomicky nepřizpůsobivé lůžko. (8) 
 

 
 

 

 

SIEMENS 

Firma Siemens je zdaleka asi nejznámější firma, která distribuuje lékařské přístroje. Je 

velmi kvalitní. Je vyspělá a pokroková, i co se týče designu. A to je patrné  

i z nejnovějších zástupců na trhu. Tato firma si uvědomuje, že přístroje prodává  

i design. Hybrid SPECT s CT zařízení od společnosti Siemens, Symbia T je opět 

možné využít nejen v oblasti kardio chirurgie. Je to jeden z nejnovějších přístrojů od 

firmy Siemens. Tvarování přístroje působí harmonicky. Ovládací panel je jasně 

viditelný. A vhodně umístěný s možností pohybu. Lůžko nepůsobí subtilně. Což má  

i pozitivní psychický dopad na pacienta. Jemné barevné rozlišení, ze kterého je patrné, 

že se jedná o přístroj do lékařského prostředí.  (9), (28) 

 

 
 

 

Obr. 2-6 D-SPECT Spektrum Dynamics, Caesarea, 

Izrael (8) 

Obr. 2-7 SPECT/ CT (Symbia T) (9) 
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Cardio MD, Siemens 

Případ speciální kardiologické kamery od firmy Siemens s malými rozměry detektoru. 

Tato gama kamera má větší citlivost než velké SPECT kamery. To se promítá i do 

délky vyšetření, které se stává kratší. Tato technologie si získává stále více zákazníků 

než klasické SPECT přístroje. Je zde patrné polohovací lůžko a rotující C rameno 

okolo nosného prvku. Bohužel tvar kamery by mohl být tvarově dotaženější, zde jsou 

použity pouze kubické tvary. 

 

 
 

 

 

PET přístroj je podobný konstrukcí i tvaroslovím SPECT zařízení. I tento přístroj 

předává informace o orgánech a tkáních. Je citlivější oproti SPECT přístroji. Je to           

i z důvodu absence kolimátorů. Bílá barva navozuje opět sterilní vzhled. Propojení 

tvaru lůžka a podpěry se snímací hlavní části spolu nekoresponduje. Lůžko sice 

nepůsobí subtilně, ale ani pohodlně. Což má nepříznivý dopad na psychiku pacienta, 

který musí absolvovat zdlouhavé vyšetření. Tento model nepatří mezi nejnovější 

zástupce na trhu, avšak je stále používaný na klinikách a v nemocnicích. (11) 

 

 

 
 

 

Obr. 2-8 Kardiologická kamer Siemens (10) 

Obr. 2-9 PET (11) 
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Firma Philips Healtcare  

Firma Philips se specializuje na produkty a servis zdravotnických zařízení. Jedním z 

odvětví, pro která dodává přístroje je kardiologie.  

 

Philips (ADAC) Vertex Plus (V60) 

Plus Systém Vertex je vybaven duální hlavou. Epic detektory umožňují snímaní srdce 

a celkové tělesné zobrazení. Přístroj je automaticky řízen a řadí se mezi SPECT 

zařízení. Masivnější konstrukce zajišťuje stabilitu. Snímaná část zahrnuje dva otevřené 

kruhy spolu s kolimátory. Jednotlivé komponentní přístroje postrádají harmonickou 

komplexnost. Barevnost je volena klasicky, bílá barva působí čistě a neutrálně pro 

nemocniční prostředí. Není zde patrné žádné barevné dělení ovladačů a přístroje. To 

je jeden z faktorů, který má dopad na ergonomii celého přístroje spolu s daným 

tvarováním. (12) 

 

 
 

 

Philips (ADAC) Argus 

Je SPECT přístroj s planárním zobrazením pro celé tělo. Hlavice se pohybuje po 

trajektorii sloupu. Kameru je možné natočit do vhodné polohy pro snímání objektu.  

Nosný prvek kamery působí nestabilním dojmem. Hlavice je barevně dělená. Z 

přidruženého lůžka je patrné omezení nosnosti pro hmotnější pacienty. (13), (29) 

 

 

Obr. 2-10 Philips (ADAC) Vertex Plus (V60) (12) 

Obr. 2-11 Philips (ADAC) Argus (13) 
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Philips (ADAC) CardioMD Gamma Camera 

V hlavové části je umístěna kompaktní gama kamera rotující okolo nosníku, 

ukotveného na základové desce. K základnímu panelu je připevněno i lůžko, které opět 

působí subtilně. Menší rozměry přístroje dovolují umístění do menších místností. 

Přístroj je částečně barevně segmentován, což je ergonomickým přínosem dané 

kardiologické gama kamery. (7) 

 

 

 
 

 

 

Výrobce CardiArc 

SPECT srdeční kamera má detektor tvořící 3 Na(Tl) krystaly zakřivené do oblouku 80 

stupňů. Ve 3 řadách je krystal osazen 60 fotonásobiči. Okolo rotuje olověný kolimátor. 

Konstrukce zajišťuje snímání z různých úhlů. Pacient zde sedí a má ruce opřené o 

rameno. Barevně odlišný sedák je jeden z mála barevných prvků. Zařízení působí 

značně těžkopádně. (14) 

 

 

 
 

 

Obr. 2-12 Philips (ADAC) CardioMD Gamma 

Camera  (14) 

 

Obr. 2-13 SPECT kamera CardiArcTM (14) 
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Dílčí závěr 

 

Jak roste kvalita péče o pacienty, a tak je důraz kladen i na vývoj specializovaného 

oboru. I to zahrnuje použití nejnovějších technologie pro kardiologické gama kamery. 

Moderní vzhled umožňuje zpříjemnění vyšetření pacientovi i obsluze. Přístroj by tak 

měl zvýšit pozitivní emoce z vyšetření a ulehčit mu tyto nepříjemné zážitky. Mělo by 

to pomoci jeho psychickému stavu, tak i následné léčbě a dalšímu postupu v léčbě.  

 

Design přístrojů jde ku předu a vyvíjí se. Starší typy kamer měly kubické těžkopádné 

tvary. Převládala zde mohutnost a subtilnost nosné části přístroje. V oblasti 

specializovaných kamer zacílených přímo na srdce je málo zástupců. Ale i tam je třeba 

se zaměřit na dynamičnost tvarování, organické prvky a tvarovou jednoduchost, aniž 

by tyto zásahy ubíraly funkčnost a ergonomii stroji.  

 

Ergonomie je důležitou součástí přístroje. A to především u lékařských zařízení. Je 

nezbytné, aby profesionální obsluha byla rychlá, příjemná a lékař či daný pracovník si 

mohl přístroj nastavit tak, aby vyšetření bylo co nejefektivnější. U pacienta je v tomto 

případě důležité, aby nedocházelo k pohybu jak v zátěži, tak klidu. A nemuselo se 

vyšetření opakovat kvůli nedostačujícímu zobrazení nálezu.  

 

V případě kardiologických gama kamer je různé rozmístění kolimátorů a detektorů. 

To má vliv i na velikost hlavy a na rozmístění snímačů. Rameno s detektory je většinou 

polohovací nebo jím lze otáčet okolo pacienta.  

 

Kamery sloužící k vyšetření srdce jsou menší na rozdíl od typů, které jsou schopny 

vyšetřit celé tělo. S nejnovější technologií jde zkrátit doba vyšetření na minimum. Což 

zamezí jednomu z faktorů chybovosti.  

 

Z vývojového hlediska je třeba se zaměřit na jednoduché méně rozměrné a mobilní 

tvarování. Čisté, dynamické linie, které by zpřístupnily pacientovi vyšetření. A 

příjemně vyřešené ovládací prvky, které by usnadnily práci obsluze a korespondovaly 

se vzhledem stroje.    
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2.2 Technická analýza 
Věda zvaná scintigrafie začala být vyvíjena brzy po objevení radioaktivity v roce 1896 

H. Bacquerelem. Byla schopná zobrazit distribuci radioaktivních látek v těle po dodání 

radiofarmaka do těla pacienta. Rozvoj dokonalejších a citlivějších metod byl umožněn 

až po zavedení scintilačních detektorů Hofstadterem roku 1948. (1) 

 

Gama zobrazovací vyšetření informuje především o stavu funkcí vyšetřovaných 

orgánů a tkání (tzv. molekulární zobrazování). Oproti např. rentgenovému vyšetření, 

které je využíváno zejména pro zobrazení anatomických struktur. Je několik druhů 

gama kamer. První z nich jsou kamery Angerova typu (kromě PET kamery). Dále jsou 

to gama kamery typu SPECT, PET, hybrid s kombinací využívající SPECT a CT a 

hybrid PET a CT a perfuzní SPECT přístroje. 

 

Gama kamera je přístroj používaný v nukleární medicíně k detekci záření γ a jeho 

následnému zviditelnění na obrazovku. Kardiologická kamera zobrazuje měkké tkáně 

a možná ložiska nádorového onemocnění a problémy spojené se srdcem. K zobrazení 

perfuzní scinntigrafie se užívají scintilační přístroje vycházející z prototypu, který v 

roce 1957 představil Hal Anger. Angererovu gama kameru tvoří scintilační krystal 

NaI(Tl) – jodid sodný aktivovaný thaliem. V krystalu se vyvolává scintilace, neboli 

scintilační záblesk po absorbování každého jednotlivého fotonu. Další proces je v 

převodu na elektrické impulsy po scintilaci snímanou soustavou fotonásobičů a dalším 

zpracováním v elektrických obvodech. Obraz vzniká až po kolimaci záření. Kolimace 

je umožněna olověnou deskou umístěnou před obraz. Tato deska se nazývá kolimátor. 

Na kolimátoru je velké množství malých děr, které umožňují průchod pouze fotonům 

gama záření směřující ve směru osy otvorů. Zbylé fotony, které se nepohybují ve 

směru osy otvorů, jsou zachyceny olověnými přepážkami mezi děrami. Dochází tak k 

rovinné projekci. (16) 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 2-15 Schéma (17) 
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V současných scintilačních kamerách se stále nejčastěji používá scintilační krystal 

NaI(Tl). S rostoucími požadavky na kvalitu zobrazení se však postupně zvýšil počet 

fotonásobičů z původních 7 až na dnešních 55 na jeden detektor. Ke zlepšení došlo  

i v případě osazení fotonásobičů ke krystalu a elektrických obvodů, které určují místo 

scintilace. Tato technická vylepšení umožňovaly zpracování vyšší četnosti impulzů a 

zlepšení prostorové rozlišovací schopnosti. Detektory u moderních scintilačních 

kamer mají rozměr cca 40x55 cm.  

 

 
 

 

 

2.2.1 Druhy scintilačních kamer 

 

SPECT 

SPECT přístroj je jednofotonová emisní tomografie. Je to sestava dvourozměrných 

snímků jednoho místa pořizovaná pod různým úhlem. Sestavením těchto snímků 

dohromady získáme trojrozměrný obraz. Vyšetření probíhá při rotaci kamer okolo 

vyšetřovaného objektu pod několika různými úhly.  

Při tomto vyšetření využíváme dvou hlavních metod, a to filtrované zpětné projekce, 

interaktivní rekonstrukce a Fourierovi rekonstrukce. V SPECT přístrojích je důraz 

kladen na zaměřovací techniku nebo–li kolimátor. Vlastnosti a výsledné zobrazení 

tedy záleží na použitém kolimátoru. Celkové vyšetření dále ovlivňuje vzdálenost 

zobrazované scény od čela kolimátoru, ta se mění při rotaci kamery okolo objektu a 

podstatně ovlivňuje kvalitu zobrazení. Kvalita zobrazení se hodnotí technickými 

parametry jako je homogenita, linearita přenosu pozice, algoritmem rekonstrukce atd. 

Pomocí SPECT přístroje se provádí v kardiologii vyšetření srdce, (nejčastěji 

myokardiální perfuze a metabolismus srdečního svalu) a dále vyšetření plic a žilního 

systému. SPECT se také používá k vyšetření ložiskových změn kostního metabolismu, 

např. záněty, úrazy, nádory, onemocnění kloubů a další ložiskové nemoci kostí.  

 

 

2.2.1 

 

Obr. 2-16 Symbia T, Siemens (18) 

 



 

 
strana 

28 

Přehled současného stavu poznání 

PET 

PET je positronová emisní tomografie. CT snímá planární obraz. Tj. vzdálenost 

zobrazované scény od čela kolimátoru, která se během rotace kamery mění, 

podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu zobrazení. Při vytváření obrazu rotují kolem 

objektu detektory kamery. Je momentálně nejdražší na trhu.  (19) 

 

 

Hybridní přístroje 

– hlavní charakteristikou je oddělený zadní prostor pro zavazadla a stupňovitá záď, 

podobně, jak je tomu u sedanu. Na rozdíl od něj má však tudor pouze jeden pár dveří. 

[12] 

 

Perfuzní Scintigraf 

Jedná se o gama kamery sloužící k vyšetření srdce. Přístroje byly náchylné k řadě 

problémů. Vlivy jako zeslabení fotonů a jejich rozptyl a mnohé další, měly za následek 

nedokonalý přenos obrazu a následné opakované vyšetření. K získání adekvátního 

zobrazení je potřebná doba okolo 15–20 minut, a to jak při zátěžovém, tak klidovém 

zobrazení.   

 

Perfuzní jednofotonová emisní scintigrafie (SPECT) myokardu 

Planární zobrazení bylo využíváno v nukleární medicíně do roku 1990. Zásadním 

problémem bylo však neúplné zobrazení, a to pouze obraz průmětu tkání v různých 

hloubkách. Celkový obraz měl problémy s nízkým kontrastem.   

 

U planárních snímků nebylo možné přesné zobrazení z důvodu stínění aktivitou 

radiofarmaka nalézajícího se v okolních tkáních, naproti tomu tomografické zobrazení 

už umožňuje rozlišit patologické procesy ve tkáních. Přínosem tomografického 

vyšetření je zmíněné překonání zobrazovacích překážek, zvýšením kontrastu a z těchto 

důvodů přesnější dosáhnutí obrazového signálu. 

 

 Jednofotonová emisní tomografie je pro scintigrafii tomografické vyšetření. Pro 

vyšetření perfuze myokadu se výhradně využívá SPECT perfuze myokardu. Další 

emisní tomografie (pozitronová) PET je využívá při stanovení absolutního průtoku 

myokardem ve tkáních. Výhodou je vyšší citlivost nevýhodou je vysoká cena a 

radiační záření. V České republice a i v dalších zemích se vyskytují převážně SPECT 

přístroje.   

 

Momentálně jsou nejvíce používány SPECT kamery se 2 detektory, které jsou 

nastaveny v úhlu 90 stupňů a rotují okolo pacienta v úhlu 180 stupňů.  (9) 

 

 

Jednoúčelové scintilační kamery pro perfuzní SPECT myokardu 

S požadavky na stále lepší péči a vývoj zdravotnictví přišla na trh nová technologií pro 

oblast kardiologických gama kamer v oboru nukleární medicíny. Tyto scintigrafické 

přístroje mají větší citlivost, než běžné SPECT kamery mají vyšší kvalitu obrazu i 

rozlišení. Zvýšená citlivost detektorů má za následek snížení času k provedení 

vyšetření, aniž by se ohrozila kvalita přenášeného obrazu. Tento efekt umožňuje zvýšit 

počet pacientů vyšetřených na kameře ve srovnání s dosavadní SPECT kamerou. Dále 
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snižuje riziko pohybu pacienta během vyšetření a zvyšuje komfort pacienta po dobu 

vyšetření, neboť je doba vyšetření výrazně kratší než v poloze s rukama za hlavou.  

 

 

Jednotlivé komponenty kardiologické gama kamery 

Kardiologická gama kamera se skládá z 6 hlavních částí. Z detektorů, které zajišťují 

kvalitu zobrazení, jež jsou umístěny v hlavové části ramene. Hlavová část ramene je 

statická nebo rotuje okolo pacienta v daném úhlu, který je nejlepší pro snímání.  

Rameno umožňující rotační pohyb a je propojeno s konzolí, kde je uložen motor a 

veškeré pohonné a synchronní jednotky. Konzole je ukotvena do základové desky, 

která je přimontována do podlahy nebo zapuštěna.  K základové desce je zpravidla 

připojeno stavitelné lůžko nebo židle. A ovládací panel je zpravidla umístěn externě 

od přístroje, taktéž na podložce.  

 

 
 

 

 

 

Součástí nových jednoúčelových kardiologických kamer jsou menší detektory než u 

stávajících SPECT kamer. Výhodou menších detektorů je flexibilnější nastavení 

vhodné pozice a umožňují se přiblížit blíže k tělu pacienta při vyšetření myokardu. 

Detektory jsou tvořeny thalliem aktivovaným krystalem jodidu sodného a řadou 

fotonásobičů. Patří mezi nejpoužívanější detektory. „Energetická rozlišovací 

schopnost v rozmezí 100-200 keV je 10-15 %. Krystal NaI (Tl) je použitelný pro 

energie  150-500 keV“. (22) Problémem u těchto detektorů je, že s rostoucí energií 

fotonů rychle klesá detekční účinnost, přesto že jodid sodný má nejlepší energetické 

rozlišovací schopnosti.  

Výhodná je jeho dostupná cena na trhu. Tento druh krystalů je nabízen také v různých 

průměrech, a to i řádově o průměru několika desítek centimetrů. (22) 

 

Výrobci přišli s odlišnou technologií klasických scintilačních krystalů. Místo NaI(Tl) 

se zpravidla využívá CSI(Tl) ve spojení s fotodiodami, např. Cardius XPO. V hlavové 

části jsou detektory o rozměrech 21 x 15,8 cm. Tři detektory jsou rozmístěny po 67,5° 

Obr. 2-17 Speciální kardiologická kamera c. cam (Siemens) s malými rozměry 

detektoru (22) 
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od sebe na oblouku o 202,5 stupni. Hlavice je schopná se přiblížit nebo oddálit od 

pacienta. Poloha pacienta při vyšetření je v sedě s opěrkou pro ruce nad detektory. 

Fotodiody s krystalem CsI(Tl) získají o 18% vyšší luminiscenční účinnost ve srovnání 

s fotonásobiči s NaI(Tl). (22) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Většina kardiologických gama kamer používá polovodičové detektory na místo 

scintilačních detektorů. Nejvyužívanější materiálovou kombinací je kadmium-zinek-

tellur (CZT). Záření gama je přímo konvertováno na elektrický signál zásluhou 

Obr.2-18 Cardius 3 XPO, firma DigiRad (21) 

 

Obr. 2-19 Typický obraz získaný Cardius 3 

XPO (21) 
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polovodiče bez mezi kroku ultrafialových fotonů, tak jako u NaI(Tl). Tento přímý krok 

vede ke zvýšení citlivosti detektorů, zlepšuje se i energetická rozlišovací schopnost.  

Zlepšení energetické rozlišovací schopnosti má význam pro klinickou praxi. Jak 

dochází k menšímu obsahu rozptýlených fotonů, tím se zvyšuje kontrast obrazu. Také 

se zlepšuje rozpoznávací schopnost myokardu v problémových případech.  

Paralelní kolimátory jsou stále využívány u současných SPECT kamer ovšem jejich 

nevýhodou je malá citlivost. Dokáží při interakci 5000 fotonů záření gama zachytit 

pouze jeden foton, který se absorbuje do detektoru. Z tohoto důvodu je snaha odstranit 

tento nedostatek. CardiArc přišel s kamerou, která nemá žádné viditelně pohyblivé 

části.  Kolimátor je tvořeným olověným plátek se štěrbinami. Detektor tvoří 3 NaI(Tl) 

krystaly zakřivené do oblouku o 180°. Krystal je osazen ve 3 řadách 60 fotonásobiči. 

Kolimátor je z tenkého olověného plátu, ve kterém se nalézá 6 úzkých vertikálních 

štěrbin a rotuje uvnitř. Srdce se snímá s více úhlů na jednou. Data se získávají z 1280 

projekcí což je 21x více než je schopné docílit běžnou SPECT kamerou. Doba 

vyšetření se pohybuje okolo 2,5 – 3 minut. (22) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr 2-20 SPECT kamera CardiArc (22) 

Obr. 2-21 Zobrazovacích aparatur a oddělení 

clony a detektorů krystalů obr. B (22) 

Obr. 2-22 Zobrazení z různých úhlů záběrů 

obr. C (22) 
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Systém nazvaný D-SPECT vyrobila společnost Spectrum Dynamics Medical pro 

Haifa, Israel. Pacient je vyšetřován v polo ležící poloze na zádech s levým ramenem 

odloženým na horní části hlavice či bez zvednuté paže. Akviziční doba se pohybuje 

okolo 2 minut v klidu a 4 minuty v zátěži. Přičemž u běžných SPECT vyšetření je doba 

16 minut v zátěži a 12 v klidu. Detektor tvoří 9 svislých sloupců v rozmezí 90° na obr. 

23 C. 

Fotony můžeme detektovat z více úhlů. Uspořádání prvků v poli 16x 64 s velikostí 40 

x 160 mm přičemž každý sloupec se skládá z řady 1024 CZT prvků o velikosti 2,46 x 

2,45 x 5 mm na obr. B. Každý sloupec je opatřen kolimátorem s wolfranu. Kolimátory 

jsou větší v průměru 2,26 mm a kratší o délce 24,5 mm od běžných kolimátorů o 

průměru 1,6 a délce 44 mm, a to vede k úspoře geometrické účinnosti. Geometrickou 

ztrátu plně nahrazuje software. (22) 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 
  

  

 

Obr.2-23 Kardiologická kamera D-SPECT od 

Dynamic Spectrum Medical (Izrael) (22) 

 

Obr. 2-24 Schéma detektoru CZT jednoho 

sloupce obr. B (22) 

 

Obr.2-25 Konstrukce 9 sloupce detektorů (22) 
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Získání dat se provádí ve dvou krocích. Za prvé pre-scan po dobu 1 minuty, který se 

provádí za účelem zjistit polohu zájmu. Každý sloupec se pak zvláště časově nastaví 

pro skenování a rotuje v rámci limitů nastavených na základě prvního kroku. 

 

 

         
 

 

 

 

 

Dílčí Závěr 

Práce se zabývá designem pro kardiologickou gama kameru, z tohoto důvodu je nutné 

zde zahrnout veškeré možnosti a novou technologii zobrazení. Přístroj by měl využívat 

co nejvhodnějších detektorů v závislosti na návrhu tvarosloví. Lůžko by mělo mít 

nastavitelnou výšku a je nutné vzít v úvahu ergonomické zásady tvarování a různou 

výšku pacientů. Rameno by mělo mít co nejlepší sklon k monitorovanému objektu.  

 
Výsledný produkt bude kardiologická kamera s detektory, které sníží dobu vyšetření 

na minimum. Zároveň bude zajištěna vysoká kvalita obrazu. Ergonomie lůžka bude 

řešena nastavitelnou konstrukcí s tvarovanou podložkou přizpůsobenou lidskému tělu. 

Kardiologická gama kamera se skládá z hlavních komponentů jako hlavice 

s detektory, konzole, lůžko pro pacienty, gantry lůžka a ovládací panel. Kovová 

konstrukce těla přístroje bude zakrytována plasty splňující všechny hygienické nároky. 

Obr.2-26 Technika využívaná kamerou  

D-SPECT (22) 

 

Obr.2-27 Porovnání snímků D-SPECT, A-SPECT 

(22) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE  
 

Design lékařských přístrojů a zařízení je náročná oblast, a to především kvůli vtisknutí 

charakteru do inovativního tvarového řešení přístroje. S rostoucími požadavky na 

novou technologii rostou i požadavky na design přístroje. Model musí být dostatečně 

průbojný svým tvaroslovím, aby obstál a předčil v konkurenčním boji ostatní výrobky 

na trhu. A zároveň respektoval práci obsluhy a psychicky podporoval pacienta.  

 

Gama kamery jsou v nukleární medicíně nezbytné při diagnostice nádorových ložisek, 

detekce problému myokardu a dalším možných zdravotních obtíží zjistitelných přes 

metabolické procesy. Na základě nálezu se určí další postup léčby. Kamer máme 

několik typů, jak bylo popsáno v kapitole 2 (např. jednofotonová emisní tomografie, 

jednoúčelové scintilační kamery pro perfuzní SPECT myokardu, pozitronové 

jednofotonové zobrazovací přístroje).  Tato práce se bude zabývat jedno účelnou gama 

kamerou SPECT pro kardiologii.  

 

Na lékařské přístroje jsou kladeny vysoké nároky na zodpovědnost a přesnost 

zobrazení, které mají dopad na další postup v léčbě pacienta. Přístroje musí být 

spolehlivé, snadno ovladatelné pro profesionální obsluhu a být pro pacienta co 

nejméně stresující.  

 

Na základě rešerše, konzultace s firmami Philips a Health Siemens a analýzy designu 

gama kamer jsem dospěla k důležitým poznatkům, které mi pomohly vymezit 

specifické znaky, spojující současné gama kamery na trhu. 

 

- V případě přístrojů pro diagnostiku celého těla zařízení připomínají CT. 

- Kardiologické gama kamery mají kubické tvarování a nepůsobí tvarově 

harmonickým  

- Nové scintilační krystaly a kolimátory snižují výrazně dobu vyšetření  

- Kardiologické gama kamery jsou menších rozměrů, pro sedící i ležící pacienty 

- I dodnes využívané gama kamery mají zastaralou technologii 

- Přístroje umožňující diagnostiku celého těla jsou automaticky ovládány. 

Obsluhu zpravidla navolí na dotykové obrazovce program diagnostik.  

- Pacienti jsou diagnostikování v klidovém a zátěžovém režimu 

 

 

Cíle práce  

 

Z průzkumu trhu kardiologických gama kamer lze odvodit, že přístroje pro detekci 

celého těla se nalézají v nemocnicích pro více oddělení. Přístroje zabírají celou 

místnost. Kardiologické gama kamery mají nižší nároky na prostor a jsou určeny 

k detekci pouze srdce. S rostoucím požadavkem na stále novější technologii a vývoj 

v medicíně je třeba oslovit trh i s inovovanějším produktem v této oblasti.  

 

Dalším cílem je celkový vzhled přístroje a snaha o tvarové navázání rotačního ramene 

s nosnou částí a lůžkem. Tyto komponenty téměř u všech produktů na trhu působí 

segmentovaným dojmem a tvarovou disharmonií. Tato problematika je zásadní.  
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Dalším důležitým bodem v návrhu je ergonomie lůžka. To musí být pro pacienta 

pohodlné. Koncept bude počítat i pacienty mimo standart, ať už s nadváhou či 

výškovým nadprůměrem. Lůžko bude mít možnost polohovatelnosti pro nejlepší 

možný přenos obrazu.  

 

S ohledem na psychiku pacienta bych pro návrh použila nejnovější technologii 

scintilačních krystalů a kolimátorů, která zkrátí dobu vyšetření. Umožní ubrat na 

tvarové masivnosti některých částí přístroje, a dosažení odlehčení v problémových 

partiích tvarování přístroje.   Důležitá je pak i vhodná barevná kombinace, která rovněž 

přispěje k přátelštějšímu vzhledu. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 

Zpracování rešeršní části byla nezbytností pro vlastní designerský proces. Z analýz 

byly zjištěny nedostatky přístroje a taktéž požadavky pro posun inovativního řešení 

návrhu kardiologické gama kamery. Variantní studie bude popisovat proces designu a 

poukáže na přínosy, ale i slabiny každého z návrhů. Takto se výběr eliminuje do 

finálního řešení jedné z variant.  

 

Po zpracování rešerší se designerský proces návrhu kardiologické gama kamery ubíral 

tvorbou skic. Snaha propojení a navázání jednotlivých prvků. A to ramenní části, lůžka 

a ukotvení. Snaha o proniknutí do podstaty přístroje. 

 

 

 

Prvním cílem je zajistit tvarování jednotlivých segmentů v kompaktní celek. 

Zpříjemnit vzhled pro pacienta i obsluhu tak, aby po dobu vyšetření se pacient i 

obsluha cítili lépe. Propojení zahrnuje hlavní komponenty jako hlavovou část s 

detektory, která navazuje zpravidla na rameno, konzoli, lůžko a ukotvení do základové 

desky.  Jednou z možností, která s tímto cílem úzce souvisí je oblast rotujícího ramene 

s detektory. V hlavové části jde opticky odlehčit konstrukci díky nové technologii 

detektorů, které nemají tak velké požadavky na prostor jak u většiny základních 

SPECT přístrojů. Zároveň toto odlehčení a změna detektorů nemá dopad na funkci 

 

Obr. 4-1 Skici [autor] 
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přístroje, naopak zobrazování je s touto technologií efektivnější a doba vyšetření je 

výrazně kratší.  

 

Druhým cílem bylo splnit požadavky v oblasti ergonomie. Jedním ze základních pilířů 

designu bylo navrhnout pohodlné lůžko, které by zvyšovalo komfort pacienta při 

vyšetření. A zároveň zajistit možnosti polohování tohoto lůžka. Důraz byl kladen i na 

osoby vymezující se klasické výšce. Zároveň umožnit pacientovi snadno nasednout 

bez větších komplikací a podpory obsluhy.  

 

Jednotlivé variantní návrhy byly zpracovány ve formě konceptů, z tohoto důvodu 

nejsou dokončeny detailní úpravy. Snaha byla odlišit se každým návrhem a případně i 

zvolit různá technická a technologická řešení. 

 

4.1 Variant ní studie 1 
 

 

 

Zároveň jsem kladl důraz na praktičnost. Ta se nejvíce projevuje v protisměrném 

otvírání bočních dveří. Při současně uvažované absenci B sloupků tak získáváme 

otevřenější přístup do vozu. Toto konstrukční uspořádání nám pak kromě pohodlného 

nastoupení taktéž velmi usnadní manipulaci s autosedačkou na zadních sedadlech a 

umožní nám tedy bezproblémové usazení malých dětí do vozidla. 

 

4.1.1 Inspirace 

První návrh kardiologické gama kamery upřednostňuje dynamické vzezření. Konzole 

s ramenem připomíná klepeto raka. Ukotvení dynamických segmentů plynule přechází 

4.1 

 

Obr. 4-2 Vizualizace první varianty (před vyšetřením) [autor] 

4.1.1 
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do nosné desky, ze které navazuje stejná linie na podporu lůžka. Detektory jsou 

statické a jsou rozmístěn po obvodu písmene L. Hlavová část ramene je stejná jak 

tvarový segment, který podpírá lůžko v oblasti opěrky. Ovšem rameno s detektory se 

polohuje k pacientovi.  

 

4.1.2 Funkce a účel  

Hlavním přínosem je plynulé navázání dílčích segmentů. S ohledem na funkčnost a 

použitou technologii, která umožňuje zobrazení nálezu v krátkém čase. Rameno se 

vyklopí, aby se pacient mohl pohodlně přesunout na lůžko. Po usazení pacienta se 

rameno sklopí a nastaví se požadovaná vzdálenost lůžka od detektorů pro nejlepší 

zobrazovací efekt. Podpěra lůžka v oblasti vychází z nosné desky. Polohování je 

umístěno v oblasti sedáku. Jednotlivé segmenty jsou mnohem více propojeny než u 

dosavadních dostupných kardiologických gama kamer.  

 

4.1.3 Obsah designu  

Tato ideová koncepce přístroje se značně odlišuje od současných kardiologických 

gama kamer. Nabourává stereotyp používaného tvarování klasických SPECT 

přístrojů. I přes tvarovou odlišnost je funkce přístroje zachována. 

 

4.1.4 Charakter designu 

Hlavní inovací této variantní studie je vytvoření společné nosné konstrukce propojující 

jednotlivé segmenty. K ukotvení lůžka slouží konstrukce propojená s nosnou deskou, 

která podpírá opěrku lůžka a pohyblivá podpora v oblasti sedáku.  Detektory 

s ramenem se přiblíží k zobrazovanému objektu po odstartování vyšetření, kdy je 

pacient už usazen.  

 

4.1.5 Výraz designu 

U této studie jde především o tvarovou jednotnost dílčích prvků propojenou s lůžkem. 

U přístroje se objevují jednotlivé linie, dynamického rázu, zároveň však měkčené. 

Problémem tohoto řešení může být dojem pocitu sevření v oblasti detektorů. A proto 

jsou ostatní řešení odlišná a kladou důraz na pocit bezpečí.  

 

4.1.6 Ergonomie 

Důraz byl kladen na ergonomii lůžka. S tím je spojení pohodlný nástup a výstup na 

lůžko. Zároveň možnost polohování a uzpůsobení lůžka pro různě velké a hmotné 

osoby. A taktéž byla zahrnuta do tvarování i práce obsluhy. Lůžko musí být umístěno 

v přiměřené vzdálenosti od země, aby personál nemusel zasahovat a vynakládat větší 

úsilí k umístění pacienta. Úhel ramene je zvolen tak, aby bylo možné se co nejvíce 

přiblížit a kopírovat sklon ležícího těla.     

 

4.1.7 Shrnutí  

Jednou z nevýhod této varianty kardiologické gama kamery je jeho možný nepříznivý 

psychologický dojem. Sevření do kleští. Ovšem tvarový soulad tohoto řešení má snahu 

myšlenku potlačit. Přínos je i v propojení jednotlivých segmentů. Avšak toto řešení 

není finální po úvahách o možném psychickém vlivu na pacienty i obsluhu.  
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4.2 Variantní studie 2 
 

 

 

4.2.1 Inspirace 

Tento návrh vychází z rotace těles okolo své osy. Inspirace je brána z Vesmíru a 

přírody. To je patrné u jakékoli planety, která se otáčí okolo své osy a posouvá se po 

své dráze kruhového nebo eliptického tvaru. V tomto případě se jedná o detektory 

umístěné v prstenci, které se pohybují po kruhové dráze dalšího prstence.  

 

4.2.2 Funkce a účel  

I tato varianta se řídila stanovenými cíli. A to především, aby byly jednotlivé díly 

kompaktně propojeny a přístroj měl jednotné tvarování. Prstenec se posouvá po 

kruhové dráze a zajíždí do klidové polohy. Kruhová dráha je vedena do ulity směrem 

od centra lůžka. Podpěrná deska ve tvaru lastury taktéž dodržuje tvarovou jednotnost. 

Vzhled přístroje nepůsobí agresivně a násilně i tento vliv má pozitivní dopad na 

pacienty a odbornou obsluhu.   

 

4.2.3 Obsah designu 

Stejně jako u předchozího variantního řešení je tvarování přístroje inovační a 

netradiční, a to především díky propojení jednotlivých segmentů dodržující tvarovou 

jednotnost. I přes tvarovou odlišnost od běžných kardiologických SPECT kamer zde 

byla zachována funkce a charakter jednotlivých komponentů. Nakloněné detektory 

mají co možná nejlepší zobrazovací schopnost s využitím dostupné technologie.   

 

4.2.4 Charakter designu 

Hlavní pozornost zde byla věnována propojení jednotlivých prvků v kompaktní vzhled 

přístroje. Toto tvarování doposud nebylo využito u žádného jiné kardiologické gama 

kamery.  A to zahrnuje i lůžko, které by mělo kompozici dotvářet nikoli rušit. Plynulost 

4.2 

 

Obr. 4-3 Vizualizace druhé varianty  
 

4.2.1 

 

4.2.2 

 

4.2.3 

 

4.2.4 
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přechodu jednotlivých částí tuto variantu výrazně posunulo dopředu a odlišilo od 

dalších přístrojů na trhu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Výraz designu 

Posouvající prstenec s detektory po kruhové dráze je obohacen o organické tvarování 

v podobě ulity, která se stáčí směrem od lůžka. I tento prvek je inspirován přírodou. 

Stejné linie jsou spolu provázány a tvoří elegantnější propojený celek. Je zde přidaná 

estetická hodnota, která je pro přístroj podstatná a odlišuje ho od ostatních SPECT 

přístrojů na trhu.  

 

 

 

4.2.6 Vzhled  

Základními estetickými prvky jsou propojené kruhové linie a prstenec, kde zajíždí 

kruhový segment s detektory stáčející se do ulity směrem od přístroje. Ale ani 

anatomicky tvarované a polohovatelné lůžko neruší celou kompozici. Naopak ji 

dotváří. Jednotlivé prvky SPECT přístroje na sebe navazují. Přístroj působí pozitivním 

dojmem, nikoli nepřátelsky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-4 Vizualizace druhé varianty  
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4.2.7 Ergonomie      

Lůžko je anatomicky tvarováno podle esovitého prohnutí páteře. Opěrná část chrání 

především bederní oblast. Další výhodou je snížení u konce stehen, lůžko je tvarované 

tak, aby neškrtilo cévy na nohou a je možné upravit a nastavit opěrku hlavy. A 

v neposlední řadě je stavitelné pro různě velké osoby. Ergonomie je také patrná 

v oblasti prstence, který zajíždí po kruhové dráze a umožňuje pacientovi pohodlně 

nasednout na lůžko bez výraznější pomoci obsluhy.  

 

4.2.8 Shrnutí 

Toto variantní řešení přináší inovované tvarování. Stejně jako u předchozího návrhu 

detektory se posouvají po kruhové dráze ramene. Posuvná část se stáčí do ulity a 

směrem od centra zobrazení. Tento prvek můžeme vidět v přírodě všude okolo nás. 

Následně jsou tyto segmenty propojeny s nosnou konstrukcí ve tvaru lastury. Opět se 

zde opakuje podobný motiv části kruhu. Přístroj podepírají dva sokly. Lůžko je 

podepřeno výškově nastavitelnou konstrukcí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-5 Vizualizace druhé varianty tříčtvrteční pohled 
 

4.2.7 

 

4.2.8 
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4.3 Variantní studie 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Inspirace 

Třetí variantní studie má prvky inspirované přírodou. A to především v tvarování 

nosné konstrukce. Proto je možné vidět tyto prvky i v oblasti designu. Dynamické, a 

přesto měkké linie podpírající prstenec s detektory. Použité tvary jsou organické, 

působí příznivým dojmem jako kdyby se jednalo o rostliny, které se větví a z hlavního 

segmentu vyrůstají další části.  

 

4.3.2 Funkce a účel  

Přínosem je nenásilné propojení jednotlivých dílčích částí. Přístroj nepůsobí v žádném 

místě subtilně. Stejné nebo podobné linie křivek se opakují u každého prvku 

komplexu. Polohovatelné lůžko je podepřeno nosnou částí vycházející z podpěrné 

konstrukce. V tomto případě prstenec s detektory zajede po kruhové dráze před a po 

vyšetření. Z důvodu pohodlného usazení na lůžko a nastavení programu zobrazení.  

 

4.3.3. Obsah designu  

Tento typ variantní studie opět přichází s netradičními tvarovými prvky. Avšak přínos 

je zcela očividný v komplexním propojení dílčích prvků jako je rameno, konzole s 

nosnou konstrukcí a taktéž lůžko. Tento přístroj postrádá kotvící desku zcela záměrně. 

Protože je konstrukce stabilní. Základní prvky přístroje jsou srozumitelné a nové 

tvarování je nepřipravilo o jejich charakter a funkci. U menších kardiologických gama 

kamer doposud nebylo docíleno takového propojení dílčích částí jako zde v tomto 

návrhu.  

Obr. 4-6 Vizualizace třetí varianty  
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4.3.4 Charakter designu 

Poprvé je u jednoúčelné gama kamery propojeno lůžko s nosnou konstrukcí. A zároveň 

sjednocené tvarování. Zpravidla jsou detektory uchyceny na dalším rameni, které se 

posouvá a rotuje. Přínosem této varianty je, že tento prvek je možné vynechat. Prstenec 

zajíždí po centrální kruhové dráze. Lůžko navazuje na pohyblivou podporu a je 

stavitelné pro různě velké postavy, ať už vysoké nebo malé osoby. Zároveň je 

ergonomicky tvarováno v oblasti sedáku i opěradla v okolí bederní páteře. Opěrka 

hlavy je taktéž nastavitelná, takže nedochází k namáhání krční páteře.  

 

4.3.5 Výraz designu  

Integrace ukotvení lůžka a propojení jednotlivých částí do jednotného tvaru přineslo 

odlišný vzhled od běžných kardiologické gama kamery. Přístroj působí jemnějším 

nenásilným dojmem. Za pomoci organického tvarování získal přístroj elegantnější 

výraz. Vzhled je příjemný a velmi důležitý z psychologického hlediska pro pacienty 

tak i obsluhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Vzhled 

Vzhled přístroje působí čistě a elegantně díky použití čistých linií dynamického rázu. 

Celá energie přístroje směřuje směrem ke zkoumanému subjektu. Důraz byl klade na 

pacienta. Geometrické tvarování se snoubí s vnitřní konstrukcí a propojením 

jednotlivých komponentů. Přístroj působí stabilně a bezpečně.  

Obr. 4-7 Vizualizace třetí varianty  
 

4.3.4 

 

4.3.5 

 

4.3.5 
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4.3.7 Ergonomie 

Důraz byl kladen na lůžko, které umožňuje pohodlného umístění různě velkých osob. 

Je anatomicky tvarované podle esovitého prohnutí páteře v bederní oblasti. Taktéž v 

oblasti stehen nepřiškrcuje cévy. Je zde nastavitelná opěrka hlavy. Celé lůžko je 

ukotveno na nosné části, která se taktéž polohuje. A to z důvodu co nejlepšího 

zobrazení. A neméně důležitou součástí je i řešení zajíždění detektorů při usazení na 

lůžko.  

 

 

 

 

 

4.3.8 Shrnutí  

Ergonomie propracování celého přístroje má velký přínos pro pacienty. Pohodlné 

stavitelné anatomicky tvarované lůžko zajišťuje pohodlí. Zároveň pohyblivý prstenec 

je také velkým přínosem i pro obsluhu, které ulehčuje práci při nasedání pacientů na 

lůžko. Kompaktní tvarování má velký vliv na psychiku člověka ať už pacienta či 

profesionální obsluhu. Pocit stability a bezpečí je očividný.  

 

Obr. 4-8 Vizualizace třetí varianty  
 

 

 



 

 

Tvarové řešení 

 

strana 

45 

5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 
 

Tato kapitola diplomové práce je detailně zpracovaný designérský přístup k finálnímu 

variantnímu řešení. Návrh vyhovuje všem stanoveným cílům. Od současných SPECT 

kardiologických gama kamer se především liší svým inovačním tvarováním. A 

především tvarovou kompaktnost jednotlivých segmentů. 

 

5.1 Vzhled 
Vzhled přístroje je důležitou podstatou samotného návrhu, a to především 

z psychologického hlediska. Samotné komplexy nemocnic vyvolávají v pacientech 

stresující a nepříjemné dojmy. A z toho důvodu by pacienti neměli být ještě více 

nervózní vzhledem lékařských přístrojů. Gama kamera by měla působit přátelským a 

bezpečným dojmem, a to s ohledem i na personál přicházející do styku s přístrojem po 

celý pracovní den.  

  

 

Celý přístroj se skládá z několika komponentů, které bylo nutno provázat v kompaktní 

celek. Základna, která dynamicky míří dopředu, a přesto působí stabilně. Plynule 

v tvarování pokračují detektory. Ty obklopují pacienta do půl kruhu. Na základně je 

umístěn ovládací panel, který je barevně oddělen. Spára dělící přístroj podporuje 

plynulou dynamiku a linii. Na základnu plynule navazuje krytovaná konstrukce lůžka. 

K ní je ukotvena kovová konstrukce a matrace s paměťovou pěnou. Základna i 

konstrukce jsou odlehčeny od země soklem. K návrhu je navržen i stojan s externími  

ovladači.   

 

 

 

Obr. 5-1 Vizualizace finální  
 

5 

5.1 
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5.1.1 Tělo základny 

Jednotná nosná konstrukce, nebo-li hlavní tvar, byl tvarově inspirován přírodními 

prvky. Na první pohled připomíná rostlinu zužující se do květu. Tato idea byla 

rozpracována do finální podoby a stylisticky upravena do jednoduchých dynamických 

vyhlazených linií. Mohutnější základna navozuje pocit stability a směr růstu je veden 

od země. Vznikl čistý tvar navozující energii a sílu spolu s bezpečím a čistotou.  

 

 

 

Základna je od země odsazena soklem, který odlehčuje celou konstrukci od země. 

Vydutí základny z přední strany odlehčuje hmotu těla. Na kruhové detektory navazuje 

kruhová dráha základny, po které se posouvají. Dráha je oddělena transparentní linií, 

která se stáčí po obvodu. Dále navazují dynamicky vedené linie působící dojmem 

pohybu a energie. Sbíhající plynulé linie u země odlehčují robustnější podstavu.  Spára 

odděluje základnu podobně vedenou linkou, aby nenarušila celkový dojem harmonie. 

Další dělící linie je v zadnější části, která znázorňuje oddělení krytování a snadného 

přístupu k technickým komponentům v těle gama kamery. 

 

5.1.2 Detektory  

Inspirace ramen a detektorů vychází hlavně z technických požadavků. Tvar je odvozen 

od vnitřní konstrukce detektorů. Rameno obklopuje pacienta okolo hrudní části. 

Kruhové detektory kopírují tělo člověka, a z tohoto důvodu dávají více smyslu než 

hranaté tvarování. Rameno s detektory je statické a zajíždí po kruhové dráze před a po 

vyšetření, aby pacient měl pohodlný nástup na lůžko. Jinak je rameno neustále 

vysunuté a dotváří tak celkový výraz přístroje. Hlavní část detektorů je odlišena i 

barevně. Dochází zde k detekci záření. Navazující část je stejné barvy jako základna, 

a tak různé komponenty dotváří celkový tvar.  

 

 

 

 

Obr. 5-2 Tvar základny 
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5.1.3 Vyšetřovací lůžko     

Krytování konstrukce lůžka navazuje na základnu a usměrňuje pohyb a dynamiku 

základny. Dodává celé kompozici klid a podporuje stabilitu komplexu. Konstrukční 

části jsou mimo kapotáže ukryty pod manžetou. A dále navazuje nosná konstrukce. 

Lůžko vychází z anatomických rozměrů člověka a bere v potaz i rozdílnou výškou 

osob. Tyto konstrukční náležitost dost omezily vnitřní tvarování lůžka. Aby jednotlivé 

segmenty přístroje na sebe navazovaly bylo nutné zakomponovat i lůžko do přístroje. 

Dále bylo nutné vyřešit nastavitelnost lůžka, a tak zlepšit funkčnost celého přístroje. 

Lůžko lze výškově a úhlově nastavit. V opěrce hlavy jsou ze spodu zkomponované 

dva otvory pro umístění rukou.  

 

 

Obr. 5-4 Linie tvarovaného lůžka 

Obr. 5-3 Detektory se svojí posuvnou dráhou 

5.1.3 
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5.1.4 Ovladače a externí ovládací panel  

Ovladače na přístroji jsou navrženy tak, aby nenarušovaly tvarování přístroje. Jsou 

odčleněny barevnou plochou a drážkou umístěny u dělící spáry. Řešení ovladačů je 

navrženo tak, aby jednotlivý soubor tlačítek podporoval funkci a koordinaci 

jednotlivých segmentů.  

 

Externí ovladače jsou umístěny na panelu mimo samotný přístroj. To umožňuje 

specializované obsluze jednoduší manipulaci a pohodlí. Dále při připojení notebooku 

i rychlé zobrazení výsledného obrazu z vyšetření. Na panelu je ovládací plocha 

barevně oddělena. Na panelu je možné také využít nejběžnější volby vyšetření pro 

standartní pacienty a usnadnit nastavení obsluze před vyšetřením. Opět je zde členění 

tlačítek podle funkce k jednotlivým členům přístroje. Pro ovládání základních pohybů 

lůžka jsou tlačítka soustředěny po obvodu kruhu. Tlačítko STOP je umístěno do kruhu 

a červeně odděleno od ostatních ovladačů.  

 

 

 

5.2 Celková kompozice  
Cílem diplomové práce je navrhnout vyvážený design s důrazem na propojená dílčích 

segmentů v kompaktní celek. Řešení se tím lišší od běžných kardiologických gama 

kamer na trhu. Charakter designu je patrný především na základně. A to dynamikou 

křivek vedenou vpřed. A jednotným propojením základny s detektory. Na což 

navazuje krytování lůžka a samotné lůžko propojuje tyto hlavní části. Část s detektory, 

a tedy hmota s nimi spojena je oddělena od základny transparentní linií. Zároveň 

základna působí dojmem stáčení směrem okolo detektorů a samotného pacienta.  

 

Obr. 5-5 Tvarosloví základny a externího panelu 
 

 

 



 

 

Tvarové řešení 

 

strana 

49 

Celkový vzhled přístroje je také výrazně ovlivněn zaoblením jednotlivých 

komponentů. Tak aby každý díl tvořil segment celku a dotvářel celkové jednotné 

tvarosloví.  

 

Prostor okolo přístroje je volný, z důvodu snadného přístupu k pacientovi. Ač je 

pacient obklopen ramenem s detektory tak celkové rozležení hmoty nepůsobí tísnivým 

a klaustrofobním dojmem uzavřeného prostoru.  

 

Z proporčního hlediska jsou všechny části řešeny ve stejném měřítku. Jedinými prvky 

narušujícími toto hledisko jsou ovladače. Z toho důvodu jsou umístěny na boční straně 

plochy a odděleny barevně od zbytku základny. Působí zde přirozeně a přístup k nim 

je snadný.    

Hlavní základna je geometricky náročnější na prostor, z toho důvodu ji bylo nutné i 

opticky rozčlenit dělícími spárami. Tyto spáry jsou nutné i pro samotnou výrobu. Od 

těchto spár se také odvíjí samotná montáž gama kamery. Spáry podporují vzhled 

přístroje a nenarušují celkovou kompozici.  

 

 

5.3 Funkce a účel  
Při práci v terénu byla rozšířena cílová skupina nejen na pacienty a obsluhu kamery, 

ale i na personál zabývající se údržbou přístroje a hygieny prostředí. Přejemný vzhled 

je velmi důležitý pro pacienty, a to především snížením stresu. To se týče i obsluhy, 

dále s přidanou hodnotou na usnadnění práce. A zároveň zjednodušení úklidu v oblasti 

gama kamery a přístroje samotného. Volný prostor lůžka umožňuje snadný přístup k 

pacientovi ze stran. A rovněž vhodný přístup při úklidu pod lůžkem v případě nehody 

jako zvracení apod. Nosná konstrukce má jednotné tvarování a nevzniká žádná mezera 

u podlahy, která by mohla být problém při údržbě. Z přístroje vychází plynule další 

kryt, který nenarušuje vzhled a funkci přístroje a obklopuje manžetu ukrývající 

nastavitelnou konstrukci lůžka. Hlavním přínosem je nejen celkové plynulé provázání 

Obr. 5-6 Pohled zepředu 
 

5.3 

 



 

 

Tvarové řešení 

strana 

50 

jednotlivých komponentů, ale i propracované a zakomponované lůžko, které je 

detailněji popsáno v kapitole zabývající se Ergonomickým řešením.   

 

  

5.3. Obsah designu  

Design finálního řešení se odlišuje od klasických kardiologických gama kamer. Hlavní 

odlišností je tvarování nosné konstrukce, kde jsou uplatněny dynamické linie s 

organickým tvarováním. Propojenost jednotlivých součástí i lůžka se objevuje u těchto 

přístrojů poprvé. Přes všechny změny, charakter a funkčnost jednotlivých dílů zůstaly 

nezměněny. Náklon ramene s detektory a horizontální a vertikální pohyb lůžka 

zajišťuje ideální pozici pro vhodný výsledek. Všechny náležitosti pro správný chod 

přístroje byly zajištěny a do návrhu zahrnuty.  

 

 

5.4 Charakter designu 

Celkový design nabral elegantní a silný vzhled. Linie působí energicky a jemně. 

Důležitým aspektem je pocit bezpečí, který je vyvolán celkovým propojením 

tvarování. Nepůsobí subtilně na rozdíl od běžných konkurentů na trhu. Konstrukce je 

složitá, ač na venek přístroj vyznívá jednoduše. Inspirace z přírodních motivů 

napomohla dosažení pozitivního dojmu z kardiologické gama kamery, jak pro 

pacienty, tak i profesionální obsluhu. 

 

 

 

5.6. Přidaná hodnota  

Přidanou hodnotou je nejen propojení jednotlivých součástí přístroje v jednotný celek, 

ale i pozitivní dojem na pacienty a personál. Další výhodou je možnost jednodušší 

údržby samotného přístroje a jeho prostředí.  A v neposlední řadě snadný přístup k 

pacientovi ze všech stran.

Obr. 5-7 Boční pohled 
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6 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 

ŘEŠENÍ 
 

Tato kapitola je věnována popisu technické části a konstrukčního řešení finální 

varianty kardiologické gama kamery. Jsou zde uvedeny základní rozměry přístroje a 

konstrukčního uspořádání a schéma vnitřních komponentů.  

 

 

6.1 Technické řešení finálního návrhu 

 
 

6.1.1 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce spolu s propojením jednotlivých dílčích prvků je hlavní inovací 

návrhu. Jde o jednotné provázání a propojení hlavních částí gama kamery. Jednotlivé 

komponenty jako základna a detektory na sebe plynule navazují i vytváří pocit pohybu. 

Naproti tomu krytování konstrukce mechanismů lůžka tento pohyb usměrňuje, přesto 

že návaznost není agresivní a jednotlivé komponenty k sobě pasují. Volný prostor 

okolo přístroje a lůžka umožňuje rychlý a snadný přístup k pacientovi. Všechny 

potřebné pohonné jednotky, ať už bude využito hydraulického či mechanického 

systému, jsou zakrytovány buď v těle základny nebo v krytu a manžetě nosné 

konstrukce lůžka. 

 

Základní rozměry přístroje jsou: výška 1508 mm, délka základy spolu s krytováním 

konstrukce lůžka je 920 mm. A náročnost gama kamery na šířku je 1317 mm. 

 

 

 

6 

Obr. 6-1 Základní rozměry přístroje 
 

6.1 

 

6.1.1 
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Krytování lůžka přímo navazuje na základnu a je soustředěno pod sedákem. Taková 

návaznost lůžka a řídící základny se u současných gama kamer na trhu neobjevila. 

Jednotlivé prvky netvoří kompaktní celek. V krytu pod manžetou je využito hned 3 

mechanismů. Jedním z nich je přímočarý pohyb zajišťující výškovou variabilitu lůžka. 

Maximální možná poloha lůžka je 1000 mm. Optimální poloha sedu je 500 mm z toho 

důvodu ergonomie nástupní polohy odpovídá těmto rozměrům. Taktéž tato hodnota 

respektuje i nástupní polohu hendikepovaným pacientům na invalidních vozících 

jejichž výška sedu je od 450 mm do 500 mm. Dalším konstrukčním prvkem je otočný 

kloub umožňuje rotační pohyb zajišťující náklon lehátka. Dále návrh dovoluje 

translaci lůžko v ose X za pomoci pevně umístěného kloubu v konstrukci sedáku, kde 

jsou předpokládány největší tlakové síly. 

 

 

 

  

 

6.1.2. Detektory 

Detektory jsou jednou z hlavních části celého přístroje. Zásluhou uložení 

konstrukčních prvků probíhá diagnostika v oblasti myokardu. Tyto jednotlivé součásti 

jsou uvedeny na začátku kapitoly technologické řešení. Rozměry jsou odvozeny právě 

od vnitřní konstrukce prvků s ponecháním korigováním vnitřních součástí jako 

možnou vizi do budoucna a prostoru pro zvýšení efektivity v oblasti diagnostiky. 

Kruhové detektory i se svojí kruhovou dráhou, po které se posouvají, jsou nakloněny 

v rozmezí +-24° Plášť samotných detektorů je zakrytován do půl oblouku ve 

vzdálenosti 207° při největším průměru 1058 mm a nejmenším poloměru 328 mm s 

hloubkou 268 mm. Detektory se posouvají po své dráze o nejmenším poloměru 529 

mm a největším poloměru 609 mm. Po obvodu detektorů vedou dvě drážky. 

 

 

Obr. 6-2 Pohled ze shora 
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6.1.3 Vyšetřovací stůl 

Lůžko je možné na dimenzovat pro různě velké osoby. Je možné ho individuálně 

přizpůsobit jakékoli postavě. Změna polohy lze přizpůsobit roztažením v oblasti mezi 

sedákem a opěradlem a dále mezi sedákem a podnožní opěrkou. Taktéž je 

polohovatelná opěrka hlavy. Na kovové konstrukci je matrace z paměťové pěny, která 

těmto požadavkům dokáže vyhovět. Je využívána na polohovatelná lůžka v 

nemocnicích. Nejmenší rozměry sedáku je 450 mm, kovová konstrukce pod nohami 

má min 198 mm a vzdálenost operky je min 497 mm. Lůžko jde maximálně roztáhnout 

až na délku 1800 mm.  

 

 

6.2 Technologické řešení finálního návrhu 
 

Technologická část přístroje, detektory z vnitřní konstrukce jsou převzaty od 

současných nejmodernějších gama kamer. Detektory vychází z převzaté technologie. 

Ovšem návrh počítal s možnou variabilitou korigování jednotlivých prvků a 

případného pohybu jako vizi do budoucna. Umožňuje prostor pro vizi do budoucna s 

jednotlivým uspořádáním a korigováním možného pohybu.  

 

Použitá vnitřní konstrukce je převzatá z detektorů od firmy Spectum Dynamics 

Medical a umožnila snížit dobu vyšetření na minimum. Akviziční doba se pohybuje 

okolo 2 minut v klidu a okolo 4 minut v zátěži. Tento systém tvoří CZT pole uložených 

v 9 svislých sloupcích rozmístěných do půl kruhu detektoru. Jejich výhodou je 

vynikající rozlišovací schopnost přibližně 1,7 při 140keV a kompaktní velikost. Každý 

sloupec detektoru je upevněn v mechanickém držáku. Sběr dat se provádí 

synchronizovaným otáčením těchto sloupců. Fotony detekujeme z více úhlů. Každý 

sloupec se skládá z 1024 CZT prvků. Uspořádání velikosti prvků v poli je 40 x 160 

mm přičemž každý sloupec o velikosti 2,46 x 2,45 x 5 mm. Každý sloupec je opatřen 

čtvercovými otvory s vysokou citlivostí kolimátorů. Každý sloupec je opatřen 

kolimátorem s wolfranu z důvodu eliminace produkce olova rentgenových paprsků. 

Obr. 6-3 Základní rozměry detektory 

6.1.3 

 

6.2 
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Kolimátory mají rozteč 2,26 mm a délku otvoru 24,5 mm a průměrem otvoru 2,26mm. 

Kompenzace geometrických ztrát vynahrazuje software.  Všechna data se shromažďují 

v režimu seznamu patentovaný Broadview iteračním algoritmem rekonstrukce na 

základě přístupu maximální pravděpodobnosti očekáváné maximalizace (MLEM), s 

využitím rozlišení a využití srdečních tvaru priors, byla vyvinuta a patentována 

výrobcem. To umožňuje obnovu rozlišení obrazu do 5 mm. (22) 

 

 

 

Získání obrazu je prováděno ve dvou krocích. Prvním krokem je zjištění polohy zájmu, 

zaměření. V druhém kroku se pak každý sloupec zvlášť natáčí kolem své osy v rámci 

nastavení prvního kroku.  

 

Implementací nové technologie se vyšetření výrazně zkrátilo. Původní gama kamery 

měly průměrnou dobu vyšetření okolo 16 minut. Z toho důvodu je technické řešení D-

SPECT šetrnější pro lidský organismus zásluhou eliminace vystavení těla 

rentgenových paprsků.   

 

I v tomto finálním návrhu jsou zahrnuty všechny součásti vnitřní konstrukce nezbytné 

pro samotný chod přístroje. Základna dodává potřebnou energii jednotlivým úkonům 

přístroje. Synchronizuje a koriguje pokročilé pohyby. Pro finální řešení jsou využity 

dva motory. Jeden pro pohyb detektorů a mechanismů určených pro samotné vyšetření 

a další krokový motor pro pokročilé pohyby a korigování lůžka. Základna obsahuje 

tyto nezbytné komponenty pro správný chod přístroje jako HDD motor, korektor 

Obr. 6-4 Schéma detektorů 
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detektorů, zesilovač pokročilých pohybů lůžka, šnekové kolo, zesilovač pohybů 

detektorů, kontrolor pokročilých pohybů, enkodér, bezpečnostní box (tz. 

zabezpečovací modul) a vypínač celého přístroje.  Krokový motor pohání mechanismy 

pro korekci výšky, náklonu lůžka a translaci v ose X. Konstrukce lůžka umožňuje 

přímočarý pohyb a výškové nastavení lůžka. Dále otočný mechanismus kloubu 

naklápý lůžko a je propojený s pevným kloubem v základním rámu. Pevný kloub se 

pohybuje po dráze osy X.  

 

 

 

6.3 Ergonomické řešení 
Ergonomické řešení zahrnuje nejen pohodlí pacienta, ale i rychlost vyšetření a 

bezpečnost a zdraví osob. Vhodné ergonomické řešení zvýší efektivitu použití zařízení 

a může spolu s využitou technologií, zaručit rychlejší a snadnější průběh vyšetření.  

Ergonomie bere v potaz psychologické a fyziologické možnosti člověka. 

  

Kardiologická gama kamera slouží k diagnostice tkání a orgánu. Její součástí je i 

polohovatelné lůžko, které je adaptovatelné pro různě velké pacienty všech věkových 

kategorií včetně invalidních pacientů. Přístroj je ovládán ručními ovladači a sdělovači 

na přístroji či na externím panelu. Požadavky na ergonomii pro přístroje z oblasti 

medicíny jsou náročné a z toho důvodu jsou rozměry lůžka, ale i ovladače a sdělovače 

odvozeny od rozměrů lidského těla.  

 

 

Obr. 6-5 Vnitřní uspořádání 

6.3 
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Obr. 6-8 Zajeté detektory a usazení pacienta 

Délka lůžka je do 1800 mm. Pacient zaujímá polohu napůl ležící. Je brán ohled i na 

starší pacienty, kterým se bude lépe nasedat a vstávat z lůžka. Zároveň je dostatečně 

pohodlné a anatomicky tvarované.   

 

Délka lůžka je taktéž nastavitelná s přihlédnutím k individuálním tělesným proporcím 

pacienta. Dimenzování lůžka se provádí korekcí ovladačů. Šířka lůžka je okolo 500 

mm.  

 

Výška lůžka je taktéž možno korigovat. Nejnižší nástupní poloha je od 500 mm od 

podlahy. A to především kvůli vstávání a usedání starších pacientů a také tato 

vzdálenost odpovídá výšce sedu lidí na invalidním vozíku. Výška se dále upraví podle 

potřeby přístroje pro vhodnou diagnostiku daného vyšetření. Maximální nastavitelná 

výška je do 1000 mm.  

 

 

       

 

 
  

Obr. 6-7 Max výšková poloha při 

diagnostice 
Obr. 6-6 Nástupní poloha 
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Obr. 6-9 Otvory v opěrce hlavy na umístění rukou 

Návrh umožňuje i změnu úhlu lůžka směre k detektorům. Tak, aby výsledný obraz měl 

co nejlepší kvalitu. V oblasti sedáku je možná translace v ose X, opět pro nalezení 

nejlepší polohy při vyšetření.  

 

Pro pohodlnější usazení je nastavitelná taktéž opěrka hlavy, a to i z důvodu výškových 

rozdílů u jednotlivých pacientů 

 

Po nástupu na lůžko a vhodném nastavení lůžka pacient umisťuje ruce za hlavu. Z toho 

důvodu jsou v opěrce hlavy navrženy dva otvory. Pacient tak nemá problém, 

s umístěním rukou a může se chytit.  

 

 

 

Návrh je koncipován tak, aby byl všude okolo přístroje a lůžka volný prostor, a to i z 

důvodu snadného přístupu k pacientovi. Při kolizi přístroje či možné nevolnosti 

pacienta.  

 

 

6.3.1 Ovladače  

Na gama kameře jsou umístěna tlačítka sloužící k nastavení detektorů, pohyblivého 

lůžka a parametrů diagnostiky vyšetření. Ovladače se nachází na nosné konstrukci 

základny po straně. Toto řešení umožňuje snadný přístup k rizikovým pacientům. 

Návrh zahrnuje i externí panel s ovladači.  

 

Ovladače jsou umístěny ve vzdálenosti 1238 mm podle ergonomických požadavků. Je 

zde vyznačen prostor pro ovladače. Prostor okolo tlačítek je barevně oddělen od okolní 

základny a ohraničen. Tlačítko STOP má výraznou červenou barvu a má kruhový 

průřez.  

6.3.1 
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Obr. 6-10 Ovládací panel na přístroji 

 

 
 

 

Návrh tlačítek je řešen tak, aby jednotlivé klávesy byly snadno rozpoznatelné. 

Nastavení lůžka je soustředěna do kruhu. Centrální tlačítko pak posouvá lůžko do 

nulové polohy. To je využíváno pro nástupní a výstupní polohu pacienta, a tak 

usnadňuje a urychluje práci obsluze zařízení.  

 

První řada tlačítek klávesnice ovládá posun v ose X. Díky druhé řadě tlačítek dochází 

k zajíždění detektoru a následné vrácení do stále polohy vyjetých detektorů. 

Tlačítko na klávesnici v druhé oblasti panelu slouží k zaměření polohy. A klávesa 

vedle vrací lůžko do nulové polohy osy X.  

 

Ovladače zahrnují nouzové tlačítko STOP, které je nezbytnou součástí. Je odlišeno 

výraznou barvou a kruhovým tvarem. Tato klávesa okamžitě po stisknutí stroj vypne. 

Barevné odlišení má výstražnou funkci a je snadno viditelné a odděleno od ostatních 

běžně používaných kláves.  

 

Všechna tlačítka jsou podsvícena, pro méně osvětlené prostory. Toto podsvícení má 

zamezit případné chybovosti lidského faktoru při ovládání stroje.   

 

K finálnímu řešení je navrhnut i externí panel s ovladači. Který obsahuje rovněž 

podsvícený display, kde je možné navolit standardnější vyšetření a urychlit tak práci 

lékařskému personálu a zkrátil tak celkové vyšetření. K panelu je také možné připojit 

počítač, kde si obsluze okamžitě promítne obraz a nález vyšetření.  

Zároveň umožní i pohodlnější ovládání pro obsluhu, která u přístroje pracuje celý den.  
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Obr. 6-11 Externí panel s ovladači 

6.4 Hygienické aspekty 

Dalším přínosem tohoto tvarového řešení je usnadnění práce úklidovému personálu 

volným prostorem pod lůžkem a okolo přístroje. Údržba se nemusí sklánět při úklidu 

podlahy, také horní díly detektorů jsou snadno dostupné a omyvatelné  

 

 

6.5 Individuální nároky 

Finální řešení gama kamery umožňuje standartní využití a současně vyhovuje i 

individuálním potřebám, jak pacientům, tak obsluhy.  

 

Handicapovaným pacientům výškově nastavitelné lůžko a jeho konstrukce umožňuje 

snadné ulehnutí a vstávání. Případně je možné využít pomoci asistence obsluhy.  

 

Volný prostor okolo přístroje umožňuje snadno zaparkovat nemocniční lůžko či 

invalidní vozík v blízkosti vyšetřovacího lůžka kardiologické gama kamery. 

 

Lůžko je konstrukčně řešené pro různě velké osoby. A zajišťuje pohodlné usazení jak 

velkým postavám, tak naopak menším. Je tak též nastavitelné pro vhodnou diagnostiku 

díky natáčení a posunu lůžka v ose X.  

 

Díky řešenému externímu panelu může obsluha být mimo místnost nebo vzdálena od 

přístroje a případně si udělat pohodlí a odpočinout si.  

 

 

 

6.4 

 

6.5 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
Barevné řešení je nedílnou součástí designu výrobků a hraje významnou roli z hlediska 

vnímání k člověku. V této kapitole se představí finální barevné řešení a další možné 

barevné varianty. Dále bude představeno grafické znázornění tlačítek, představení 

identity přístroje. 

 

 

7.1 Finální barevné řešení 
 Barvy přístroje budou voleny jak s ohledem na sterilní prostředí, kde se přístroj bude 

využívat, tak s přihlédnutím k psychologii člověka. 

 

Barevné řešení je velmi důležité pro celkový dojem z přístroje. Barvy jsou voleny z 

psychologického hlediska a také s přihlédnutím k prostředí, kde se stroj používá. 

Jednotlivé barvy na člověka podvědomě působí různě, vyvolávají jiné emoce a 

ovlivňují náladu. Také záleží, kde a jak danou barvu použijeme. Například pokud 

využijeme červenou barvu pro ovladače a soustředíme ji do kruhu je zřejmé, že se bude 

jednat o varovný signál a důležitý objekt. Červená barva sama osobě působí na pocity 

člověka vzrušivým dojmem a v interiéru navozuje chuť k jídlu.  

 

Je nutné také volit barvy s citem v souladu a harmonii s ostatními. Nemělo by dojít k 

přebití a optické nevyváženosti. 

 

Kardiologická gama kamera spadá do lékařského prostředí. Prostředí zdravotnických 

zařízení samo o sobě vyvolává nepříjemné dojmy a stres.  Je kladen důraz na čistotu a 

sterilnost. Z toho důvodu je vybrána jako základní barva bílá. Bílá barva představuje 

čistotu a jasně odrážející světlo. Je využita téměř na všech krytovaných a nosných 

částech.  K základní barvě je zvolena jedna doplňková barva, která se objevuje na 

dělícím krytování a ovladačích i ovladačích externího panelu. Linie využívající další 

odstín této barvy dělí plochu základny a člení ji. Odděluje detektory s jejich kruhovou 

dráhou od nosné části s krytovanou konstrukcí.  

 

Dále jsou použité barvy přístroje doplněny o odstíny šedi a různé sytosti.  Mají funkci 

vizuálně oddělit určité funkční části a přirozeně rozdělit prostor. Jednou z oblastí, kde 

bylo využito šedé barvy o sytosti 80% jsou detektory. Tento odstín má pomoci oddělit 

funkční část od celku. Ač se jedná u detektorů o detekci záření gama, tak nebyla 

použita výrazná barva. Ta by mohla působit agresivně a mít neblahý psychický dopad 

na pacienta. Prostor, kde jsou umístěny ovladače, je taktéž vymezena od základny 

šedou barvou sytosti 50%. Tato plocha odděluje funkční část s ovladači od zbytku 

přístroje. Tlačítka jsou řešena doplňkovou zelenou barvou. Další funkční tlačítka 

ovládající detektory jsou znázorněna odstínem světle šedé barvy. Tak, aby množství 

tlačítek, bylo jasně čitelné pro obsluhu zařízení. Pro tlačítko STOP, které má zastavit 

celý proces a přístroj je využito červené barvy. Externí panel je proveden tak též v 

základní bílé barvě a opět je zde panel s ovladači odlišen šedou barvou sytosti 50% od 

zbytku pultu. Barva ovladačů na externím panelu navazuje na ovladače u přístroje. 

Tlačítka jsou pak řešena stejnou barevnou odlišností jak klávesy na ovladačích gama 

kamery. Tmavší odstín je taktéž aplikován na všechny spáry přístroje. Jak na ty 

dramatické po boční straně, které vizuálně dělí prostor, tak i na ostatní dělící 

spáry,které jsou důležité pro technologickou výrobu jednotlivých dílů. Rovněž je 
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Obr. 7-1 Finální barevné řešení 

barva použita pro sokl, který celý komplex odsazuje od země a odlehčuje danou 

hmotu. Na textilii lůžka se využilo světle šedého odstínu, tak aby dotvářelo jednotný 

čistý celek. 

 

 
 

 

 

7.2 Barevné varianty 
Finální řešení zahrnuje i různé barevné varianty. Zdravotnictví se neustále vyvíjí  

a poptávka po modernějších přístrojích je obrovská. Rozšiřující barevné kombinace 

mohou zvýšit poptávku přístroje a umožní individuálnější přístup k zákazníkům. 

Barevné varianty probíhají v šedých odstínech, bílé a v pastelových barvách. Tak, aby 

barevné kombinace nepůsobily agresivně, a dodržovaly jednotný čistý styl.  

 

 

7.2.1 Zelená 

Zelená barva je frekventovaně využívána ve zdravotnictví. Symbolizuje čistotu, 

sterilitu a povzbuzuje myšlení. Zelenou barvu můžeme vidět na pláštích lékařů  

a personálu nemocnic, kde je zvolen tmavší méně vřelý odstín. Tato světle zelená 

kombinace zajišťuje přátelštější a svěžejší vzhled. Dnešní trendy designu v lékařství 

se přiklánějí právě ke světle zelenému odstínu. Kombinace je provedena v bíle 

základně, nebo v šedé s doplňkovou zelenou.  

 

7.2.1 

 

7.2 
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Obr. 7-2 Zelená barevná varianta 

Obr. 7-3 Béžová barevná varianta 

 
 

 

 

7.2.2 Béžová 

Tato žluto hnědá barva je taktéž současně hodně využívána pro gama kamery a 

výpočetní tomografy. Nepůsobí násilně a hodí se do lékařského prostředí. 

V kombinaci s bílou dodává přístrojům čistý moderní vzhled.  

 

 
 

 

 

7.2.3 Modrá 

Modrá barva působí zklidňujícím dojmem. I když jsou využité pastelové odstíny 

modré stále se barva řadí mezi studené tony. S bílou působí sterilně a čistě, ale taktéž 
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Obr. 7-4 Modrá barevná varianta 

Obr. 7-5 Oranžová barevná varianta 

navozuje chlad a evokuje vodu. U lékařských přístrojů se využívá spíš k doplňkovým 

zařízením.  

 

 
 

 

 

7.2.4 Oranžová 

Oranžová barva se v medicíně využívá zřídka. Lze ji vidět například u lůžek. Působí 

teplým, až hřejivým dojmem. Podporuje bystrost. Toto barevné řešení s bílou 

kombinací působí svěže a čistě.  

 

 
 

7.2.4 
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Obr. 7-6 Logotyp 

7.3 Grafické řešení 
Tato kapitola se zabývá jednotlivými grafickými prvky na přístroji. K návrhu ovladačů 

byly navrženy rovněž piktogramy znázorňující korigování přístroje. Software 

využívaný kardiologickou gama kamerou není součástí návrhu a dále se s ním práce 

nebude zabývat. Řešení ovladačů vychází z celkového propojení přístroje a součástí 

grafického řešení je i návrh logotypu a identity produktu. To zahrnuje i obchodní název 

přístroje pod, kterým bude reprezentován na trhu. 

 

7.3.1 Název a logotyp 

Předpokládaný název přístroje je  Cardigamm.  Tento název vznikl složením dvou slov  

-Cardio a gamma. Tyto slova odkazují na účel samotného přístroje. Jako je kardio alias 

srdce a gamma spojené se zářením. Font názvu písma je Champagne&Limous 

v barevné kombinaci využívané na finálním řešení přístroje. Název byl také zvolen 

tak, aby byl jasný účel stroje a podpořil tak přístroj na trhu.  

 

Logotyp se skládá z názvu a samotného loga. Je využito barev, které se objevují na 

přístroji. A to tmavého odstínu šedé a zelené barvy. Za textovou částí loga je umístěn 

piktogram znázorňující část srdce, na které dopadají paprsky. Tento návrh logotypu se 

snaží vystihnout podstatu přístroje a k čemu slouží.  

 

 

 

 
 

 

 

 

7.3.2 Grafické značky 

Značky podporují funkčnost komponentů a dodávají jednotlivým prvkům 

srozumitelnost. Piktografická stylizace umožňuje pochopit jednotlivé prvky ovládání 

a vystihnout danou funkci. Grafické značky jsou pro každé tlačítko na panelu přístroje, 

a i na externím panelu.  
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Obr. 7-7 Použité piktogramy a vysvětlivky k jednotlivým klávesám na přístroji 
 

 

 

 

První skupina ovladačů na přístroji je umístěna do kruhu. Využívají zelené doplňkové 

barvy. Jedná se o tlačítka ovládající pohyb lůžka. Jako pohyb lůžka nahoru, dolů a 

naklopení sedáku. Ve středu je tlačítko, které umisťuje lůžko do nulové polohy. Toto 

funkční tlačítko má urychlit a usnadnit práci obsluze. U symbolu lůžka jsou 

vyobrazeny šipky, které znázorňují pohyb, kterým je možné lůžko korigovat.  

Další sada kláves je čtvercového tvaru směřující dolů. První dvě klávesy umožňují 

přídavný pohyb lůžka v ose X, jak naznačuje opět přidružená šipka. Zvýrazněny taktéž 

zelenou barvou tak, aby dodržely jednotu pro klávesy, které korigují lůžko. Klávesy 

pod těmito nastavují polohu lůžka a detektorů do nejvíce frekventované polohy v 

diagnostice pro danou volbu vyšetření. Jsou znázorněny symboly písmene A a B. Pro 

tuto dvojici a klávesy pod ní je využito světle šedého odstínu. Dále následuje 

zaměřovací tlačítko, určující polohu a poskytující informace před začátkem samotného 

vyšetření. Vedle je umístěna ikona umisťující detektory do nulové polohy. Toto 

tlačítko opět urychluje práci obsluze.   

Poslední řada je opět zvýrazněna zelenou barvou. Jedná se o tlačítka umožňující rotaci 

prstence s detektory. 

 

K návrhu byl zpracován i externí ovládací panel. Panel může být umístěn v místnosti 

nebo i mimo ni. Externí panel obsahuje tytéž ikony s jednou navíce. Tato ikona po 

stisknutí, a i navolení programu vrací detektory a lůžko do nulové polohy. Dále je zde 

podsvícený display, na kterém laborant navolí stávající kombinace vyšetření  

a případně na klávesnici s ovladači individuálně nastaví lůžko.   
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Obr. 7-8 Použité piktogramy a vysvětlivky pro externí panel s ovladači 
 

 

 

 

 

Zpracované ikony jsou navrženy tak, aby respektovaly funkci jednotlivých úkonů 

přístroje. Pro základní symbol je použita černá barvy a pro doplňkový úkon je zvolena 

červená barva. Barevné rozlišení má napomoci rychlému rozlišení ikon a snadnější 

orientaci v ovládacích prvcích.  
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Obr. 8-1 Dokončení polohy před vyšetřením 

8 DISKUZE 
 

Návrh kardiologické gama kamery stojí na funkčních, estetických a ergonomických 

základech. Ale mimo hlavních funkčních aspektů, hraje významnou roli i 

psychologické, ekonomické a sociální hledisko, jež jsou nedílnou součástí řešení.  

 

 

8.1 Psychologická funkce 
Prostředí ve, kterém se pohybujeme působí na naše smysly a přijímáme z něj 

informace. Vnější příjem podnětů získáváme prostřednictvím zraku, sluchu, 

dotykem, apod.  

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů vnímání vůbec. Pomocí něj jsme schopni 

rozpoznávat světlo a jeho intenzitu, barvu, ale vůbec rozpoznat tvary, velikost, pohyb. 

Tento orgán nám předává smyslový a estetický zážitek. (27) A právě díky svému 

vzhledu může kardiologická gama kamera ovlivnit aktuální psychický stav pacienta, 

ale i samotného lékaře a zdravotního personálu. Prostředí nemocnic působí na člověka 

tísnivým dojmem, a to platí i o personálu, který je nucen se zde pohybovat několik 

hodin denně. Z toho důvodu je nesmírně důležité vypomoci manipulačnímu prostoru 

pozitivnějšími prvky a tvary.  

 

 

 
 

 

8 

8.1 
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Obr. 8-2 Volba vyšetření 

8.1.1 Spolehlivost  

Celkový vzhled je přímá implikace spolehlivosti stroje. Pokud přístroj a příslušenství 

působí moderním čistým dojmem na pacienta bez známek chybovosti při vyšetření, 

psychicky je celkový průběh uspokojivý. Pacient je přesvědčen, že se mu poskytlo 

nejlepší péče a přístup k němu je individuální.  

 

8.1.2. Barva 

Barevné řešení má důležitou roli z celkového dojmu z prostředí a přístroje samotného, 

jak už bylo detailně popsáno v kapitole Barevné a grafické řešení.  

 

Lékařské přístroje musí působit sterilním a čistým dojmem. Z toho důvodu byla jako 

hlavní barva zvolena bílá, která působí čistě a klidně. Doplňková zelená barva byla 

přiřazena k dělícím a ovládacím prvkům. Jako je manžeta, která krytuje konstrukci 

nastavení lůžka, ovládací tlačítka na přístroji, i na externím panelu. A v neposlední 

řadě transparentní linie po obvodu celé konstrukce základny oddělující prostor, kde 

probíhá samotná diagnostika. Různé tóny a sytosti šedé barvy jsou pak využity na další 

dělení jednotlivých dílu a prostoru. Tmavě šedá je využita na dělící spáry. Dále sokly, 

které odlehčují celou konstrukci od země a v neposlední řadě detektory. Tam je využito 

šedé barvy k zvýraznění a oddělení detekční části.  

Pro personál a lékaře je tato varianta s největším podílem bílé barvy se šedými a 

pastelově zelenými prvky výhodná. Celková barevná kombinace působí čistým 

jasným dojmem. Pastelově zelená barva je moderní a rozjasňuje prostředí s 

nedostatkem světla. Spolu s podsvícenými klávesami tak přístroj působí přátelsky i v 

tmavších prostorách.  

 

 

 
 

 
 



 

 

Diskuze 

 

strana 

69 

8.1.3 Tvar 

Řešení kardiologické gama kamery dodržovalo organické tvarování inspirované 

přírodou a Vesmírem. Dynamické měkké linie se harmonicky vyvažují s klidnějšími 

prvky a celý komplex je jednotně propojen. Otevřený prostor okolo přístroje tak 

nepůsobí klaustrofobním dojmem a pocitem sevření naopak působí bezpečně a silně. 

A anatomicky tvarované lůžko působí pohodlně a dopřává pacientovi komfort. Celý 

tvar je doplněn vyváženou barevnou kombinací. 

 

 

8.1.4 Materiál  

Na kardiologickou gama kameru jsou kladeny důležité požadavky, co se týče materiálu 

pro lékařský přístroj. Materiál musí být snadno omyvatelný, to je důležité pro udržení 

čistého a sterilního prostředí. Dalším mantinelem je vysoká pevnost pro dlouhou 

životnost. V neposlední řadě nízká hmotnost, a to i pro snadnou údržbu a snadné 

odebrání krytů při technické údržbě a snížení celkové hmotnosti konstrukce.  

 

Pro tyto požadavky byl nejlepší volbou karbon. Využitý karbon je hladký a hřejivý na 

dotyk. Povrh je matný, což je výhodou, neulpívají na něm otisky prstů při přímém 

kontaktu. Zvolený materiál je využit na krytovanou konstrukci, kromě manžet. Tam 

bylo využito bio plastu.  

Jako další materiál je použito paměťové pěny ve výstelce lůžka. Tato pěna se často 

využívá pro nemocniční lůžka, zubařské židle a další podobné přístroje. Kdy na 

svrchní vrstvu je využito snadno omyvatelnou textilie v bílé barvě, nebo v představené 

barevné kombinaci zmíněných variant. Povrch lůžka je snadno omyvatelný a případně 

se přetáhne i papírový ubrus přes celé lůžko.  

 

 

8.1.5 Hodnota 

Vnímání každého lékařského přístroje je subjektivní záležitost. Designerské řešení, ať 

přístroje či vybavení prostoru, je velmi důležité a vyvolává spoustu emocí. Jak 

kladných, ale může působit i negativně na psychiku jedince. Tvar a barevnost hrají 

zásadní roli. Právě na tyto aspekty by měl být kladen důraz. Tvarování inspirované 

přírodou působí přátelským a bezpečným dojmem. Společně tak s čistou a projasňující 

barevnou kombinací umocňují pozitivnější zážitek z vyšetření jak pro pacienty, tak 

pro obsluhu. 

 

 

8.2 Ekonomická funkce 
V současné době se především na výrobu a distribuci zdravotnických přístrojů 

specializují firmy jako je Siemens Healthcare, Philips Health Systems, Medkonsult. 

CardiArt.  Tyto firmy distribuují svoje přístroje do nemocnic, a specializovaných 

ordinací. Kardiologické gama kamery patří k jedněm z mnoha produktů nabízených 

těmito společnostmi. Firmy mají širší záběr výroby. Jsou ochotny investovat do 

designu, který jim produkt prodává a inovuje.  

 

Tyto firmy mají každá svou tradici a místo na trhu. Snaží se udržet v top nejlepších 

zdravotnických společnostech s využitím nejmodernějších technologií a designu.  

8.2 
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Marketingová studie bude popisovat obecný souhrnu společností patřící mezi nejlepší 

na trhu. A to v případě, kdy jako konkurencischopnou společnost budou vnímat 

všechny uvedení výrobci. 

 

8.2.1 Podnikatelská strategie 

Stručná analýza a hodnocení zdrojů podniku řeší strategii fiktivní firmy a nového 

produktu na trhu.  

Analýza vychází z informací nalezených u konkurenčních firem. 

Společnost má mnoho vývojových center po celé Evropě i světě. Patří mezi 10 

největších firem v oblasti medicíny a elektroniky na světě.  Díky širšímu záběru 

v oblastech elektroniky se dokáže zaměřit na celosvětový trh. Obrat je v bilionech 

dolarů.  

 

Popis současného sortimentu výrobků 

Společnost nabízí široké produktové portfolio lékařských přístrojů a elektronických 

zařízení: Kardiologické gama kamery, CT, RTG přístroje, sterilizátory, ultrazvuky, 

mamografy aj. Dále lékařské doplňky a elektroniku.  

 

 

Stručný popis ekonomické a finanční situace podniku 

Ekonomická situace zaznamenala v různých odvětvích pokles v posledních letech. 

Ovšem co se týče zdravotnictví tam neustále narůstá. A to i v České republice od roku 

1885. Celkový obrat firmy je ve všech oblastech v řádu bilionů dolarů. Na oblast 

medicínu připadá zhruba 6 000 000 000 000 dolarů. (27) 

 

Hodnocení silných a slabých stránek 

+ široký záběr firmy 

+ využití moderních technologií  

+ důraz na design výrobků  

+ růst odvětví specializované společnosti 

 

- náročný vývoj 

- drahá distribuce přístrojů  

- velký konkurenční boj 

 

Stanovení cíle a formování strategie 

Vzhledem k rostoucímu počtu populace a pokroku přinášející stres, který sebou nese 

velká rizika civilizačních chorob jako je rakovina či infarkt myokardu. Je třeba se 

zaměřit na psychiku pacienta, který podstupuje vyšetření. Ze současných trendů na 

trhu je možné vyvodit, kladený důraz na moderní technologie a ovládací prvky. 

Intuitivní ovládání by mělo zpříjemnit práci specializované obsluze. Největší význam 

bude kladen na vývoj inovativní kardiologické gama kamery.  

 

8.2.2 Analýza tržních příležitostí  

 

Konkurenční faktory 

Hlavními externími konkurenty firmy jsou korporátní společnosti Siemens, Edomed, 

Healthcare, Philips Health Systems, Medkonsult, Digiart a CardioArc.  
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Všechny tyto firmy mají svojí tradici a vybudovanou klientelu svým dlouhodobým 

působením na trhu.  U firem zaměřených na lékařské přístroje se zaměřují výrobci na 

kvalitu a přesnou funkčnost přístroje. Je to uzavřená komunita a pro novou značku je 

velmi těžké se prosadit. Možným začátkem je dodávat své nástroje a produkty 

zaběhlejším firmám s tradicí, dokud si firma nevybuduje své jméno na trhu.  

  

Jednou z nejvýznamnějších korporací na trhu je firma Siemens. Vzhledem 

k bilionovým obratům je firma schopna investovat velké částky do výzkumu, nových 

technologií a designu. Obrat v oblasti medicíny byl 7 000 000 000 000 Euro za rok 

2014/2015. Zakládá si na svém portfoliu produktů. Siemens spolupracuje s designery 

a techniky, snažící se posunout a přiblížit produkty potenciálním zákazníkům. Což 

jsou v tomto případě nemocnice a zdravotnická zařízení se školeným personálem. 

Společnost má k dostání nejnovější a jedny z designově nejzdařilejších produktů na 

trhu. (26) 

 

Další firma, která si zakládá na portfoliu a tradici je Philips. I tato firma se snaží 

konkurovat designem a škálou svých produktů na trhu. A v oblasti kardiologických 

gama kamer lze vidět spoustu zástupců.  

Všechny uvedené firmy jsou spolu úzce provázány, a některé jako Philips a Edomed 

spolu úzce souvisí.  

 

Jednou z možností, jak oslovit tento trh je spojit se s některou z významných značek.  

A zacílit výrobek na pacienta a obsluhu, pro které je tento produkt určen. Klást důraz 

na ergonomii, snadnou ovladatelnost a estetičnost přístroje. Toho se snaží docílit i 

ostatní konkurenční společnosti. Pak samozřejmě záleží i na dostupných financích na 

vývoj inovovaného produktu.  

Avšak v zastoupení gama kamer je jich méně v oblasti kardiologie. A především jsou 

znatelné mezery na trhu u kardiologických gama kamer, kde pacient sedí a jsou určeny 

výhradně na oblast srdce. I z toho důvodu je potřeba se zaměřit na mezeru na trhu a 

přijít s inovativním řešením   

 

 

8.2.3 Analýza a výběr cílových trhů 

 

Segmentace trhu 

Pro segmentaci trhu je nutná definice jednotlivých trhů. Kritéria pro rozdělení trhu 

jsou geografické oblasti, demografické faktory a chování kupujících.   

 

Stávající největší společnosti pokrývají celý trh. V případě kardiologických gama 

kamer se od sebe jednotlivé segmenty neliší a gama kamery určeny pro celé tělo nabízí 

zákazníkovi kompletní analýzu. V případě přístrojů určených pro celkovou analýzu 

těla jsou vyšší nároky na místo a prostor. Jsou také více rozšířené. Ovšem pro 

jednotlivé zaměření, a to především kardiochirurgii je vhodnější volbou přímo gama 

kamera cílená na oblast srdce.  A to i z hlediska úspory místa.  

 

V geografické oblasti se od průměru odlišují chudé a málo zalidněné oblasti. V každé 

rozvinutější zemi poptávka po zdravotnických zařízeních roste rok od roku.  

 

8.2.3 
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Demografické oblast zahrnují zákazníky daného trhu. V tomto případě se gama 

kamery pro celé tělo využívají v nemocnicích s širším zaměřením na více oborů jako 

je onkologie, neurologie, kardiologie, neurochirurgie, atd. Specializované kliniky nebo 

oddělení kardiochirurgie, kde si zakládají na nejvyšší kvalitě a prestiži určené pouze 

pro danou problematiku srdce, pro ty jsou určeny kardiologické gama kamery. 

 

Pacientů se zdravotními problémy neustále přibývá a stále se lečí i stávající pacienti. 

Kardiovaskulární choroby postihují až 50% populace.  Lze usoudit na základě 

průzkumu největších firem i z hlediska dnešní doby, zdravotnictví se kontinuálně 

vyvíjí a snaží se v oblasti kardiochirurgie, i jiných, poskytnout co nejlepší péči 

pacientům.  

 

Jako cílový trh byly určeny kardiologické oddělení nemocnic, soukromé ordinace a 

zdravotnické zařízení. Zaměření cíleno převážně na psychiku pacienta, a i obsluhu 

stroje s využitím dostupných materiálu a možných nových technologiích tak, aby 

přístroj mohl konkurovat stávajícím produktům na trhu a nabídl více.   

 

 

 

 

8.2.4 Marketingová strategie 

 

Výrobní strategie 

Výrobkem bude kardiologická gama kamera zaplňující mezery konkurenčních 

přístrojů umožňující vyšetření celého těla a gama kamerami pro vyšetření srdce. Od 

konkurence se bude lišit moderním vzhledem a tvarovým řešením. Návrh bude mít 

komplexně propojené hmoty. Materiály použité pro přístroj je ocel, a to pro rám a 

konstrukci, zatímco pro krytování budou využity plasty.  

 

Produkt bude schopný konkurovat ostatním přístrojům právě svým vzhledem, který 

bude přínosný pro pacienta a využitými novými technologiemi. Jako jsou nové 

kolimátory a jejich vhodné rozmístění a nové scintilační krystaly. Je to novější, 

efektivnější a přesnější metoda snímání fotonů a bude sloužit pro tento výrobek. Dále 

bude kladen důraz na ergonomii ovládání a snadnou manipulaci s přístrojem 

barevného řešení, které zamezí jisté sterilnosti zařízení.  

 

Cenová úroveň 

Na základě použití nových technologií, které posouvají přístroj k efektivnějšímu 

výkonu, a méně stresujícímu dopadu na pacienta se cena přístroje bude lišit od 

stávajících starších produktů.  

 

Distribuce 

Přístroj bude vystavován na veletrzích zabývajících se nukleární medicínou a gama 

produkty po celém světě. Bude zde možné vyzkoušet si funkčnost a ergonomii 

přístroje po všech stránkách spolu s představením nových technologií.  Kamera se 

zahrne do portfolia firmy, a bude ji možné nalézt ve firemních materiálech a brožurách.    

 

8.2.4 
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Podpora prodeje 

Co se týká podpory prodeje tak, propagace výrobku bude probíhat mezi partnery a 

distributory v lékařských kruzích. Brožury budou obsahovat detailnější informace 

stejně jako webové stránky s možností odkazu a kontaktu na místa, kde je možné si 

stroj prohlédnout a vyzkoušet ho. Vzhledem k tomu, že přístroje se prodávají i několik 

let s ohledem na finanční možnosti zákazníka tak bude kamera dlouhodobě 

předváděna na veletrzích a v portfoliu firmy.  

 

Dále se bude ukazovat koncovým zákazníkům, že investice do přístroje byla přínosem. 

Produkt ukáže, jak zrychlí dobu vyšetření pomocí nové technologie a usnadní celý 

proces dalšího postupu diagnózy. Moderní vzhled bude mít pozitivní dopad jak na 

pacienta, tak i na obsluhu.  
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Obr. 8-3 SWOT analýza 

8.2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza poukazuje na silné a slabé stránky, příležitosti a možné hrozby. Z této 

analýzy vyplývá vyhodnocení marketingové strategie. 
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Závěr 

9 ZÁVĚR 

 
V diplomové práci bylo mou snahou navrhnout originální, vizuálně vyvážený design 

kardiologické gama kamery pro sedícího či napůl ležícího pacienta při zachování 

funkčních a ergonomických parametrů. 

  

Při procesu navrhování jsem využívala   informačních zdrojů a konzultací ze strany 

obsluhujícího personálu v nemocnicích.  Ti kladli důraz na psychiku pacienta.   Tím, 

předpokládám, že vzniklo nové celkové propojení jednotlivých částí přístroje a celá 

vizuální identita přístroje, odlišující jej od dosavadních kardiologických gama kamer 

na současném trhu. 

Kardiologická gama kamera je navržena tak, aby působila pozitivně na pacienta i 

obsluhu. Propojením a navázáním hlavních částí se podstatně změnil vzhled od 

stávajících produktů na trhu.    

Vzhled byl inspirován přírodními tvary. Barevné řešení koresponduje prostředím 

nemocnic s důrazem na čistotu. Volný prostor okolo lůžka umožňuje obsluze snadný 

přístup k pacientovi a samotné řešení nepůsobí svíravým klaustrofobním dojmem 

okolo pacienta.  Výhodou je snadná údržba přístroje, z důvodu volného prostoru pod 

lůžkem, a i přístupnosti k dalším částím. 

  

Snažila jsem se o propojení jednotlivých částí a segmentů přístroje do kompaktního 

celku, a to základny s detektory a konstrukci lůžka. 

Přestože vnitřní konstrukce a detektory jsou převzaty od nejmodernějších 

kardiologických kamer, mělo by dojít ke snížení celkové doby vyšetření na 2 – 4 

minuty oproti stávajícím 20 minutám, díky využité geometrii. Do budoucna je zde 

prostor pro možný pohyb vnitřní konstrukce. 

  

 Na nastavitelné konstrukci lůžka jsem využila poznatků ergonomie. Lůžko je 

anatomicky tvarované a uzpůsobené pro různě velké pacienty. Ke každému pacientovi 

je možné přistupovat individuálně a zohledňuje i invalidní pacienty. Ovladače přístroje 

se nalézají jak na samotné kameře, tak i na externím ovládacím panelu.  To zlepší 

pohyblivost a komfort personálu obsluhující přístroj po celý den. Klávesnice je 

podsvícena a usnadňuje orientaci obsluhy i v místnostech s horším osvětlením.

9 
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