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ABSTRAKT
Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastním návrhem designu výpočetního tomo-
grafu, který splňuje základní technické, ergonomické i sociální požadavky a současně 
přináší nový vzhled a tvarové řešení daného tématu.

KLÍČOVÁ SLOVA
Výpočetní tomograf, CT přístroj, gantry, portál, ovladače a sdělovače, vyšetřovací 
stůl, design.

ABSTRACT
The presented master thesis concerns an own design concept of a CT scanner that meet 
the basic technical, ergonomical and social requirements and also brings a new look 
and shape as solution to the main topic.

KEYWORDS
Computed tomography, CT scanner, gantry, control panels, patient´s table, design.
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ÚVOD
Lékařské přístroje jsou nedílnou součástí dnešního života. Využívají se dnes a denně 
a zachránily již nejeden lidský život. Nemocnice je sama o sobě stresové prostředí, 
a proto je zapotřebí ho odbourávat za pomoci příznivějšího vzhledu vyšetřovacích 
přístrojů. Proto je design velice důležitý a to především z psychologického hlediska.

Jedním z nejčastěji využívaných lékařských přístrojů pro diagnostiku je výpočetní to-
mograf. Díky přesné a vývojem ověřené konstrukci je design těchto přístrojů hodně 
podobný. To je hlavní motivací pro zpracování tohoto tématu. CT přístroje kladou vy-
soké nároky na údržbu, která je v současnosti poměrně obtížná zejména díky členění 
a ukotvení vyšetřovacího stolu.

Proto cílem mé diplomové práce je navrhnout výpočetní tomograf, který by jednak 
splňoval všechny požadavky na konstrukci, zároveň však přinesl nový svěží design do 
sterilního prostředí nemocnic. Přínosem inovativního řešení je zlepšení psychiky jak 
pacientů při vyšetření, ale také samotného profesionálního personálu obsluhujícího 
tyto přístroje. Velký důraz je v diplomové práci kladen na ergonomické řešení pro co 
nejpohodlnější obsluhu. Dalším důležitým cílem je navrhnout nové řešení ukotvení 
vyšetřovacího stolu tak, aby údržba byla mnohem jednodušší.

V této diplomové práci jsou použity výrazy CT přístroj a výpočetní tomograf, které 
jsou rovnocenné, stejně jako výrazy gantry a portál. Je zde využito označení „ovla-
dovna“, používající se pro pracoviště odborného personálu s ovládacím a řídícím za-
řízením.

Úvod



Vývojová analýza

strana
18

1 VÝVOJOVÁ ANALÝZA
Kapitola vývojová analýza se věnuje vzniku a vývoji radiologie a jejímu zásadnímu 
využití v medicíně, zejména ve výpočetní tomografii. Popisuje shody a rozdíly v jed-
notlivých generacích.

1.1 Vznik a vývoj radiologie
Tento lékařský obor se zabývá průzkumem celého lidského těla za pomoci ionizujícího 
záření. Při vyšetřeních se především využívá rentgenové záření. Jako hlavní zástupce 
této metody vyšetření se využívá výpočetní tomograf. S tímto přístrojem lze v dnešní 
době získat kvalitní snímky vnitřních orgánů. Vyšetření trvá jen několik minut a je zce-
la bezbolestné. Je tak mnohem jednoduší diagnostikovat pacienta a dále určit postup 
samotné léčby. Vyšetření může provádět jen specializovaný lékař, tzv. radiolog. [1] [4]

1.1.1 Objev rentgenového záření  
Německý vědec Wilhelm Conrad Röntgen  prováděl v roce 1895 experimenty s rent-
genovým zářením ve vakuové trubici. Objevil nový druh paprsků,  které nazval paprs-
ky X.  Za svůj objev dostal jako první Nobelovu cenu za fyziku a paprsky začaly být 
označovány jeho jménem. „Tak začala éra rentgenologie a radiologie.“ [2] [3]

Po objevení rentgenových paprsků následoval intenzivní výzkum využití těchto paprs-
ků v medicíně. Předmět rentgenologie byl již v roce 1896 zařazen do výuky mediků na 
Vídeňské universitě. Medicína rozděluje radiologii na dvě základní oblasti - diagnos-
tika a terapie. [2]

1.1.2 Diagnostika pomocí rentgenových paprsků
První operaci (odstranění spolknutého hřebíku ze žaludku) uskutečnil v roce 1897 na 
chirurgické klinice české lekářské fakulty v Praze Karel Maydl na základě diagnostiky 
snímku rentgenem. Snímek pořídil Rudolf Jedlička na přístroji, který zakoupil majitel 

Obr. 1-1 Wilhelm Conrad Röntgen a první rentgenový snímek
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hotelu U černého koně v Praze k pobavení svých hostů. „Jedličkova iniciativa zprvu 
skeptického Maydla přesvědčila o užitečnosti této metody a Jedličkovi dovolil, aby 
z vlastních prostředků zakoupil Röntgenův přístroj pro chirurgickou kliku v Praze.“ [2]

V témže roce založil Heinrich Albers Schönberg rentgenologický institut v Hamburku 
a stal se prvním odborným lékařem, zabývajícím se výhradně tímto novým oborem. 
Pod jeho vedením začal vycházet první rentgenologický časopis s názvem Pokroky 
v oblasti rentgenových paprsků (Forschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahen). [2]

1.1.3 Terapie pomocí rentgenových paprsků
Jednou z možností uplatnění rentgenových paprsků v lékařství je jejich využití pro 
léčebnou terapii, zejména v nádorových onemocněních. První případ vyléčeného rako-
vinového nádoru na nose pacientky předvedl švédský rentgenolog Tage Sjögren v roce 
1899 ve Stockholmu. [2]

Jednou z nejvýznamějších rentgenových terapií je tzv. Finsenova terapie využívající 
léčebné účinky chemických světelných paprsků v červené a infračervené části spektra. 
V roce 1895 dánský lékař Niels Ryberg Finsen sestavil vlastní světelnou lampu pro 
ozařování. [2] 

Současná medicína nabízí řadu technologií pro zpracování obrazu (ultrazvuk, mag-
netická rezonance, atd.). Nejznámější technologie využívající rentgenové paprsky je 
výpočetní tomografie. [4]

1.2 První výpočetní tomograf
Za vynálezce výpočetního (též také počítačového) tomografu se považují Brit Godfray 
Newbold Hounsfield a Američan Allan Cormack, kteří nezávisle na sobě vymysleli 
první princip CT přístroje. V roce 1979 za ní oba hrdě dostali Nobelovu cenu. Princip 
přístroje fungoval na základě rentgenových paprsků, které byly snímány skenerem 

1.1.3

Obr. 1-2 Niels Ryberg Finsen Obr. 1-3 Finsenova lampa na ozařování

1.2
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otáčejícím se okolo pacienta. Zároveň se obraz převáděl do počítače na jednotlivé řezy 
částí těla ve vysokém rozlišení. Tento princip je zachován dodnes. [5]

Základní idea výpočetního tomografu náleží Godfrayi Newboldu Hounsfieldovi. Ten 
jako vedoucí designerského týmu sestavil první tranzistorový počítač (EMIDEC 1100)  
a následně rozšířil jeho schopnost interpretovat paprsky rentgenového záření. Dokázal 
z nich vytvořit dvourozměrný obraz komplexního objektu. V roce 1972 proběhla první 
úspěšná zkouška tohoto CT přístroje. [5] 

Godfray Newbold Housfield získal kromě Nobelovy ceny řadu dalších ocenění. V roce 
1981 byl povýšen do šlechtického stavu a jmenován Sirem. [6]

1.3 Generace výpočetních tomografů 
Existuje již několik generací výpočetních tomografů, společným prvkem ale zůstává 
základní princip. Ten je založen na dvou dynamických prvcích - rentgenka a detektory, 
které společně rotují okolo třetího statického prvku - vyšetřované oblasti. [7]

Základními rozdíly mezi jednotlivými generacemi spočívají ve způsobu pohybu rent-
genky, v detektorovém systému, v čase snímání a množství expozic. Také kvalita 
snímků se s vývojem neustále zlepšuje. Existuje šest generací CT přístrojů, z čehož se 
v současnosti využavíjí tomografy třetí až šesté generace. [7]

1.3.1 Výpočetní tomografy první generace 
Výpočetní tomografy první generace byly založeny na systému jedné rentgenky a jed-
noho detektoru. Ty pracovaly na principu rotačně-translačního pohybu. Tato soustava 
se neotáčela kolem pacienta úplně o 360°, ale pouze o 180° se zastávkami po 10° – 
15°. Čas snímání byl několikatiminutový, a tím byl pacient vystaven velkému množ-
ství rentgenového záření. Pro vytvoření jednoho snímku (tomogramu) bylo zapotřebí 
25 000 primárních měření. [8]

Obr. 1-5 První snímekObr. 1-4 První výpočetní tomograf
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1.3.2 Výpočetní tomografy druhé generace
Stejně tak jako u první generace, i zde byl základní pohyb rentgenky a detektorů rotač-
ně-translační. Snímání probíhalo po menších úhlech (3° – 15°) a opět se celý systém 
otáčel pouze o 180°. Hlavním rozdílem byl širší svazek rentgenového záření a větší 
počet detektorů. Pro vyhotovení jednoho tomogramu bylo využito 25 000 až 54 000 
primárních měření. Časy expozic se rapidně snížily na 20 – 10 sekund. [7] [8]

Na konci 20. století byly zapojeny do provozu dva tomografy druhé generace. Jako 
vůbec první byl využit Delta-Scan 50 FS tomograf na radiologické klinice fakultní 
nemocnice v Hradci Králové, kterou v dané době vedl prof. MUDr. Miroslav Šercl, 
DrSc.. [9] [10]  

1.3.2

Obr. 1-6 Princip první generace

Obr. 1-7 Princip druhé generace
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1.3.3 Výpočetní tomografy třetí generace
Výpočetní tomografy třetí generace jsou stále nejrozšířenější a jsou na principu rotač-
ně-rotačním. Rentgenka s protilehlými detektory se otáčí o 360° okolo vyšetřované ob-
lasti a snímkování je prováděno po 0,5° – 1°. Třetí generace využívá širokého snopce 
rentgenového záření a většího počtu detektorů v řádu stovek. Pro vytvoření jednoho 
tomogramu se využívá 170 000 až 180 000 primárních měření a čas expozice klesnul 
pod 1 sekundu. [7] [8]

1.3.4 Výpočetní tomografy čtvrté generace
Čtvrtá generace využívá rotačně-stacionární systém. Rentgenka vytvářející široký 
svazek paprsků rotuje okolo vyšetřované oblasti, zatímco stacionární detektory jsou 
uloženy po celém obvodu vyšetřovacího tunelu gantry. Těchto detektorů je po obvodu 
zhruba od 1 200 do 2 000. CT přístroje čtvrté generace dokáží provést 260 000 až mi-
lion primárních měření v expoziční době od 1 - 3 sekund. [7] [8]

Obr. 1-8 Princip třetí generace

Obr. 1-9 Princip čtvrté generace



Vývojová analýza

strana
23

1.3.5 Výpočetní tomografy páté generace
Pátá generace výpočetních tomografů se snaží o odstranění nežádoucí rozptýlené zá-
těže. Tento typ funguje na principu nutace - rotace. Podle polohy rentgenky se fixní 
detektory vychylují v omezeném rozsahu tak, aby rentgenové paprsky na ně mohly 
dopadat kolmo. [7] 

Systém zpracování obrazu umožňuje 3D rekonstrukce či rekonstrukce řezů v různých 
rovinách v jednom ukamžiku. Proces snímání je tímto urychlen a podstatně klesá doba 
ozáření pacienta. [7]

1.3.6 Výpočetní tomografy šesté generace
Výpočetní tomografy šesté generace mají jako zdroj záření elektronové dělo a jsou 
zcela stacionární. Kolem části obvodu je masivní anoda s několika prstenčitými oh-
nisky. Záření dopadá na dva prstence detektorů, což umožňuje získat několik vrstev 
záznamu současně. Doba expozice má extrémní hodnotu 50 ms. [7]

Nejmodernější výpočetní tomografy vycházejí z principu třetí generace. U čtvrté a páté 
se neprokázaly výhody detektorů rozmístěných po celém obvodu. S nástupem multi-
detektorů se téměř přestaly využívat i tomografy šesté generace. [12]

1.3.5

1.3.6

Obr. 1-10 Princip šesté generace



Technická analýza

strana
24

2 TECHNICKÁ ANALÝZA
Technická analýza se zabývá především konstrukcí a principem výpočetního tomogra-
fu. Dále jsou zde popsány jednotlivé části CT přístroje a nejmodernější technologie.

2.1 Jednotlivé součásti výpočetního tomografu
I přesto, že se některé výpočetní tomograf liší v konstrukci, základní prvky jsou u všech 
přístrojů CT zařízení stejné.

1. Gantry s vyšetřovacím tunelem
 a. Výkonný generátor vysokého napětí
 b. Rentgenka
 c. Kolimátor paprsků
 d. Detektory
 e. Motor
 f. Chladící zařízení

2. Vyšetřovací stůl s pacientem

3. Pracoviště odborného personálu
 a. Řídící a vyhodnocovací počítač
 b. Obslužný pult s monitorem
 c. Dokumentační zařízení        [7]

Obr. 2-1 Princip vypočetního tomografu
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2.1.1 Gantry s vyšetřovacím tunelem
Vyšetřovací portál (gantry) je základní a největší částí celého CT přístroje. Uprostřed 
portálu se nachází otvor (zpravidla 700 – 800 mm), kterým projíždí vyšetřovací stůl 
s pacientem. Pro zvolení roviny řezu lze portál naklánět maximálně do +- 30° podél 
horizontální osy. Uvnitř gantry je umístěn generátor, rentgenka, kolimátor, motor, de-
tektory a chladící systém. Na vnitřní stěně tunelu je štěrbina, kterou prochází rentgeno-
vé záření skrz pacienta. Pro správné nastavení vyšetřované oblasti lze použít pomocný 
světelný kříž. Na portálu se dále nacházejí ovládací panely a display zobrazující nasta-
vené hodnoty. Pro komunikaci pacienta s lékařem se využívá mikrofon a reproduktor 
umístěný na horní stěně tunelu. [7] [8]

Technické parametry:

U malých výpočetních tomografů (6řadé detektory) jsou rozměry zpravidla: výška 
1820 mm, šířka 2300 mm a hloubka 960 mm. Gantry váží okolo 1200 kg. 

Velké výpočetní tomografy (128řadé detektory) mají zpravidla rozměry: výška 
1980 mm, šířka 2310 mm a hloubka 1200 mm. Váha je okolo 2600 kg. 

K součtu váhy se ještě přičítá patka přístroje s ložisky otáčení okolo 10% celkové váhy. [1] 

Obr. 2-2 Gantry s vnitřní konstrukcí

2.1.1
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Výkonný generátor vysokého napětí
„Generátor je zdroj vysokého anodového napětí pro urychlení elektronů v rentgence. 
Jedná se o napětí v rozmezí většinou od 20 kV do 150 kV. Základem je vysokonapěťový 
transformátor, který síťové napětí (220 V/380 V) transformuje nahoru - buď přímo 
ze síťového napětí na požadovanou hodnotu, nebo nověji před elektronický oscilační 
obvod.“  [13]

Rentgenka
Rentgenka je vakuová skleněná trubice se dvěma elektrodami - katodou a anodou. Ka-
toda je vyrobena z wolframu a při jejím rozžhavení dochází k emisi elektronů. Vysoké 
napětí vytvářené generátorem urychluje elektrony, které dopadají vysokou rychlostí 
na wolframovou anodu. Při zbrzdění na anodě se jejich kinetická energie mění z 99% 
na teplo a pouze 1% se mění na energii fotonů rentgenového záření. Anoda musí být 
neustále chlazena, jelikož při dopadu elektronů dochází k jejímu zahřívání. Pokud má 
rentgenka nízký výkon, lze chladit pouze vzduchem, u výkonnějších rentgenek je pak 
zapotřebí chlazení vodou. Další možností je rotace anody, kdy elektrony pokaždé do-
padají na jiné místo. [14] [15]
 
Rentgenka je zkonstruována tak, aby byla maximálně odolná proti tepelným a mecha-
nickým vlivům. [8]

Kolimátor paprsků
Kolimátor slouží k vymezení směru dopadajících fotonů na scintilační krystal. Jedná 
se o clonu vyrobenou ze stínícího materiálu jako je olovo nebo wolfram. Má deskovitý 
tvar s rovnoměrně a hustě rozmístěnými otvory daného tvaru, velikosti a směru. Po-
kud fotony letí ve směru osy otvorů, prolétají kolimátorem bez jakéhokoliv oslabení 
a dopadají na detektory. Fotony, které dopadají na kolimátor v jiném směru, jsou po-
hlcovány v olověných přepážkách umístěných mezi otvory. Tyto fotony nejsou zazna-
menávány detektory. [16]

Obr. 2-3 Rentgenka
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Detektory
Detektory se dělí dle následujících charakteristik:

1. Mrtvá doba - jedná se o časový interval mezi detekováním průchodu jedné částice 
a schopností zaznamenat další.

2. Detekční účinnost záření - je to pravděpodobnost, že záření při průchodu detekto-
rem bude zachyceno.

3. Prostorové rozlišení - určuje minimální vzdálenost, kdy je detektor schopný rozlišit 
dvě částice a zaznamenat je odděleně.

4. Časové rozlišení - určuje minimální časový interval mezi průchody dvou částic, 
které je detektor schopný ještě rozlišit.

5. Energetická rozlišení - udává relativní rozdíl energií dvou částic, které je detektor 
schopný ještě rozlišit.                    [17]

Detektory slouží k vyhodnocení míry absorpce prošlého rentgenového záření. Jedná 
se o ionizační záření, které prochází vyšetřovaným objektem a je oslabeno. Oslabené 
záření dopadá na detektory a je přeměněno na elektrický analogový signál. Hodnoty 
jsou následně přeměněny do digitální podoby (raw data), které jsou určeny ke zpraco-
vání obrazovým počítačem. Ten vyhodnotí míru absorpce na jednotlivých objemových 
částečkách voxelech (volume matrix element) a vytvoří obraz ve stupních šedi. [7] [8]

Jednotlivé typy detektorů jsou scintilační, proporcionální (plynové) a keramické. [7]

Motor
Motor s rotačním mechanismem slouží k zajištění rotace celé vnitřní konstrukce, která 
je nezbytná pro chod celého přístroje. [12]

Obr. 2-4 Detektory
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Chladící zařízení
V každém výpočetním tomografu jsou elektronické součástí, které pracují na výrobě 
či detekci rentgenového záření. Při jejich funkci dochází k značnému zahřívání a proto 
je nutné je chladit pro jejich správný chod. V současnosti existují dvě metody chlazení 
- vodou a vzduchem. Každý tento systém má své výhody a nevýhody. [18]

Pokud je přístroj v místnosti s proměnlivou vlhkostí a teplotou vzduchu, je chlazení 
vodou výhodnější díky resistenci vůči vnějším vlivům. Také vnitřní prostředí gant-
ry je udržováno ve větší čistotě, jelikož vzduchem chlazené systémy nasávají prach 
a nečistoty z okolí dovnitř. Zároveň hlučnost celého chlazení je podstatně nižší než 
u vzduchem chlazených systémů. Nevýhodou vodních chlazení je jejich náročnost na 
udržení čistoty vody. Když je voda znečištěná, může dojít ke snížení účinnosti chlaze-
ní, součásti se zahřívají a tím se snižuje jejich životnost. [18]

Externí chladící jednotka mívá rozměry: výška 1000 mm, šířka 2500 mm a hloubka 
1150 mm. [1]

2.1.2 Vyšetřovací stůl
Další nedílnou součástí celého výpočetního tomografu je vyšetřovací stůl, na kterém 
je během vyšetření umístěn pacient. Lůžko se pohybuje ve dvou směrech - vertikálně 
a horizontálně. Vertikální posun slouží k snadnějšímu ulehnutí a vstávání pacienta. [1]

Lůžko lze svést do minimální výšky pohodlné pro nástup vyšetřovaného, i s pohybo-
vým omezením. Dále je pacient vyvezen do výšky potřebné k samotnému vyšetření. 
Horizontálně se pohybuje pouze úložná deska stolu a společně s vyšetřovaným pro-
jíždí otvorem v gantry, čímž se zrentgenuje celé tělo či požadovaná oblast pacienta. 
Ovládání pohybu stolu je za pomoci tlačítek umístěných na gantry nebo za pomoci 
řídícího počítače v místnosti určené pro odbornou obsluhu (laboranty). Dalším méně 
využívaným způsobem je manuální posun lůžka za pomocí madla. [8]

Obr. 2-5 Externí chladící zařízení
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Délka lůžka vychází z průměrné výšky člověka, vždy s rezervou. Čili délka lůžka se 
pohybuje od 2230 do 2400 mm. Jeho šířka výstelky je odvozena od velikosti otvoru 
v gantry (od 500 mm do 550 mm). Průměr otvoru se nejčastěji pohybuje od 700 do 
800 mm. Taktéž výška vyšetřovacího lůžka je odvozena od středu otvoru a velikosti 
pacienta (aby byl vycentrovaný). Většinou se tyto hodnoty pohybují od 680 mm do 
100 mm od země. Lůžko je také možno za pomocí hydrauliky spustit dolů pro snadněj-
ší ulehnutí a vstávání pacienta a to do výšky okolo 500 mm, která je běžnou hodnotou 
výšky sedáku židle. Váha vyšetřovacího stole se pohybuje okolo 300 – 400 kg, nosnost 
od 200 kg do 227 kg. Dalším důležitým prvkem lůžka je blokační systém, který je 
potřebný pro zamezení pádu pacienta při vyšetření. To je většinou řešeno speciálním 
tvarem výstelky (madrace lehce prohnutá do tvaru U). Můžou zde být i madla pro 
snadnější ulehání a vstávání, zvláště pro starší pacienty nebo pro pacienty s pohybo-
vým omezením. [1]

2.1.3 Pracoviště odborného personálu
Pracoviště odborného personálu se také nazývá ovladovna. V této místnosti sedí labo-
rant během vyšetření pacienta a dohlíží na jeho průběh. [8] [12]

Řídící a vyhodnocovací počítač
Řídící počítač se využívá pro ovládání a akvizici dat. Zároveň koordinuje soubor funkcí 
celého výpočetního tomografu. Vyhodnocovací počítač slouží k rekonstrukci obrazu. 
Vysoce výkonný počítač převádí surová data (raw data) na relativní hodnoty odstínu 
šedi a dál je zpracovává. Na monitoru pak lze sledovat vyhotovené obrazy a lze měnit 
šířku a střed okénka, neboli měnit kontrast snímku dle zkoumané části. [7] [8] [12]

Obr. 2-6 Vyšetřovací stůl

2.1.3
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Obslužný pult s monitorem
Po nastavení pacienta do výchozí pozice pro vyšetření jsou další důležité parametry 
nastaveny z ovladovny přes obslužný (ovládací) pult. Jedná se o klasickou klávesnici, 
která obsahuje navíc tlačítka pro nastavení přístroje. Na monitoru s vysokým rozliše-
ním lze vidět nastavené hodnoty a další postupy. Součástí obslužného pultu je i komu-
nikační zařízení s vyšetřovnou. [8] [12]

Dokumentační zařízení
Po vyhotovení snímků jsou data uloženy na dokumentační zařízení např. optické dis-
ky, magnetické disky, diskety nebo záznam na filmový materiál. [7]

2.2 Princip výpočetní tomografie a vznik obrazu 
Pacient je umístěn na vyšetřovací stůl a za pomocí ovládacích tlačítek nastaven do po-
třebné výchozí pozice. Během vyšetření pacient projíždí tunelem, kde je úzká štěrbina, 
kterou prochází rentgenové záření. Na jedné straně je umístěna rentgenka, proti ní de-
tektory a společně rotují kolem vyšetřovaného. Rentgenka pracuje pulzně (1 pulz trvá 
1 – 4 ms ) a pacient je ozařován postupně bod po bodu. Rentgenové záření následně 
prochází vyšetřovanou oblastí a je oslabeno. Částečně absorbované záření dopadá na 
detektory, které zaznamenávají jeho míru (koeficient) zeslabení. Naměřené hodnoty 
se ukládají do paměti počítače. Tento děj se opakuje po každém pootočení rentgenky 
a detektorů o určitý úhel. Všechna nasbíraná data jsou pak převedena do digitální po-
doby a vyhodnocena do jednotlivých tomogramů ve stupních šedi. [7] [8]

2.3 Nejmodernější technologie
Mezi nejmodernější technologie současnosti patří multidetektorové a dvouzdrojové 
výpočetní tomografy. [1] [12]

Obr. 2-7 Obslužný pult
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2.3.1 Multidetektorová výpočetní tomografie
Jednou z nejmodernějších technologií je multidetektorová výpočetní tomografie. De-
tektorový pás je rozdělen na několik paralelních řad od 8 do 256. U nás se nejčastěji 
využívají 64řadé multidetektory. Přínosem této technologie je několik datových stop, 
které vznikají současně, a jejich šíře se pohybuje od 2,5 mm až po 0,4 mm. Díky velké-
mu množství dat vznikají mnohem kvalitnější snímky s lepším rozlišením. Také doba 
vyšetření se zkrátila, akvizice dat se pohybuje od 5 – 20 sekund. [12] [19]

2.3.2 Dvouzdrojová výpočetní tomografie
Dvouzdrojová výpočetní tomografie je založena na dvou zdrojích - dvou rentgenkách. 
Jejich napětí je rozdílné - 80 kV a 140 kV. Výhodou dvouzdrojových výpočetních to-
mografů jsou výsledné snímky s vyšším kontrastem jednotlivých částí. Zároveň jsou 
snímky kvalitnější s větším rozlišením. Každá rentgenka má své detektory situované 
na protější straně a společně rotují kolem pacienta.Tím se podstatně zkrátila doba vy-
šetření. Lze získat více snímků za kratší čas, a tím se také snížila radiační dávka,které 
je pacient vystaven během vyšetření. [12] [20] [21]

Obr. 2-8 Multidetektor

Obr. 2-9 Princip dvouzdrojového 
výpočetního tomografu

Obr. 2-10 Vnitřní konstrukce dvouzdrojového 
výpočetního tomografu

2.3.1

2.3.2
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3 DESIGNÉRSKÁ ANALÝZA
V této kapitole dochází ke srovnání výpočetních tomografů největších výrobců, kteří 
představují odlišné designerské koncepty. Jsou to tito:

 - Toshiba
 - GE Medical Systems
 - Philips
 - Siemens

Kritéria pro vlastní srovnání jsou z hlediska:

 - Designérský přístup
 - Ergonomické řešení
 - Tvarové (kompoziční) řešení
 - Barevné a grafické řešení

Prezentované firmy mají jasný a rozeznatelný koncept designu jednotlivých výpočet-
ních tomografů. Všechny patří do ergonomické skupiny D, což napovídá, že přístroj je 
ovládán za pomocí rukou přes ovladače a sdělovače. 

3.1 Toshiba
Základní koncept Toshiby vychází ze 3 principů

1. Nabízíme integrované diagnostické řešení.
2. Upřednostňujeme zákaznické partnerství.
3. Zlepšujeme kvalitu života.                    [22]

Obr. 3-1 Toshiba Alexion-TSX-032A Obr. 3-2 Toshiba Aquilion PRIME 80 Detector Row
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3.1.1 Designérský přístup
Tak jako u většiny výpočetních tomografů, inspirace přístroje je technická. Tvarová-
ní krytů vychází z vnitřní konstrukce a u všech CT přístrojů firmy Toshiba je portál 
oblých tvarů. To vzhledově podporuje samotnou funkci přístroje, kde vnitřní součástí 
rotují kolem pacienta. I přes využití oblých tvarů na gantry, přístroj působí mohutně, 
za to staticky a stabilně. 

Vzhled tohoto přístroje okamžitě napovídá o jeho funkci. I když do vnitřní konstrukce 
nevidíme, design přístroje naznačuje, že lůžko pro pacienta projíždí otvorem v gantry, 
je pohyblivé jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Rotace vnitřní konstrukce 
i náklon portálu je zřejmý. 

Výpočetní tomografy firmy Toshiba mají svůj tradiční design. V porovnání s tomogra-
fy firmy Siemens jsou mnohem členitější a mají kombinovanější tvarování. 

Charakter designu zůstal tradiční, i když je podstatně propracovanější něž u prvních 
výpočetních tomografů. Přístroje firmy Toshiba působí o něco složitěji než u konku-
renčních firem díky výrazným tlačítkům a jejich počtu.

3.1.2 Ergonomické řešení
Umístění ovladačů a sdělovačů na gantry vychází z ergonomických požadavků na co  
nejvhodnější a nejpohodlnější přístup a snadnou manipulaci laborantem. Vycházejí 
z průměrných hodnot velikosti lidského těla a ergonomicky správného zorného úhlu 
pohledu. Ovladače jsou umístěny v horní polovině gantry zhruba ve výšce ramen prů-
měrného dospělého člověka. Ovládání je za pomocí tlačítek, které jsou z důvodu pří-
stupu k nastavení přístroje z abou stran na pravé i levé straně. Jsou samostatná a dobře 
rozmístěná což je pro práci s přístrojem zásadní. Sdělovač (display ukazující nasta-
vené hodnoty) je umístěn v horní části portálu uprostřed, aby byl opět snadno čitelný 
z obou stran. Další menší displaye jsou hned nad ovladači pro snadnější nastavení. 
Nachází se ve výšce očí dospělého průměrného člověka.

Ergonomické hledisko je zřejmé i v tvarování vyšetřovacího stolu. Celková délka lůž-
ka vychází z průměrné výšky člověka a nezbytných technickým požadavků na ukot-

Obr. 3-3 Toshiba Aquilion RXL 16 Detector Row Obr. 3-4 Toshiba Aquilion LB 16 Detector Row

3.1.1

3.1.2
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vení. Jeho šířka je odvozena od velikosti otvoru v gantry, který vychází z průměrných 
lidských proporcí. Výšku vyšetřovacího lůžka lze nastavit podle velikosti pacienta tak, 
aby ležel ve středu otvoru v gantry. Je možné ho spustit dolů pro snadnější ulehnutí 
a vstávání. Pro zamezení pádu pacienta z lůžka je výstelka (madrace) řešena speciál-
ním tvarováním (prohnutá do tvaru U).

3.1.3 Tvarové (kompoziční) řešení
Jak už bylo výše zmíněno, CT přístroje firmy Toshiba mají svůj jedinečný vzhled. 
Jednak je to oblé tvarování gantry, které je u všech přístrojů, jednak charakteristický 
tvar lůžka. Ten se na konci rozšiřuje do kapkovitého tvaru. Tento estetický prvek nemá 
vliv na funkčnost vyšetřovacího stolu. Přesto je však použito u všech tomografů firmy 
Toshiba. Dalším význačným prvkem je krytování hydraulického mechanismu nohy 
stolu, kde firma Toshiba zvolila klasické manžetové krytování. Z estetického hlediska 
toto řešení není nejvhodnější, mnohem lépe vypadá teleskopické krytování jako je 
například u firmy Siemens. Z hlediska designu spolu gantry a vyšetřovací stůl moc 
nekorespondují díky odlišnému tvarování. Také madlo, které slouží k manuálnímu 
posunu lůžka nezapadá do celkové koncepce vyšetřovacího stolu. 

3.1.4 Barevné a grafické řešení
Firma Toshiba zvolila pro svoje výpočetní tomografy bílou barvu, která je typická pro 
lékařské přístroje a je vhodná do sterilního prostředí nemocnic. K této barvě byla zvo-
lena doplňková modrá, která se objevuje na CT přístrojích v různých odstínech. I tato 
barva psychologicky a esteticky zapadá do sterilního a čistého prostředí.

3.2 GE Medical Systems
Základní koncept GE Medical Systems:

1. Pracujeme na lepším světě.
2. Přinášíme CT přístroje více lidem do více míst.
3. Řadíme péči o pacienta na první místo před vše ostatní.
4. Nabízíme svoje nejkvalitnější snímky s nejnižší dávkou záření.
5. Máme nejlepší péči a design                  [23]

Obr. 3-5 GE BrightSpeed Elite Obr. 3-6 GE Brivo CT
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3.2.1 Designérský přístup
Výpočetní tomografy firmy GE mají také technický charakter. Nejtypičtějším zástup-
cem CT přístrojů firmy GE je Discovery CT. Je charakteristický svým tvarováním 
gantry, které kombinuje hranaté a oblé tvary. Kruhová část gantry protlačuje vrchní 
linii přístroje a tím tvoří zajímavé estetické zvlnění. 

Funkce přístroje je tak jako u ostatních tomografů zřejmá na první pohled. Zde je rota-
ce a otvor ještě více podpořen právě zasazením kruhové části do hranatějšího masivu 
celého portálu. 

 I zde je krytování přístroje podstatně členitější než je tomu u firmy Siemens, což pů-
sobí dynamickým dojmem. K tomu přispívá i tvarování jednotlivých částí, jako jsou 
ovladače a sdělovače. I přesto je přístroj stabilní.

3.2.2 Ergonomické řešení
Umístění ovladačů je i u výpočetních tomografů firmy GE přímo na gantry a to po 
obou stranách otvoru. Rozmístění jednotlivých tlačítek se více liší od ostatních firem. 
Vrchní řada tlačítek (rozmístěných po kruhu) má stejné tvarování a může být v nepo-
zornosti lehce zaměnitelné. Výhodou však je velmi výrazné nouzové tlačítko stop, kte-
ré je výrazně větší než tlačítka pro nastavení stolu a gantry. Otázkou zůstává, zda toto 
tlačítko není umístěno příliš vysoko, čímž je dostupnost lehce omezena. Dominantním 
prvkem gantry je také display umístěný uprostřed nahoře, který je u tomografů firmy 
GE odlišný. U některých je display jednoduchý a jasně čitelný. U CT přístroje GE Op-
tima je display velký a poskytuje příliš informací, což může být spíše matoucí. 

Ergonomie vyšetřovacího stolu podléhá stejným parametrům jako u konkurenčních 
firem, i zde je tvarování výstelky do tvaru U pro zamezení pádu pacienta během vy-
šetření. 

3.2.1

Obr. 3-7 GE Discovery CT750 HD FREEdom 
Edition

Obr. 3-8 GE Optima CT540

3.2.2
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3.2.3 Tvarové (kompoziční) řešení
Tvarování výpočetních tomografů firmy GE Medical Systems je snadno rozeznatelné 
a jedinečné. Gantry s vyšetřovacím stolem na sebe opticky navazují lépe než u konku-
renční firmy Toshiba. Tvarování lůžka je estetické a spíše jednoduché. Mnohem lépe 
také vypadá sklápěcí systém vyšetřovacího stolu, než je tomu u manžetového kryto-
vání při využití hydrauliky. Madlo pro manuální posun je dobře zakomponované do 
celkového designu lůžka.

3.2.4 Barevné a grafické řešení
Firma GE má charakteristické bílé provedení přístrojů kombinované s odstíny šedé 
a modré. Je zde více barevných ploch, které například zvýrazňují display či madlo.

3.3 Philips
Základní koncept je postaven na několika principech :

1. Péče o pacienty.
2. Vysoká kvalita snímků.
3. Nízká dávka radiace.                   [24]

Obr. 3-9 Philips Brilliance iCT Obr. 3-10 Philips Ingenuity CT

Obr. 3-11 Philips Brilliance 64 channel Obr. 3-12 Philips MX16 EVO
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3.3.1 Designérský přístup
Co se týče výpočetních tomografů firmy Philips, i ty mají svůj charakteristický vzhled. 
Hlavní myšlenkou firmy Philips je funkčnost a jednoduchý design. Všechny typy vý-
početních tomografů Philips jsou technického rázu a vycházejí z geometrického tvaro-
vání. Ve většině případů vychází portál z kvádru, někdy má zaoblené rohy. Vždy je ale 
vyznačen a barevně odlišen kruhový otvor, který logicky  podporuje  pohyb vnitřních 
součástí. Funkce přístroje je čitelná a to díky naprosté jednoduchosti a komplexnosti 
v tvarování krytů. Tomografy působí klidným, statickým a stabilním dojmem. Oproti 
tvarování firmy Siemens je přístroj opticky mnohem mohutnější.
 

3.3.2 Ergonomické řešení
Ovladače jsou umístěny opět přímo na portálu a po obou stranách. U většiny CT pří-
strojů firmy Philips jsou ještě umístěny na speciálním podstavci vystupujícím z přední 
stěny portálu. Tlačítka jsou srozumitelně rozmístěna a také barevně odlišena. Jsou 
dostatečně vystouplá pro snadné ovládání. Každé tlačítko má vlastní kontrolku, která 
signalizuje, co je možné v momentální chvíli nastavit. Nouzové tlačítko je vyznačené 
červenou barvou a je podstatně větší. Je zasazeno do podstavce tak, aby bylo snadno 
dostupné, ale nebylo možné ho v neopatrnosti zmáčknout. Sdělovač je umístěn hned 
vedle či nad tlačítkami a zobrazuje jenom nejdůležitější hodnoty, potřebné pro nasta-
vení stolu a gantry.

Vyšetřovací stůl má opět správně ergonomicky tvarovanou výstelky.

3.3.3 Tvarové (kompoziční) řešení
Výpočetní tomografy firmy Philips mají jednoduché a srozumitelné tvarování. Díky 
tomu spolu gantry a vyšetřovací stůl dokonale ladí. Není zde žádné zbytečné členění 
ploch, což je i z hlediska údržby velkým přínosem. Madlo pro manuální posun lůžka 
je po jeho stranách, nevyčnívá a je v souladu s celkovým designem. Velkou estetickou 
výhodou je zde využití teleskopického krytování posuvného mechanismu stolu. Půso-
bí čistě a stabilně.

3.3.4 Barevné a grafické řešení
Všechny výpočetní tomografy firmy Philips mají vždy přístroj ve světle šedé barvě se 
světle žlutým okružím kolem otvoru v gantry. Ve stejné žluté barvě je také výstelka 
vyšetřovacího stolu. Toto charakteristické zbarvení přístrojů je hlavním prvkem roze-
znání firmy Philips od ostatních výrobců. Přesto však kombinace šedé a světle žluté 
může působit smutně a také dávat přístroji lehce nádech zašlosti. 

3.4 Siemens
Základní koncept firmy Siemens vychází ze 3 principů :

1. Lepší finanční výkonnost.
2. Lepší kvalita snímků.
3. Snadnější den obsluhy.                   [25]

3.3.1

3.3.4

3.3.2

3.3.3

3.4
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3.4.1 Designérský přístup
Z hlediska designu výpočetních tomografů je firma Siemens jasným favoritem a jed-
ničkou na trhu. I přesto, že inspirace vychází z techniky, přístroje působí jemně a jsou 
esteticky příjemné na pohled. Jsou také jednoduché a lehce pochopitelné, proto je je-
jich funkce jasně zřejmá. Všechny CT přístroje vychází ze základního kruhového tvaru 
gantry, což opticky odlehčuje celkovou mohutnou konstrukci. Gantry je vsazena do 
kotevních prvků, povětšinou esteticky tvarovaných sloupků po obou stranách. Dyna-
mičnost přístroji dodává asymetrie těchto kotevních prvků. 

3.4.2 Ergonomické řešení
Ovladače umístěné po obou stranách na gantry jsou logicky uspořádány do kruhu, což 
koresponduje s celkovým tvarováním přístroje. Tlačítka jsou velká a srozumitelná,  
oproti jiným přístrojů jsou poměrně blízko u sebe a mohlo by dojít k jejich záměně. 
Nouzové tlačítko není příliš velké, avšak jeho výrazná rudá barva ho odlišuje od ostat-
ních. Sdělovač je umístěn nad otvorem v gantry a je snadno čitelný. 

Vyšetřovací stůl má ergonomické tvarování výstelky.

Obr. 3-13 Siemens SOMATOM Perspective Obr. 3-14 Siemens SOMATOM Emotion 

Obr. 3-15 Siemens SOMATOM Definition Edge Obr. 3-16 Siemens SOMATOM Definition AS
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3.4.3 Tvarové (kompoziční) řešení
Výpočetní tomografy firmy Siemens jsou designérskou špičkou mezi svými konku-
renty. Dominují svojí jednoduchostí a čistotou tvaru. Gantry působí opticky lehce díky 
kruhovému samostatnému tvarování. Sloupky kopírují linie gantry a esteticky spolu 
korespondují. Vyšetřovací stůl i portál mají jednotný styl. Čistotu designu také podpo-
ruje teleskopické krytování lůžka, oble tvarované. Konstrukce stolu je upevněna pouze 
na malé části a proto opticky vypadá malinko nestabilně, působí dojmem velké páky. 
Madlo zapadá do celkového designu lůžka.

3.4.4 Barevné a grafické řešení
Další výhodou výpočetních tomografů firmy Siemens je jemná barevnost přístrojů. 
Povětšinou je to kombinace čistě bílé s šedou. Některé přístroje mají kruhovou gantry 
světle modrou či růžovou, a to psychologicky působí přátelským a klidným dojmem. 
Dalším pěkným grafickým prvkem je pruhované krytování sloupků v bílé a světle šedé 
barvě.

Tyto analýzy mi především pomohly porozumět danému tématu a pochopit základní 
princip přístroje pro vlastní navrhování. Zpracování designerské analýzy přispělo k in-
spiraci a také motivaci pro vlastní přidanou hodnotu ve finálním řešení.

3.4.3

3.4.4
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Variantní studie

4 VARIANTNÍ STUDIE
V této kapitole jsou popsány tři variantní studie designu výpočetního tomografu. 
Všechny varianty jsou navrženy tak, aby podporovaly požadavky na splnění cílů di-
plomové práce stanovené v úvodu. Každá z variant má své přínosy, ale také slabiny, 
díky kterým se výběr eliminoval na finální řešení.

Prvním cílem je zajistit příjemnější vzhled přístroje pomocí optického odlehčení nosné 
konstrukce. Z důvodu zachování vnitřní konstrukce a převzetí její součástí od nejmo-
dernějších přístrojů tohoto druhu, bylo možné přístroj odlehčit pouze opticky za pomo-
cí vhodného tvarování. Jednou z možných cest pro dosažení tohoto cíle bylo nahradit 
nosné prvky portálu. U některých současných přístrojů je gantry ukotvena do exter-
ních sloupků, stojících po obou stranách portálů, což opticky podporuje mohutnost 
přístroje. V navrhovaných variantních studiích byly tyto externí konstrukční prvky 
vyloučeny a ukotvení bylo zakomponováno do jednotné nosné konstrukce, společné 
jak pro portál, tak pro samotný vyšetřovací stůl. Tato řešení jsou v souladu se všemi 
požadavky na samotnou funkci přístroje a nikterak neomezují jeho činnost. Nutnost 
náklonu gantry a horizontálního i vertikálního pohybu vyšetřovacího stolu respektují 
všechny uváděné varianty. 

Druhým cílem bylo splnění požadavků na ergonomii přístroje. A to nejen z hlediska 
komfortu pacienta na lůžku během vyšetřování, ale také s ohledem na odborný perso-
nál, který s přístrojem pracuje mnoho hodin denně. Cílem tedy bylo usnadnění jejich 
práce za pomoci vhodného umístění, přehlednosti a tvarování ovládacích prvků. Pod-
mínkou také byla srozumitelnost a jednoduchost samotných piktogramů na jednotli-
vých tlačítkách. Tyto požadavky na ovládací prvky byly ve variantních studiích pouze 
naznačeny, detailně jsou zpracovány až na finálním řešení.

Třetím, hlavním cílem bylo zajistit snadnější každodenní údržbu přístroje a úklid v jeho 
okolí ukotvením lůžka nad zemí. V současnosti mají všechny výpočetní tomografy stůl 
ukotvený k zemi. Toto řešení je z hlediska samostatné nosné konstrukce jednodušší, 
ale podle odborných názorů lékařů a laborantů pro údržbu a hygienu poněkud „ne-
šikovné“. Například magnetická rezonance (lékařský přístroj sloužící na vyhotovení 
snímků za pomocí magnetického pole) využívá ukotvení stolu přímo na portál, což 
však v případě výpočetního tomografu není možné, protože se gantry musí naklánět 
o 30° dopředu i dozadu. Tento cíl se stal největší výzvou a zároveň hlavním přínosem 
práce samotné. 

Jednotlivé variantní návrhy byly zpracovány ve formě konceptů a tvarových studií, 
tudíž nemají vypracované veškeré detaily dopodrobna. 
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4.1.1

4.14.1 Variantní studie 1

4.1.1 Inspirace
U prvního navrhovaného výpočetního tomografu byla inspirace spíše tvarová. Hlavní 
myšlenka vychází ze soustřednosti dvou prvků. S tou se setkáváme u mnoha běžně 
známých věcí, které nás obklopují. Také naše sluneční soustava je soustředná, vše 
se otáčí okolo slunce. A právě tato soustřednost v nás evokuje pohyb gantry v nosné 
konstrukci, která se „otáčí“ (v našem případě pouze vyklápí) okolo stejné osy. Dalším 
důležitým faktem je, že samotná vnitřní konstrukce rotuje okolo pacienta, proto je lo-
gické kruhové tvarování. Otvor v gantry je také vždy kruhový a doplňuje tak soustavu 
o další soustřednou kružnici.

4.1.2 Funkce a účel
Jak už bylo výše zmíněno, hlavním přínosem těchto variantních návrhů je splnění 
stanovených požadavků. Tím je ukotvení lůžka nad zemí, optické odlehčení nosné 
konstrukce a správná ergonomie. Z hlediska designu je přístroj mnohem vzdušnější 
než u kvádrovitě tvarovaných portálů. Je příjemnější na pohled, což eliminuje nadby-
tečný stres pacienta před vyšetřením. Vzhled je důležitý i z pohledu uživatele, zejména 
pokud s přístrojem pracuje několik hodin denně.

4.1.3 Obsah designu
Co se týče ideové koncepce, je přístroj odlišný od současných výpočetních tomografů 
tím, že nabourává stereotypnost v tvarování. I přes zásadní odlišnosti v designu, je 
srozumitelnost přístroje zachována a tvarové inovace nezasahují do funkce či logiky 
jednotlivých součástí. Samotnému přístroji tedy zůstala forma i funkce.

4.1.4 Charakter designu
Hlavní inovací tohoto návrhu je vytvoření společné nosné konstrukce pro portál i vy-
šetřovací stůl. Pro ukotvení lůžka zde slouží poměrně mohutná podpora vetknutá do 

Obr. 4-1 Variantní studie 1

4.1.2

4.1.3

4.1.4
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rámu prstence okolo gantry. Protože zde nebylo možné nalézt mnoho řešení jak zajistit 
vertikální pohyb lůžka jinak než doposud, byl stávající mechanismus přesunut ze země 
na nově vytvořené nosné rameno. Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl zvolen jako 
finální, zůstalo toto netradiční ukotvení lůžka pouze v experimentální podobě.

4.1.5 Výraz designu
Přístroj má jemné oblé tvarování, díky němuž nepůsobí tak hrubým dojmem, naopak 
vypadá mnohem příznivěji, a tím splňuje jeden z požadavků. Co však narušuje celko-
vou harmonii je poněkud hmotná vyčnívající podpora nesoucí vyšetřovací stůl. V dal-
ším postupu navrhování proto byla tomuto prvku věnována zvýšená pozornost a v ná-
sledující variantě byl zpracován důkladněji.

4.1.6 Vzhled
Do jednotné nosné konstrukce bylo přidáno trochu organiky, a to v tvarování podpory 
lůžka. Zpracování ostatních části přístroje vychází z geometrických prvků. Jak už bylo 
výše zmíněno, jedná se o oblé tvarování v soustředných kružnicích. Pro zvýraznění 
optické stabilnosti přístroje byla zvolena kvádrová patka. Tím bylo současně dosaže-
no dynamického kontrastu s kruhovým portálem. Na druhou stranu hranaté tvarování 
patky koresponduje s lůžkem, kde jeho tvar úzce závisí na jeho funkci.

4.1.7 Ergonomie
V této variantní prostorové studii byla pravidla ergonomie zahrnuta pouze do tva-
rování samotné výstelky lůžka. Její příčný profil byl z důvodu komfortu a zamezení 
možnosti pádu pacienta během vyšetření tvarovaný jako široce rozevřené písmeno U. 
Tlačítka byla umístěna na přední stěnu portálu jako tomu je u většiny součastných vý-
početních tomografů. Další ergonomické požadavky na ovladače a sdělovače nebyly 
u tohoto konceptu řešeny.

4.1.8 Shrnutí
Jednou ze zásadních nevýhod této varianty výpočetního tomografu je právě jeho řeše-
ní vertikálního pohybu vyšetřovacího stolu přesunutím na nosné rameno. To opticky 
narušuje harmonii a čistotu tvaru celého návrhu.  Dalším problémem, který vzniká při 
takto ukotveném lůžku je „mrtvý prostor“ mezi portálem a vertikálním mechanismem. 
Toto místo by bylo obtížně dostupné a komplikované pro údržbu. Z těchto důvodů byl 
variantní návrh 1 pro detailní rozpracování zamítnut.
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4.2.2

4.2

4.2.1

4.2 Variantní studie 2

4.2.1 Inspirace
Stejně jako u předchozího návrhu, vychází inspirace v tvarování ze soustřednosti jed-
notlivých prvků. Nosná konstrukce je tedy také oblého tvaru, do něhož je zasazená 
gantry se všemi součástmi vnitřní konstrukce zásadními pro samotnou funkci přístroje. 
Tak jako u všech stávajících výpočetních tomografů je i zde otvor v gantry kruhový. 
Již na první pohled je zřejmé, že dochází k náklonu portálu ukotveného do prstence 
okolo něj.

4.2.2 Funkce a účel
Také u variantního návrhu 2 byly zpracovány všechny stanovené požadavky dané-
ho tématu. Vzhledem k jemnému přechodu nosné konstrukce (prstence) do patky, je 
přístroj opticky lehčí, než tomu bylo u prvního variantního návrhu. Také plynulost 
a tvarování podpory pro lůžko dodává výpočetnímu tomografu příjemný a elegantní 
vzhled, který je velice důležitý jak pro pacienty, tak pro samotnou odbornou obsluhu.

4.2.3 Obsah designu
Stejně jako u předchozího variantního řešení je tvarování přístroje netradiční a to pře-
devším díky společné nosné konstrukci pro gantry a pro vyšetřovací stůl. I přes určité 
odlišnosti v tvarování byly i zde zachovány funkce a charakter jednotlivých součástí. 
Již na první pohled je jasné, jak přístroj funguje. Rozložení a rozmístění základních 
částí zůstalo zachováno jako u ostatních současných přístrojů.

Obr. 4-2 Variantní studie 2

4.2.3
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4.2.4 Charakter designu
Hlavní pozornost v této variantě byla věnována podpoře pro ukotvení vyšetřovacího 
stolu. Na první pohled je vidět, že od předešlé studie se tvarování významně posunulo 
dopředu a to díky plynulosti přechodů jednotlivých částí nosné konstrukce. Co však  
zůstalo nadále zachováno je vertikální mechanismus pro vyšetřovací stůl. I přesto, že 
teleskopické krytování nabylo lepších tvarů, zůstal tento prvek vizuálním problémem.  
Celkové řešení zůstalo i v tomto případě pouze v návrhu bez detailního rozpracování.

4.2.5 Výraz designu
Druhá variantní studie je spíše jemného charakteru a je elegantní. K tomu přispívá 
plynulost křivek a návaznost jednotlivých částí přístroje. Patka zde netvoří samostatný 
prvek jak tomu bylo u prvního návrhu, ale je součástí prstence okolo gantry. Podpora 
pro lůžko plynule vybíhá dopředu. Vzhled je příjemný a jednoduchý, což je význam-
ným přínosem z hlediska psychologie.

4.2.6 Vzhled
Díky čistým liniím je vzhled přístroje spíše jemný a elegantní. Většina prvků vychází 
z geometrického tvarování, které je podmíněno vnitřní konstrukcí. Organika je zde 
přidána do tvarování vybíhající podpory pro vyšetřovací stůl. Teleskopické krytování 
mechanismu vertikálního pohybu je stejného průřezu jako nosné rameno. Na geome-
tricky tvarovanou kruhovou konstrukci pro gantry plynule navazuje organicky zpra-
covaná patka přístroje. To zajišťuje jak konstrukční tak optickou stabilnost. Všechny 
prvky na sebe navazují a tvarově spolu korespondují.

4.2.7 Ergonomie
Vyšetřovací stůl byl ve variantních návrzích použit stejný, tudíž i u této tvarové studie 
má lůžko ergonomicky tvarovanou výstelku do široce otevřeného písmene U. Ovlada-
če byly umístěny na prstenec nosné konstrukce po obou stranách otvoru v gantry. Staly 
se tedy podstatně dostupnějšími než u předchozího návrhu. Byly také logicky odděle-
né využitím jiné barvy. Detailní zpracování samotných tlačítek ovládacího panelu bylo 
provedeno až u finálního návrhu.

4.2.8 Shrnutí
Díky kvalitnějšímu zpracování podpory pro lůžko a krytování vertikálního mechanis-
mu bylo mrtvé místo mezi  gantry a nohou stolu lépe zpřístupněno, přesto však zůstalo 
problematické. I přes jemnější přechody a nenásilnost v tvarování zůstalo ukotvení 
lůžka středem mnoha rozporů. Noha stolu poutala příliš pozornosti a zůstala dominant-
ním prvkem. Proto i tento druhý návrh byl zamítnut a od této myšlenky v tvarování 
bylo upuštěno. Třetí variantní návrh přinesl zcela odlišný přístup v inspiraci a designu.
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4.3 Variantní studie 3

4.3.1 Inspirace
Třetí variantní studie má zcela odlišnou myšlenku a přístup v tvarování. Tvarová 
inspirace vychází z přírody. Příroda je všude kolem nás a nepřestává nás inspirovat 
a překvapovat, neboť  některý „design“ zvládne vytvořit  opravdu jen sama „matič-
ka Země“. Mnoho současných designových výrobků je inspirováno právě přírodními 
motivy, někdy samotná myšlenka přichází podvědomě. V tomto návrhu je  hlavním 
prvkem řešení společná nosná konstrukce pro gantry a vyšetřovací stůl. Ta má tvar 
připomínající ulitu. Linie se spirálovitě stáčí a balí do sebe portál, který je v ulitě 
ukotven. Tak, jako u ostatních studií, i zde gantry vyhovuje všem požadavkům na 
jejich funkčnost, například vyklápění portálu dopředu i dozadu o požadovaných 30°. 
Vzhledem k tomu, že vnitřní části při činnosti rotují, je portál kruhového tvaru, a tím 
i koresponduje s přírodním, organickým tvarem konstrukce.

4.3.2 Funkce a účel
Hlavním přínosem třetího variantního návrhu je ukotvení lůžka do jednotné nosné 
konstrukce, což umožnilo odstranit vizuálně problematický hydraulický mechanismus 
lůžka a tím i teleskopické krytování podpěry.  Výsledkem je celkové odlehčení optické 
mohutnosti přístroje a asymetrické řešení tvaru nosného rámu dalo přístroji ladnost 
a lehkost. Všechny tyto faktory spolu dohromady vytvořily příjemný vzhled navrho-
vaného výpočetního tomografu.

4.3.3 Obsah designu
Tato variantní studie přináší ještě více netradiční tvarování než u předchozích návrhů.  
Poprvé je zde použito asymetrické řešení ukotvení lůžka z boku, které se doposud 
u žádných současných výpočetních tomografů neobjevilo. I přes tuto inovaci zůstala 

4.3

Obr. 4-3 Variantní studie 3

4.3.2

4.3.1

4.3.3
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přístroji zachována srozumitelnost. Základní části přístroje (gantry a vyšetřovací stůl) 
zůstaly v podstatě nezměněny a jejich funkce nebyla novým přístupem v tvarování 
ovlivněna.  Tento výpočetní tomograf je navržen tak, aby splňoval veškeré podmínky 
pro funkci přístroje, jako je náklon gantry a vertikální i horizontální pohyb lůžka.

4.3.4 Charakter designu
Poprvé se u toho návrhu objevilo odlišné ukotvení lůžka, a to do strany. Lůžko je 
ukotveno přímo do nosné konstrukce - ulity. Vertikální mechanismus se tedy přesunul 
dovnitř samotné konstrukce. To umožnilo opustit neestetické krytování nohy stolu, 
které doposud zůstávalo hlavním vizuálním  problémem předešlých návrhů. Jelikož 
tato myšlenka ukotvení byla použita i u finálního řešení, je tento mechanismus propra-
cován detailněji v následujících kapitolách a z hlediska inovace je hlavním přínosem 
tohoto návrhu.

4.3.5 Výraz designu
Jak už bylo výše zmíněno, eliminace podpěrné nohy vyšetřovacího stolu a integrace 
ukotvení lůžka do nosné konstrukce přineslo zcela nový a odlišný vzhled výpočetního 
tomografu. Přístroj působí podstatně jemněji a jednodušeji než tomu bylo u předešlých 
návrhů. Díky inspiraci v přírodě a využití organického tvarování, má přístroj elegantní 
ráz. Je zde přidaná estetická hodnota, která je pro přístroj podstatná a dělá ho odlišným 
a jedinečným svého druhu.

4.3.6 Vzhled
Základním estetickým prvkem toho výpočetního tomografu je nosná konstrukce - uli-
ta. Ta je velmi elegantním řešením pro ukotvení samotné gantry a dává přístroji jemný 
vzhled. Také organické tvarování přidává na estetické hodnotě. Ulita je tvořena ze 
dvou křivek, které se rozbíhají, přední vybíhá dopředu a vzniká tak prostor pro ukot-
vení lůžka. Ulita také balí gantry (jako ruka která jí svírá v dlani) a tím působí přístroj 
stabilně. Jednotlivé prvky přístroje na sebe navazují a tvoří jednotný celek.

4.3.7 Ergonomie
Jak už bylo výše uvedeno, lůžko zbavené nohy stolu bylo použito i v této variantní 
studii. Převzatá z předchozích návrhů je také výstelka lůžka prohnutá do tvaru písmene 
U zvyšující komfort pacienta a zabraňující jeho pádu během vyšetření. Tlačítka jsou 
rozvržena jinak, než tomu bývá u součastných přístrojů a to je zapříčiněno asymet-
rickým tvarováním nosné konstrukce. Ta jsou umístěna na boční stěně ulity po obou 
stranách lůžka, vždy co nejblíže k okraji. Na pravé straně jsou tedy na vybíhajícím 
prvku držícím vyšetřovací stůl, z levé strany jsou umístěny na boční stěně u okraje. 
Odpovídají požadavkům na umístění v zorném poli stojícího člověka. Další náležitosti 
jako je samotný tvar tlačítek, rozmístění jednotlivých ovladačů, atd. jsou řešeny až ve 
finálním návrhu.
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4.3.84.3.8 Shrnutí
Velkým přínosem třetí předkládané varianty je v ukotvení vyšetřovacího stolu za po-
mocí asymetrické nosné konstrukce. Je to zcela nový přístup v designu výpočetních 
tomografů. Proto také tato varianta byla zvolena jako základ pro finální návrh. Co však 
i zde zůstává nedořešené je nosný mechanismus lůžka, ve kterém se samotná výstel-
ka pohybuje. Oproti tradiční symetrické podpoře vyšetřovacího stolu ukotveného do 
země, bude tato asymetrická konstrukce náročnější na statický výpočet a použité mate-
riály. Také samotné ukotvení je třeba detailně propracovat.  Po důkladném zpracování 
všech detailů a dodělání veškerých náležitostí, které v tomto návrhu zatím chybí, může 
být finální řešení zcela inovativní a odlišné od současného stavu CT přístrojů.

Obr. 4-4 Variantní studie 3
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5 VLASTNÍ FINÁLNÍ ŘEŠENÍ
V této kapitole diplomové práce je detailně popsaný designerský přístup k finálnímu 
řešení diplomové práce. Jak už bylo zmíněno v popisu variantních studií, finální ná-
vrh vychází z třetího uvedeného konceptu. Sleduje předem stanovené cíle diplomové 
práce a všem těmto náležitostem vyhovuje. Od současných CT přístrojů se zásadně 
liší novým konstrukčním řešením ukotvení vyšetřovacího stolu. Díky tomu je celkový 
vzhled přístroje  elegantnější, jemnější a pro pacienty i obsluhu příznivější.

Pro snadnější orientaci při popisu jednotlivých kritérií je finální výpočetní tomograf 
rozdělen na několik hlavních částí, které jsou dále popsány a vysvětleny. Jsou to: spo-
lečná nosná konstrukce gantry a lůžka, dále portál přístroje a vyšetřovací stůl s korido-
rem sloužícím pro jeho ukotvení.

5.1 Inspirace
Finální řešení diplomové práce vychází ze základní myšlenky třetího variantního návr-
hu. Všechny inspirace se vzájemně doplnily a daly za vznik osobitému vzhledu před-
kládaného CT přístroje.

5.1.1 Nosná konstrukce
Hlavní tvar jednotné nosné konstrukce byl tvarově inspirován přírodním prvkem - na 
první pohled připomíná ulitu. Tato myšlenka byla dále rozpracována, stylisticky upra-
vena, tvar se zjednodušil a linie se vyhladily. Vznikl tak čistý tvar, který v nás evokuje 
představu ruky svírající portál v dlani. Protože portál je kruhového tvaru, tak i uli-
ta opisuje kružnici a nabaluje se okolo gantry. Nosná konstrukce se spirálovitě vine, 
v levé části se rozpíná dozadu, v pravé části se rozbaluje a vybíhá prudce dopředu. To 
dává za vznik prostoru, do kterého je ukotven koridor sloužící jako podpora pro sa-

Obr. 5-1 Vlastní finální řešení
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motnou úložnou desku stolu. Patka přístroje plynule vychází z konstrukce a není nijak 
vizuálně oddělena.

5.1.2 Gantry
Inspirace tvaru gantry je čistě technická. Její tvar je odvozen od vnitřní konstrukce, 
kde jednotlivé součásti rotují okolo vyšetřovaného pacienta. Ty jsou i v případě využití 
hranatého krytování gantry rozmístěny po kruhu, proto oblé tvarování má větší logi-
ku. Také pro optické podpoření samotného rotačního pohybu má gantry kruhový tvar. 
Otvor v portálu je taktéž kruhový, což vychází nejen z konstrukce, ale i z tělesných 
proporcí člověka, který musí otvorem projet.

5.1.3 Vyšetřovací stůl
I v případě vyšetřovacího stolu se jedná o technickou inspiraci. Protože lůžko má 
základní rozměry a tvar odvozené z proporcí člověka, je celkové tvarování podstatně 
omezeno. Pouze koridor, ve kterém se horizontálně pohybuje úložná deska stolu, bylo 
možné zpracovat dle vlastního nápadu. Aby jednotlivé součásti celého přístroje na 
sebe opticky navazovaly a tvořily jednotný celek, koridor také vychází z geometrické-
ho tvarování a podporuje samotný tvar lůžka.

5.2 Funkce a účel
Protože cílovou skupinou nejsou pouze pacienti, kteří přicházejí na vyšetření, jsou 
v tomto návrhu brány ohledy nejen na jejich požadavky, ale také na potřeby laborantů 
a personálu údržby. Příjemný vzhled je tedy důležitý jak pro eliminaci stresu pacien-
ta, tak také pro zpříjemnění práce obslužného personálu. Hlavním přínosem tohoto 
návrhu je splnění stanovených požadavků  zejména na ukotvení lůžka nad zemí, které 
umožňuje mnohem jednodušší údržbu a úklid v případě krvácení či zvracení pacienta 
během vyšetření. Pod lůžkem vzniká volný prostor, který je snadno dostupný na rozdíl 
od součastných výpočetních tomografů, kdy v úklidu brání noha vyšetřovacího stolu. 
Také tvarování nosné konstrukce přináší opticky příjemnější vzhled a konstrukce ne-
působí tolik robustně. Z hlediska hygienických požadavků je oblé tvarování jednoduš-
ší na údržbu. Eliminace členitých ploch napomáhá udržet přístroj v čistotě. Nejsou zde 
žádné zbytečné plochy, na kterých by se mohly usazovat nečistoty či prach. Dalším 
stanoveným cílem byla správná ergonomie detailně popsaná v kapitole Ergonomické 
řešení.

5.3 Obsah designu
Design finálního řešení se podstatně liší od současného stavu výpočetních tomografů. 
Hlavní odlišností je tvarování nosné konstrukce, kde je uplatněna asymetrie a organi-
ka. Rovněž ukotvení lůžka do strany se objevuje u těchto přístrojů poprvé. Přes všech-
ny tyto odlišnosti, zůstaly funkce a účel přístroje nezměněny, na první pohled je zřej-
mé, jak přístroj funguje. Výrazné změny v tvarování jednotlivých součástí neovlivnily 
ani neomezily chod přístroje, všechny potřebné náležitosti pro správné vyšetření jsou 
v tomto návrhu zahrnuty.  Zejména jde o náklon gantry o 30° dopředu i dozadu a ver-
tikální či horizontální pohyb lůžka.

5.1.3

5.1.2

5.3

5.2
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5.4 Charakter designu
Hlavní estetickou odlišností je zcela inovativní ukotvení vyšetřovacího stolu do strany 
nosné konstrukce. Tím se celý přístroj zásadně opticky odlehčil. Díky eliminaci nohy 
stolu, která byla nepříliš estetickým prvkem, dostal celý přístroj elegantní vzhled. Toto 
netradiční řešení přístroje by mohlo uživatele zaujmout. Inovací je také nové řešení 
vertikálního pohybu lůžka, kde se mechanismus přesunul dovnitř konstrukce nosné 
ulity. Netvoří tedy žádný opticky vyčnívající prvek a zapadá do celkového tvaru pří-
stroje, který tak získal čistý tvar bez překombinovaného krytování vertikálního mecha-
nismu vyšetřovacího stolu.

5.5 Výraz designu
Celkový výraz designu nabral jemného a elegantního vzhledu. Všechny linie na sebe 
navazují a tvoří jednotný celek. Díky stylizaci a zjednodušení tvaru ulity nosné kon-
strukce je přístroj opticky lehčí. I přesto, že se jedná o přístroj s vnitřní složitou kon-
strukcí, navenek působí spíše jednoduše. Příjemný celkový vzhled je také podpořen 
asymetrickými prvky, které se kromě několika málo CT přístrojů téměř nevyužívají. 
Také inspirace v přírodě  a organické tvarování působí přátelským dojmem jak pro 
pacienty, tak pro samotnou obsluhu.

5.6 Přidaná hodnota
Hlavní přidanou hodnotou je nejen zcela odlišný vzhled přístroje, ale také usnadnění 
obsluhy a údržby přístroje.

Obr. 5-2 Vlastní finální řešení
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6 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
V této kapitole je technický popis a konstrukční řešení předkládané varianty designu 
výpočetního tomografu. Jsou zde uvedeny všechny základní rozměry přístroje a také 
schematické vyobrazení jednotlivých vnitřních součástí.

6.1 Technologické řešení finálního návrhu
Technologická část přístroje, gantry s vnitřní konstrukcí, je převzata od současných 
nejmodernějších výpočetních tomografů vycházejících z 3. generace, jakékoli její 
změny nebo úpravy nejsou předmětem této práce a nebyly proto řešeny. 

Použitá vnitřní konstrukce je lety ověřená a pracuje výborně. Nejmodernější technolo-
gie využívaná ve vnitřní konstrukci výpočetních tomografů funguje na principu dvou 
zdrojů. Toto řešení používá třetí generace výpočetních tomografů a jedná se o rotačně 
rotační pohyb, který rentgenky vykonávají. Soustava rentgenek a detektorů se otá-
čí o 360° okolo vyšetřované oblasti a vzniklé rentgenové paprsky ve tvaru širokého 
snopce jsou zachyceny detektory. Hlavní výhodou využití dvouzdrojové technologie 
dvou zdrojů je použití rozdílných napětí na jednotlivých rentgenkách. Rozdílné napětí 
zdrojů zvedá výsledný kontrast na vyhotovených snímcích, a také zvyšuje jejich kva-
litu. Hodnoty napětí jsou 140 kV a 80 kV. Jelikož jsou zde využity rentgenky dvě, je 
také zapotřebí dvou detektorů. 

6

6.1

Obr. 6-1 Vlastní finální řešení - rozmístění vnitřní konstrukce
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Další moderní technologií jsou keramické multidetektory. Jedná se o snímače, které 
mají několik detektorových řad a to od 2 až po 256. V České republice se nejvíce vyu-
žívají tomografy s 64 řadami senzorů. Využití multidetektorů zvedá výslednou kvalitu 
obrazu, a to právě díky počtu řad. Čím více řad je na detektorech, tím více snímků 
vzniká při pouze jednom otočení okolo pacienta. Tloušťka řezu se tímto podstatně 
zmenšila až na 0.4 mm. Proto jsou v předkládaném návrhu využity nejpoužívanější 
dva 64řadé multidetektory ležící na protilehlé straně od rentgenek.

Díky těmto nejmodernějším technologiím je přístroj mnohem šetrnější k lidskému 
tělu. Doba vyšetření, a tedy i čas po jaký je pacient vystaven rentgenovému záření, se 
podstatně zkrátil. Tím se snížila dávka přijatého rentgenového záření.

Tak jako u každého výpočetního tomografu, jsou i v předkládaném finálním návrhu 
uloženy všechny součásti vnitřní konstrukce nezbytné pro samotný chod. Každá rent-
genka má svůj generátor vysokého napětí, který v ní urychluje částice, a za pomoci 
katody a anody vytváří rentgenové záření. To dále prochází přes kolimátor usměrňující 
paprsky a dopadá na detektory. Všechny tyto součásti společně rotují, a proto je zapo-
třebí motor s pohybovým mechanismem, který tuto rotaci zajišťuje. Motor s pohybo-
vým mechanismem je v předkládaném návrhu umístěn do patky přístroje, tedy v dolní 
části nosné konstrukce. Protože v rentgenkách se na využitelné záření spotřebuje jen 
1 % přiváděné energie a ostatní se mění na teplo, je důležité zajistit efektivní chlazení 
tohoto systému. Použito je vodní chlazení, a tak jako u všech velkých dvouzdrojových 
CT přístrojů je toto chlazení externí a leží mimo vlastní tomograf.

Díky rotaci a funkci jednotlivých prvků, je další důležitou součástí jeho chlazení. To 
probíhá za pomoci vody, a tak jako u všech velkých dvouzdrojových CT přístrojů je 
toto chlazení externí.

V patce výpočetního tomografu ze zadní strany jsou výstupy a vstupy pro jiná lékařská 
zařízení. Je možné připojit Oxymetr, EKG a další.

Obr. 6-2 Vlastní finální řešení - vstupy a výstupy
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6.2

6.2.1

6.2 Technické řešení fi nální návrhu

6.2.1 Nosná konstrukce
Společná nosná konstrukce je v předkládaném návrhu hlavní inovací. Jde o sjednoce-
ní všech nosných prvků jak pro samotný portál, tak pro vyšetřovací stůl. Tím se tvar 
celého přístroje podstatně ucelil, jelikož byly eliminovány sloupky pro uložení gantry 
a také noha stolu, v níž byl uložen hydraulický či mechanický systém ovládání pohybu 
lůžka.Všechny tyto potřebné mechanismy byly přesunuty do těla nosné konstrukce 
a nejsou tedy na první pohled vidět. Gantry je s ohledem na nutnost jejího naklánění 
uložena do ulity ve výšce své horizontální osy. Nosná konstrukce má uvnitř otvoru pro 
gantry vodící vydutou kulovou plochu.

Do téže nosné konstrukce je také ukotven koridor s úložnou deskou vyšetřovacího sto-
lu. To se u výpočetních tomografů současnosti doposud neobjevilo. Systém pro verti-
kální pohyb koridoru s vyšetřovacím stolem je uložen do boční stěny ulity a umožňuje 
jeho zdvih v rozmezí 500 mm. Pohybový mechanismus může být jak hydraulický, tak 
za pomoci zvedacího mechanismu (pohybový šroub, lineární vedení atd.). Pro zacho-
vání čistoty celkového tvaru je tento vertikální systém a ukotvení koridoru s lůžkem 
zakryt teleskopickými deskami, které se při zdvihu do sebe zasouvají. Nejnižší poloha 
vyšetřovacího stolu odpovídá ergonomické výšce sedu 500 mm. Ta je dostatečná pro 
snadné ulehnutí a vstávání pacientů i s pohybovým omezením. Také pacienti na inva-
lidních vozících mají výšku sedu v rozmezí od 450 – 500 mm. Nejvyšší možná poloha 
lůžka je tedy ve výšce 1000 mm.

Základní rozměry nosné konstrukce: výška 2250 mm, šířka 2350 mm a hloubka 
2650 mm

Obr. 6-3 Vlastní fi nální řešení - nosná konstrukce
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6.2.2 Gantry
Gantry je hlavní částí celého přístroje právě díky tomu, že jsou v ní uloženy všech-
ny konstrukční prvky nutné pro samotné vyšetření. Tyto součásti byly jmenovány 
v odstavcích výše. Hlavní rozměry jsou odvozeny od základních rozměrů a prostoro-
vých nároků pro rozmístění jednotlivých prvků: největší průměr 1980 mm, hloubka 
1200 mm a otvor v gantry 750 mm. 

Vnější plocha gantry je kulová z důvodu nutnosti náklonu v rozmezí +- 30°. Do nosné 
konstrukce je portál ukotven ve své horizontální ose právě pro zajištění náklonu.

6.2.3 Vyšetřovací stůl
Ukotvení vyšetřovacího stolu nad zemí je největším přínosem tohoto návrhu. Umož-
ňuje snadnější každodenní údržbu, právě díky vzniklému volnému prostoru pod lůž-
kem, který je snadno dostupný. I přes tuto inovaci přístroj splňuje veškeré konstrukční 
požadavky na jeho samotnou funkci.

Úložná deska vyšetřovacího stolu je uložena v nosném rameni, který má tvar písmene 
L a je jeho nosným prvkem. Koridor je ukotven do nosné konstrukce - ulity. Aby ne-
docházelo k znehodnocení snímků, musí být horizontální pohyb naprosto plynulý. Je 
zajištěn elektronicky, lůžko lze posunout i mechanicky. K tomu slouží na konci lůžka 
madlo. Tento způsob se používá pouze v krajních situacích nebo při poruše přístroje, 
běžně se se stolem manipuluje elektronicky za pomocí tlačítek.

Obr. 6-4 Vlastní fi nální řešení - gantry
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Základní rozměry vyšetřovacího stolu jsou: délka 2650 mm (z toho výstelka 2400 mm), 
šířka 550 mm a výška 150 mm. Koridor má rozměry: délka 1430 mm, šířka 690 mm 
a výška 210 mm.

Obr. 6-5 Vlastní finální řešení - vyšetřovací stůl
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7 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ
Výpočetní tomograf patří do ergonomické kategorie D. Znamená to, že přístroj je ur-
čen pro práci, je ovládán pomocí ovladačů a sdělovačů, dochází přitom k výrobní 
činnosti (vznikají snímky) a veškeré ovládání je za pomoci rukou. Vzhledem k funkci 
výpočetního tomografu, jsou požadavky na ergonomii vysoké a jejich splnění velice 
důležité, a to nejen z hlediska ergonomického zpracování vyšetřovacího stolu, ale také 
z hlediska ovladačů a sdělovačů. Všechny základní rozměry jsou antropometrické, to 
znamená, že jsou odvozeny od rozměrů lidského těla či jeho částí.

7.1 Vyšetřovací stůl

Délka lůžka je 2560 mm, je tedy tak dlouhé, aby pacient mohl projet otvorem v gantry 
po celé své délce a stůl zároveň stále mohl být určitou svojí částí v koridoru ukotven. 
Někdy se na výstelce naznačuje pomocná linka oddělující užitnou část pro pacienta 
schopnou zajet do otvoru v gantry. 

Šířka lůžka je odvozena od otvoru v gantry, v tomoto případě při průměru 750 mm je 
jeho šíře limitovaná na 550 mm. 

Výška lůžka se reguluje za pomocí tlačítek, nejnižší poloha je 500 mm nad podlahou 
a to z důvodu, že tato výška je jednak pohodlná k ulehnutí a vstávání pacienta i ve 
starším věku, ale také tato hodnota odpovídá výšce sedu invalidních vozíků. Pokud je 
nutné pacienta přeložit z jednoho lůžka na druhé, výšku lze upravit dle potřeby. 

Dalším ergonomickým prvkem je výstelka lůžka vytvarovaná do tvaru písmene U. 
Tento tvar slouží jako blokační systém, aby pacient nemohl z lůžka během vyšetření 
spadnout. V některých případech se pro zamezení pohybu pacienta používají blokační 
nástavce. Tyto fi xátory drží pacienta tak, aby nedocházelo k znehodnocení snímků při 
nežádoucích pohybech. Malé děti, pokud nejsou schopny vydržet v klidu po celou 
dobu vyšetření, jsou ve výjimečných případech při vyšetření uváděny do narkózy.

Obr. 7-1 Vyšetřovací stůl
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Na konci pohyblivého lůžka je madlo pro manuální posun. To je ergonomicky navr-
ženo tak, aby se pohodlně uchopovalo, a zároveň tvarově koresponduje s celkovým 
designem vyšetřovacího stolu.

7.2 Ovladače
Jak už je výše zmíněno, celý přístroj má pouze několik tlačítek. Všechna slouží k na-
stavení gantry, pohyblivého lůžka nebo parametrů samotného vyšetření. Nacházejí se 
na nosné konstrukci po obou stranách. Na levé straně jsou nainstalována na boční 
stěně vnějšího pláště nosné konstrukce, a tím laborant získá ničím nezakrytý výhled 
přímo na pacienta. Na pravé straně jsou tlačítka umístěna na přední straně vybíhajícího 
prvku pro ukotvení lůžka umožňující pohodlný výhled na pacienta ležícího na úrovni 
laboranta.

Ovladače jsou na obou stranách umístěny ve výšce očí stojícího člověka, cca 1600 mm 
od země. Zorné pole stojícího průměrného člověka je vyznačeno na obrázku níže. 
Také je zde vyznačen prostor ovladačů a sdělovačů, které jsou v rozmezí od 1200 – 
1500 mm od podlahy a odpovídají ergonomickým požadavkům.

Obr. 7-2 Umístění ovládacích panelů na přístroji

7.2

Obr. 7-3 Ergonomický výkres umístnění ovladačů a sdělovačů
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7.2.1 Rozmístění jednotlivých tlačítek

Tlačítka jsou navržena tak, aby byla lehce rozpoznatelná a nezaměnitelná. Jsou roz-
místěna do kruhu, jednak kvůli srozumitelnosti, jednak kvůli celkovému tvarování 
přístroje. Jsou odlišná podle své funkce. Středová tlačítka svým rozmístěním a tvarem 
naznačují ovládání pohybu nahoru a dolů a do stran. Tato tlačítka slouží k nastavení 
vyšetřovacího stolu, centrální kruhové pak k posunutí stolu do nulové polohy (lůžko 
vyjede z otvoru a sjede do minimální výšky určené pro vstávání či ulehnutí pacienta). 
Tato skupina pěti tlačítek je nejpoužívanější a proto jsou také barevně odlišeny od 
ovládacího panelu a korespondují s barvou gantry. 

Horní řada menších tlačítek slouží k ovládání gantry a jejich barva je bílá. Pomocí pra-
vého a levého tlačítka se portál vyklápí o 30° dopředu a dozadu, prostředním tlačítkem 
se gantry vrací do původní svislé polohy. 

Spodní řada ovladačů slouží k nastavení dalších funkcí a má rovněž bílou barvu. Tla-
čítka s označením A a B jsou předem nastavené hodnoty pro daná nejpoužívanější 
vyšetření. Tím je ušetřen čas pro nastavení přístroje. Třetím tlačítkem zleva se zapíná 
světelný kříž, neboli zaměřovač. Ten napomáhá k nastavení vyšetřované oblasti paci-
enta do požadovaného prostoru. Poslední tlačítko ve spodní řadě nastavuje nulovou 
polohu stolu, ať už ji laborant zvolí jakoukoliv. 

Nepostradatelnou součástí ovládacích prvků je také nouzové tlačítko s nápisem STOP, 
které je výrazně odděleno a barevně odlišeno od ostatních a ihned stroj vypne. Aby 

Obr. 7-4 Rozmístění jednotlivých tlačítek
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nedošlo k záměně je použita výrazná červená barva. Tlačítko zasahuje půlkou svého 
objemu do displeje a tvoří estetický prvek. 

Pro  přehlednost i v méně osvětlených místnostech jsou všechna tlačítka podsvícena 
bílým světlem. Pokud nelze některý úkon provést, příslušné tlačítko se rozsvítí červe-
ně a funkce se vypne.

Všechna tato tlačítka jsou i na ovládacím panelu ve vedlejší místnosti u počítače, ve 
kterém jsou zpracována data.

7.2.2 Grafické značky
Všechna tlačítka jsou opatřena grafickými značkami pro ještě snadnější pochopitelnost 
a rozlišení. Na prostředních tlačítkách pro ovládání lůžka je symbol lůžka a šipky, 
kterým směrem se lůžko pohybuje. Pro náklon gantry je použit symbol portálu s osou 
a šipkou náklonu. Světelný kříž má značku zaměřovače. Symbol pro vynulování stolu, 
číslice „0“ či dvě rovnoběžně svislé čáry s šipkami směřujícími k sobě, je laboranty 
a obsluhou zažitý. Detailnější popis symbolů je uveden v kapitole Barevné a grafické 
řešení.

7.3 Sdělovače
Sdělovače - displeje jsou umístěny do zorného pole průměrného stojícího člověka bez-
prostředně nad ovladači a tím jsou dobře čitelné. To odpovídá výšce od 1200 mm do 
1500 mm u stojícího člověka. Zobrazují nastavené hodnoty: aktuální výšku vyšetřo-
vacího stolu, polohu lůžka v horizontální ose a náklon gantry ve stupních. Další zob-
razení se liší od typu přístroje, někdy bývají uvedeny i hodnoty napětí na rentgence 
(jednotky v kV, mA, s) nebo také hodnoty EKG či Oxymetru, které je možné externě 
připojit k výpočetnímu tomografu. U předkládaného návrhu nejsou tyto hodnoty vy-
obrazeny přímo na sdělovačích na portálu, jelikož nejsou nezbytně nutné pro nastavení 
pacienta do potřebné polohy pro vyšetření. Všechny výše uvedené hodnoty jsou spolu 
s ostatními důležitými údaji současně zobrazeny na počítači v tzv. ovladovně.

Obr. 7-5 Sdělovače

7.2.2

7.3
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7.4 Mikrofon a reproduktor
Mikrofon a reproduktor slouží pro komunikaci pacienta s obsluhou sedící během vy-
šetření ve vedlejší místnosti. Laborant komunikuje s pacientem a sděluje mu základní 
úkony nutné pro správné vyšetření, jako například výzvu pro zadržení dechu, zavření 
očí a jiné. Pacient pak může zpětně reagovat, či včas upozornit obsluhu na svůj stav 
v případě komplikací či potíží. Mikrofon s reproduktorem jsou umístěny na horní stě-
ně otvoru gantry.

7.5 Hygienické aspekty
Hlavním přínosem takto tvarovaného výpočetního tomografu je jednak zjednodušení 
údržby přístroje, jednak vytvoření volného, pro úklid snadno dostupného prostoru pod 
lůžkem spolu s eliminací zbytečných ploch, na kterých by se usazoval prach a ulpívaly 
nečistoty.

7.6 Individuální nároky
Navrhovaný přístroj umožňuje standardní využívání a současně vyhovuje i individuál-
ním potřebám pacientům i obsluhy. Jsou to například tyto: 

Díky umístění ovladačů lze přístroj obsluhovat z obou stran, proto je pohodlný jak pro 
praváky, tak pro leváky. 

Handicapovaným pacientům umožňuje snadné ulehnutí a vstávání, popřípadě za asis-
tence lékaře či laboranta.

Jelikož je prostor po stranách lůžka volný, lze zajet s invalidním vozíkem či jiným 
nemocničním lůžkem až k okraji vyšetřovacího stolu výpočetního tomografu.

Obr. 7-6 Mikrofon a reproduktory
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7.7 Průběh vyšetření
Laborant přivede pacienta k lůžku umístěnému v nejnižší možné poloze,umožňující 
snadné ulehnutí. Pokud se jedná o pacienta s pohybovým omezením či na invalidním 
vozíku, laborant může při ulehnutí asistovat. Podle požadavků na vyšetření se nejdříve 
pomocí horní řady tlačítek nastavuje sklon gantry nebo se využívají předem nasta-
vené nejvíce frekventované polohy za pomocí tlačítek A či B. Pokud se sklon gantry 
nenastavuje, laborant přejde rovnou k tlačítkům pro nastavení stolu. Nejdříve nastaví 
výšku stolu dle individuálních proporcí pacienta do středu otvoru v gantry za pomoci 
stisknutí tlačítka s grafickým symbolem pohybu lůžka nahoru. Pokud pacient přichází 
například jen na vyšetření hlavy či hrudníku, je nutné nastavit výchozí polohu tak, 
aby nedocházelo ke skenování celého těla. K tomu se  využívá světelný kříž určující 
oblast, kterou mají paprsky procházet. Za pomoci toho „zaměřovače“ laborant nastaví 
pacienta do startovací polohy. Poté se odebere do ovladovny, kde provede konečné 
nastavení přístroje. Pak již lze celé vyšetření zahájit. Samotné vyšetření tvá jen něko-
lik minut. Přesto se mohou vyskytnout komplikace s pacientem. Pro včasné odhalení 
problému má přístroj mikrofon a reproduktor pro komunikaci s laborantem. Pacient 
tedy může urychleně laboranta či lékaře informovat o změně svého zdravotního stavu. 
Pokud se jedná o stav ohrožující život je možné přístroj ihned zastavit za pomocí tla-
čítka STOP. To se nachází jednak po obou stranách gantry mezi ostatními tlačítky nebo 
také přímo na ovládacím pultu v ovladovně. Je výrazně odlišeno od ostatních tlačítek 
jak barvou, tak tvarem. Mikrofon také umožňuje komunikaci ze strany laboranta, který 
dává pacientovi pokyny k zadržení dechu či jiných nutností potřebných pro vyhotove-
ní kvalitních snímků. Poté se laborant opět vrací do místnosti s výpočetním tomogra-
fem a tlačítkem pro parkovací polohu lůžka uvede stůl do pozice vhodné pro snadné 
vstávání. A tím je vyšetření ze strany pacienta dokončeno. Dále jsou snímky zpraco-
vány a předány příslušnému lékaři k vyhodnocení a vytvoření závěru o stavu pacienta.

7.7
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8 TVAROVÉ A KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
V této kapitole je podrobně popsán tvar a kompozice finálního řešení.

8.1 Vzhled
Vzhled navrženého přístroje je velice důležitý a to zejména z psychologického hle-
diska. Prostředí nemocnic vyvolává v pacientech nepříjemný pocit, a proto by před 
samotným vyšetřením neměli být ještě víc znervózňováni vzhledem lékařských pří-
strojů. Přístroj by měl vypadat přátelsky nejen s ohledem na pacienty, ale také kvůli 
samotnému personálu, pracujícímu s přístrojem několik hodin denně.

Již na první pohled je zřejmé, že se jedná o rozměrově velký přístroj s poměrně vel-
kou hmotou, proto rozčlenění ploch a využití křivek hraje podstatnou roli. Vzhledem 
k dané vnitřní konstrukci lze odlehčovat pouze opticky za pomocí prvků organiky 
a asymetrie. Právě asymetrie dodává přístroji zajímavý vzhled a netradičnost, naru-
šuje stereotypnost v tvarování a vnáší nový pohled na celkový design výpočetních 
tomografů. Organické tvarování dodává přístroji jemnost a stylisticky upravený tvar 
ulity působí elegantně a nenásilně. Konstrukční prvky jsou uloženy do těla nosné ulity, 
proto přístroj působí více přátelsky, než je tomu u některých současných přístrojů, kde 
kotevní sloupky pro gantry i samotná noha vyšetřovacího stolu přitahují nadbytečnou 
pozornost. Navrhovaný přístroj mírně ztrácí konstrukční a technický nádech a do tva-
rování se více dostává elegance a jemnost.

8.2 Tvar

8.2.1 Nosná konstrukce
Základní nosná konstrukce vychází z organického tvarování s inspirací v přírodě. Spo-
jení konstrukčních prvků do jednoho organického tvaru kombinovaného s asymetrií 
dělá přístroj odlišným od současného stavu této techniky. Nosná konstrukce - ulita - 

Obr. 8-1 Vzhled přístroje
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nahradila vzhledově neatraktivní sloupky, které ve většině případů kotví gantry a zajiš-
ťují její náklon. I přesto, že se jedná o velký přístroj, ulita působí měkce a opticky celý 
přístroj odlehčuje. Jedná se o konvexní plochu taženou po dvou spirálovitě zatočených 
křivkách, které mění svůj rozsah a dodávají vzhledu dynamičnost Zadní křivka má 
pouze pozvolný průběh, zatímco přední křivka vybíhá prudce dopředu a dává vznik-
nout prostoru pro ukotvení vyšetřovacího stolu. Linie jsou měkké a lehké. Vnitřní 
stěna ulity tvoří naopak konkávní kulovou plochu, aby se gantry mohla vyklápět.

8.2.2 Gantry
K formování tvaru nosné konstrukci je využit kontrast geometricky řešené gantry, kte-
rá má kruhový tvar s kulovou plochou po obvodu. Otvor v portálu je také kruhový 
a postupně se rozšiřuje směrem ven, čímž se opticky zvětšuje celkový prostor tunelu 
a snižuje riziko případného klaustrofobního pocitu pacienta. Ve středu otvoru, kde má 
gantry daný průměr 750 mm, je plexisklo, kterým procházejí rentgenové paprsky.

8.2.3 Vyšetřovací stůl
Pohyblivé lůžko vychází spíše z geometrického tvarování, a to je dáno jeho základními 
parametry a konstrukcí. Podpora pro lůžko má tvar písmene L a sahá zhruba do polo-
viny celkové délky lůžka. Má tvar koridoru s prohnutým dnem, aby se v něm mohla 
horizontálně pohybovat výstelka s podporou. Samotná výstelka má tvar písmene U pro 
zamezení pádu pacienta. Madlo používající se k manuálnímu posunu je upevněno na 
konci vyšetřovacího stolu pro snadnou dostupnost obsluhou.

Obr. 8-2 Nosná konstrukce

8.2.2

8.2.3
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Podpora, koridor i samotné lůžko jsou v horním pohledu vyduté na straně ke gantry, 
na druhém konci vypouklé. Toto tvarování koresponduje se zaobleným tvarem portálu 
i jeho nosné konstrukce.

8.3 Kompozice
Právě díky eliminaci podpůrných sloupků a vertikálního mechanismu pro pohyblivé 
lůžko, které je běžně ukotveno k zemi, tvoří přístroj jednotný celek. Všechny části jsou 
k sobě plynule ukotveny a navazují na sebe konstrukčně i opticky.

Tvarování jednotlivých částí je spolu v souladu. Jedním z příkladů této návaznosti je 
spodní plocha koridoru pro vyšetřovací stůl, která je vytaženou křivkou stejného prů-
běhu jako obrys gantry.

Také využití konvexnosti a konkávnosti při řešení lůžka má svoji harmonii a křivky 
mají stejný průběh a rádius. Celé lůžko se tedy nese ve stejném duchu, ať už koridor, 

Obr. 8-3 Vyšetřovací stůl

Obr. 8-4 Návaznost křivek vyšetřovacího stolu a gantry
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madlo, či samotná výstelka s podporou. Takto jsou propojeny všechny části, přidávají 
na jemnosti a eleganci celého přístroje a mají vůči sobě svoji logiku.

V místech, kdy z hlediska konstrukce musel nastat ostrý průnik, jako je tomu například 
u propojení koridoru pro lůžko s nosnou konstrukcí, vytváří tento spoj dynamický pr-
vek. Přesto však nepoutá přebytečnou pozornost a nepůsobí násilně.

Z hlediska proporce jsou všechny části přístroje ve stejném měřítku. Jedinými prvky, 
působícími malým dojmem vůči celku, jsou ovládací panely. Proto bylo nutné je za-
komponovat tak, aby nenarušovaly celkový vzhled přístroje. Umístění ovladačů a sdě-
lovačů na tělo nosné konstrukce tvoří spíše kontrastní prvek, a to také díky barevné 
odlišnosti. Nejvíc pozornosti zaujímají displaye, které, bohužel, z hlediska funkčnosti 
mají své limity v tvarování. Tlačítka jsou navržena a rozmístěna do kruhového tvaru, 
kde prostřední hlavní tlačítka jsou v barevném provedení, okolní doplňková jsou pak 
v bílé barvě. To vzdáleně stylisticky připomíná celý přístroj - kruhová gantry je barev-
ná a okolo ní je nosná bílá konstrukce. Toto tvarování a barevné zpracování tlačítek 
tvoří opticky pojící prvek mezi ovládacím panelem a celkovým vzhledem přístroje.

Obr. 8-6 Průnik koridoru s nosnou konstrukcí

Obr. 8-5 Křivky na vyšetřovacím stole
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Nosná konstrukce - ulita, je z hlediska zaujmutí prostoru velkým prvkem, a proto bylo 
nutné ho alespoň opticky rozčlenit. To bylo možné za pomocí dělících spár, které jsou 
nutné jak pro samotnou výrobu, tak pro montáž přístroje. I přes konstrukční smysl 
se dělící spáry dají snadno využít pro narušení velkých celistvých ploch. Spoje jsou 
umístěny tak, aby stále zachovávaly logiku a návaznost na celkový tvar. 

Hlavní spáry kopírují průběh křivek udávajících samotný tvar ulity, jsou mírně od-
sazeny od hrany a člení největší plochu konstrukce. Tyto spáry jsou nepatrně širší 
oproti zbývajícím a tvoří hlavní linie. Vedlejší, tedy i užší spáry, logicky člení plochu 
napříč mezi hlavními spárami a jsou umístěny ve výšce 1350 mm z důvodů rozmís-
tění ovládacích panelů. Ty jsou z hlediska ergonomie, jak už bylo popsáno v kapitole 
Ergonomické řešení, umístěny v rozmezí výšek od 1200 do 1500 mm. Tedy vedlejší 
spáry vedou svoji linii do středu ovládacích prostorů a jsou na obou stranách nosné 
konstrukce. Další vedlejší spáry mají kolmý průběh na hlavní spáry, na rozdíl od pře-
dešlých neprobíhají pouze mezi hlavními spárami, ale pokračují svým průběhem po 
celém příčném řezu, čímž tento kryt nosné konstrukce dělí na půl. Tyto spáry jsou 
logicky umístěny uprostřed nahoře a uprostřed dole ve svislé ose přístroje.

Samotná gantry je poměrně velkým prvkem, který z hlediska výroby musí být roz-
dělen na více částí. I zde se využívají spáry nutné jak pro konstrukci, tak pro optické 
členění. Jelikož je gantry kruhového průřezu, nabízí se řešení umístění spár v tunelu 
gantry, aby přední plocha, nejvíce viditelná, zachovala čistotu tvaru bez členění. První 
spára se nachází 150 mm za okrajem tunelu a další je ve stejném místě z druhé strany 
otvoru.  Je zde možnost využití rozdílné barevnosti gantry a vnitřní části tunelu, např. 
využití bílé barvy na vnitřní stěny, která z hlediska psychologie a optické vizualizace 
rozšiřuje prostor (proto se také využívá na stěny místností), a doplňkové barvy na 
zbylé plochy.

Obr. 8-7 Dělící spáry na nosné konstrukci



Tvarové a kompoziční řešení

strana
67

Další optické členění zde nastává za pomoci barevné kombinace. Přístroj je navržen 
v bílé barvě, která odpovídá sterilnímu prostředí nemocnic, a je proto pro lékařské 
přístroje vhodná a nejčastěji využívaná. K tomu je volena doplňková barva v jemných 
světlých odstínech. Jsou to pastelové barvy, které mají své příznivé psychologické 
vnímání a byly na jeho základě zvoleny. Více o těchto barevných řešeních a volbě 
barev je napsáno v kapitole Barevné a grafické řešení. Zde jen ve stručnosti uvedeno, 
že všechny nosné konstrukční prvky jsou vždy v barvě bílé, funkční části podstatné 
pro samotné vyšetření pak v doplňkové pastelové barvě. Důvod, proč jsou konstrukční 
prvky v bílé barvě, je právě kvůli největšímu prvku - ulitě, která zaujímá poměrně 
velkou plochu a barevné zpracování by poutalo přílišnou pozornost.

8.4 Dekor a výzdobné systémy
Jelikož se jedná o lékařský přístroj, využívaný v čistém a sterilním prostředí, je použití 
dekoru spíše minimální. Za dekor lze považovat již výše zmíněné optické členění za 
pomocí dělících spár. 

Dalším estetickým prvkem je také samotné rozmístění a tvar ovladačů a sdělovačů. Ty 
korespondují s celkovým kruhovým tvarováním přístroje, a jak už bylo popsáno výše, 
stylisticky kopírují základní myšlenku celého přístroje. 

Také je zde využit cílený optický klam. Někteří pacienti trpí při vyšetření klaustrofo-
bickými pocity způsobenými velikostí otvoru v gantry, ten je však z hlediska vnitřní 
konstrukce daný. Protože je ale nutné zachovat rozměry pouze ve středu portálu, kde 
rotují rentgenky s detektory, bylo možné od středu směrem ven otvor pozvolna zvětšit. 
Opticky tak tunel vypadá mnohem větší, i když daný průměr je zachován.

8.4

Obr. 8-8 Dělící spáry na gantry
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9 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
V této kapitole je popsané barevné řešení i volba barevné kombinace navrhovaného 
přístroje z hlediska psychologie a estetiky. Také je zde zahrnuto samotné grafické zpra-
vování jednotlivých tlačítek ovládacích panelů. Důležitou roli hraje mimo jiné i volba 
logotypu, písma a vizuálního stylu přístroje.

9.1 Barva
Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, barevné řešení je velice důležité pro cel-
kový vzhled přístroje. Jednak jsou barvy voleny s ohledem na sterilní prostředí, ve 
kterém se přístroj využívá, jednak je brána v úvahu samotná psychologie barev. Barva, 
ať už podvědomě či vědomě, na nás působí určitým dojmem, může ovlivnit naši ná-
ladu nebo v nás evokovat dané pocity. Například červená barva v nás vyvolává pocit 
varování, upozornění nebo signálu, že se něco děje, a proto je také typickou barvou pro 
nouzová tlačítka a varovné kontrolky. Taktéž všechny ostatní barvy mají své specifické 
účinky na lidskou psychiku. 

Barvy je nutné vždy volit s citem a v souladu s ostatními. Neměly by se navzájem pře-
bíjet a opticky disharmonovat. Je také vhodné volit správný počet barevných kombi-
nací na daný přístroj. Pokud je nutné odlišit více součástí, je lepší využít spíše odstínů 
a sytosti jedné barvy, než kombinace s dalšími barvami.

U předkládaného výpočetního tomografu je barevné řešení voleno s ohledem na pro-
středí a emoce jím obvykle vyvolávané. Jelikož se jedná o lékařský přístroj, který by 
měl působit čistě a sterilně, je základní zvolená barva bílá. Ta je využita na všechny 
nosné konstrukce a jiné konstrukční prvky, které pouze „drží“ přístroj pohromadě, ale 
nejsou pro samotnou funkci zásadní. K bílé barvě je vybrána pouze jedna doplňková 
barva, která je použita na všechny ostatní součásti, které jsou naopak nezbytné pro sa-

Obr. 9-1 Barevné řešení finálního návrhu
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motný chod přístroje. V barevném tónu je tedy gantry, nesoucí veškeré technologické 
součásti nutné pro samotné vyšetření a vyhotovení snímků. Dalším barevným prvkem 
je výstelka lůžka, která nese během skenování pacienta a projíždí otvorem v portálu. 
Do lůžka je také zakomponované madlo sloužící pro manuální posun vyšetřovacího 
stolu v horizontální rovině. I tento prvek je brán jako funkční, nikoliv nosný a proto je 
barevně odlišen. Barevně jsou také z hlediska ergonomie zpracována tlačítka ovladačů 
pro jejich lepší srozumitelnost a nezaměnitelnost. Hlavní středové ovladače, sloužící 
k ovládaní pohybu stolu, jsou ve stejné doplňkové barvě jako funkční prvky. Zbylá tla-
čítka, rozsázená po kruhu okolo středových tlačítek, jsou sice také funkční a využívají 
se pro nastavení přístroje, ale kvůli snadnější orientaci mají odlišnou barvu. Vzhledem 
ke kruhovému pozadí všech ovladačů, které jsou v šedém odstínu, tato tlačítka jsou 
volena v bílé barvě. Jak už bylo výše zmíněno, toto rozmístění, tvar i barva tlačítek, 
jsou stylisticky zjednodušená myšlenka celého přístroje a tvoří estetické pojítko mezi 
ovladači a zbylými součástmi.

9.2 Volba barev
Volba barvy je důležitá pro celkové vizuální působení přístroje. Barva bílá je vnímána 
jako symbol čistoty a klidu, což je pro lékařský přístroj velice vhodné. Doplňkové bar-
vy jsou voleny v jemných světlých odstínech, aby netvořily ostrý kontrast s bílou bar-
vou. Pastelové odstíny jsou pro tuto kombinaci nejvhodnější, a jsou také samy o sobě 
příjemnější. Z velkého množství variant jsem vybrala následující čtyři možná řešení:

1. zelenomodrá
2. růžová
3. žlutá
4. modrá

Obr. 9-2 Barevná varianta 1 Obr. 9-3 Barevná varianta 2

Obr. 9-4 Barevná varianta 3 Obr. 9-5 Barevná varianta 4

9.2
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Všechny tyto barvy mají svůj specifický význam z hlediska psychologie a jsou proto 
vhodné pro kombinování a využití na lékařském přístroji. V kombinaci s bílou nedráž-
dí lidské oko, zapadají do sterilního prostředí a uvolňují napětí.

9.2.1 Zelenomodrá
Z hlediska psychologie je barva zelenomodrá barvou čistoty, klidu a hygienické steri-
lity. Tato barva je lidmi zažitá a spjata s nemocničním prostředím a vybavením, jako je 
například pracovní oděv personálu a jiné lékařské příslušenství. V lékařství se ale spíše 
využívají tmavší odstíny této barvy, které nejsou tolik přátelské. Proto využití světlého 
pastelového odstínu této zelenomodré barvy zajistí příjemnější vzhled a jemnější kom-
binaci s bílou barvou, a přesto zachová pocit čistoty a sterility.

9.2.2 Růžová
Růžová barva symbolizuje jemnost, volnost a eleganci. Z hlediska psychologie také 
vyvolává pocit energie. I když je tato barva vnímána spíše jako barva pro ženy, na 
dětská oddělení by byla vhodnou volbou. V pastelovém odstínu působí vesele a je 
oblíbená právě mezi dětmi.

9.2.3 Žlutá
Žlutá barva je barvou svobody, uvolnění a harmonie. Evokuje veselost, což je pro lé-
kařské přístroje příznivým vlivem s ohledem na možnost snížení případného stresu. Je 
to barva neutrální, neřadí se ani mezi barvy spíše pro muže nebo pro ženy. Žlutá barva 
rozjasňuje a v kombinaci s bílou barvou vytváří velmi elegantní a jemný vzhled celého 
přístroje. I tato barevnost je vhodná na dětské oddělení.

9.2.4 Modrá
Poslední možnou variantou doplňkové barvy je modrá, která vzbuzuje klid a mír. Tato 
barva se využívá v nemocnicích pro doplňkové lékařské příslušenství včetně oděvů. 
I přes využití světlého pastelového odstínu, tato barva se řadí mezi tzv. studené barvy. 
V kombinace s bílou barvou ještě více působí chladným dojmem. Na druhou stranu 
přístroj působí seriózně, čistě a neutrálně. Tato kombinace není vhodná na dětská od-
dělení.

Obr. 9-6 Použité barvy
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Pro předkládaný finální návrh byla zvolena kombinace bílé barvy a pastelové zeleno-
modré.

9.3 Písmo, značka, logotyp, grafika (ovladače a sdělovače, značka 
výrobku)

9.3.1 Písmo a logotyp 
Na výpočetním tomografu se písmo vyskytuje pouze ve formě loga a označení samot-
ného typu přístroje. Pro uchování celkové harmonie vzhledu přístroje je logotyp využit 
velmi střídmě. Jde o název přístroje, který je vyryt do materiálu a nese barvu podkladu. 
Jeden logotyp se nachází na nosné konstrukci na přední stěně ulity, je umístěn na patce 
přístroje v jejím levém dolním rohu. Tento symbol nepřitahuje pozornost a působí ne-
násilně. Další, menší logotypy jsou umístěny na bocích koridoru pro vyšetřovací stůl. 
Opět se jedná o rytinu do materiálu a nese tudíž také bílou barvu podkladu. 

Předkládaný přístroj má název ShellTec, který vznikl složením dvou slov - Shell 
a Technology (v překladu ulita a technologie). Název vystihuje inovativnost designu 
inspirovaného přírodou a zároveň napovídá o novém řešení z hlediska nosné kon-
strukce. Pro název byl vybrán font písma Champagne&Limous v barevné kombinaci 
odpovídající doplňkové barvy a 50% šedé.

Obr. 9-8 Logotyp

9.3

9.3.1

Obr. 9-7 Rytiny logotypů
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9.3.2 Grafika a značky
Značky a grafika jsou nedílnou součástí ovladačů a zajišťují jejich snadnější pochopi-
telnost a srozumitelnost. Každé tlačítko nese svůj symbol, který je stylisticky značně 
zjednodušen, takže nabývá schematického až piktogramového charakteru a logicky 
vystihuje jeho danou funkci.

První sada ovladačů je umístěna ve středu ovládacího panelu. Jedná se o jedno kru-
hové tlačítko a čtyři další, rozmístěná po kruhu okolo něj. Všechna tato tlačítka jsou 
v doplňkové barvě a slouží k ovládání pohybu vyšetřovacího stolu. Prostřední, kruho-
vé tlačítko je rychlou volbou pro parkovací či výchozí pozici lůžka. Na tlačítku je jed-
noduchou linkou vyobrazen symbol pro vyšetřovací stůl se siluetou ležícího člověka 
- pacienta. K tomu je pro snadnější orientaci přidána šipka vyznačující směr pohybu, 
v tomto případě tedy ven z gantry a dolů. Ovladače pohybu stolu se nacházejí na po-
myslné kružnici okolo tlačítka pro rychlou volbu a jsou umístěna podle logiky jejich 
funkce, tedy podle směrů, kam se stůl bude pohybovat při jejich stisknutí: jedno naho-
ře, jedno dole, jedno vpravo a jedno vlevo. Nesou své specifické symboly, piktogramy 
zobrazující lůžko jednou linkou, siluetu pacienta a šipku ve směru pohybu.

Druhá sada ovladačů v bílé barvě je rozmístěna také do kruhu okolo první sady. Proto-
že je rozdělena na dvě skupiny, je mezi nimi výseč s volným prostorem. 

První skupina tří tlačítek slouží pro ovládání náklonu gantry, kde prostřední fungu-
je jako rychlý návrat portálu do svislé pozice a krajní tlačítka slouží pro její náklon 
dopředu a dozadu. Umístění i tvar tlačítek podporují logiku jejich funkce. Prostřední 
tlačítko nese symbol zjednodušeného tvaru gantry, kterým probíhá svislá osa. Tento 
symbol je doplněn šipkami směřujícími k sobě, naznačujícími návrat portálu z jakéko-
liv pozice náklonu zpět do svislé. Krajní tlačítka mají také vyobrazený zjednodušený 
tvar gantry nakloněný do daného směru a náklon je zvýrazněn svislou osou procháze-
jící přes nakloněný portál. Pro zvýšení jejich nezaměnitelnosti jsou symboly doplněny 
šipkami naznačujícími směr náklonu.

Obr. 9-9 Grafické značky ovládacích prvků
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Druhá skupina ovladačů se nachází v dolní polovině kruhového rozmístění. Jde o čtyři 
tlačítka s odlišnými funkcemi. Zleva první tlačítko nese symbol A a vedle něj je tlačít-
ko se symbolem B. Tyto ovladače slouží pro rychlou volbu přednastavené pozice stolu 
i gantry pro nejvíce frekventované typy vyšetření. Je to funkce, která uvede stůl do 
požadované pozice pro zahájení vyšetřování. Dalším pomocným tlačítkem se ovládá 
světelný kříž („zaměřovač“) naznačující, kudy prochází rentgenové paprsky, a umož-
ňující přesné nastavení pacienta do specifické pozice. Proto také nese symbol zažitý 
pro zaměřování, a tím je kruh, kterým do kříže prochází čárkované čáry naznačující 
světelné paprsky. Pokud je světelný kříž zapnutý, uprostřed se vytvoří střed otvoru 
v portálu. Poslední tlačítko slouží pro nastavení nulové pozice stolu, která může být 
libovolně předvolena. Tento symbol je vyznačen jako „nula“ nebo dvě rovnoběžky, 
a k nim směřující dvě šipky k sobě ve vodorovné ose.

Dalším samostatným tlačítkem je nouzové tlačítko pro okamžité zastavení chodu pří-
stroje. Toto tlačítko se liší tvarově i barevně a zároveň je umístěno mimo hlavní ovla-
dače, aby nedošlo k jeho záměně nebo použití z nepozornosti. Jak již bylo popsáno 
výše, pro nouzová tlačítka je z hlediska psychologie zažitá červená barva, která je 
aplikována i v tomto případě. Protože pro nouzové tlačítko nelze příliš vystihnout 
potřebný symbol, je zde využit nápis „STOP“, který je dostatečně čitelný a výrazný.

Všechny použité symboly mají základ v již existujících vyobrazeních na ovladačích 
stávajících výpočetních tomografů, a proto jsou všemi laboranty a odbornou obsluhou 
dobře známé. Zachování této zažité symboliky přispívá k rychlému zaškolení  obsluhy 
a bezproblémovému užívání přístroje.

Obr. 9-10 Ovládací prvky
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10 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ
Vedle hlavní funkce designu výpočetních tomografů hrají významnou roli aspekty
psychologické, sociální a ekonomické.

10.1 Psychologické aspekty

10.1.1 Povrch a materiály
Důležitými požadavkem na povrch materiálu krytování finálního výpočetního tomo-
grafu je jeho snadná omyvatelnost, vysoká pevnost a malá hmotnost. Omyvatelnost je 
podstatná pro udržitelnost a čistotu, pevnost pro způsob jeho využití a dlouhou život-
nost. Nízká hmotnost je zase velmi důležitá pro celkovou hmotnost přístroje (samotná 
konstrukce váží okolo tuny), a to kvůli nosnosti podlah v nemocnicích.

Těmto požadavkům vyhovuje nejlépe karbon, využívaný na krytování všech součástí 
předkládaného přístroje. Použitý karbon je hladký, teplý a celkově příjemný na dotek. 
Jeho povrch je matný, což je výhodné  z důvodu přímého kontaktu laboranta i paci-
enta s přístrojem při vyšetření - na lesklém povrchu by po lidském kontaktu zůstávaly 
viditelné stopy. Ani samotné prostředí a funkce přístroje si lesklý povrch nevyžaduje. 
[1] [11]

Další použitý materiál na výpočetním tomografu je na výstelce vyšetřovacího stolu, 
který rovněž musí být dobře omyvatelný, měkký a teplý na dotek a přitom vysoce 
odolný proti opotřebení. Materiálem výstelky je viskoelastická paměťová pěna, která 
splňuje všechny hygienické požadavky, je antibakteriální a antistatická. Koženkový 
potah (v doplňkové barvě přístroje) je třeba udržovat neustále ve vysoké čistotě, proto 
je po každém pacientovi očišťován rozprašovači a dezinfekčními prostředky, musí 
tedy být odolný i vůči těmto vlivům. Pro dodržení zásad hygieny a udržení dlouhé ži-
votnosti lůžkové výstelky se v některých případech povrch lůžka potahuje papírovými 
ručníky, vyměňovanými po každém vyšetření. [1] [12]

Tlačítka jsou vyrobena z pevného plastu, jsou voděodolná, a tedy omyvatelná, příjem-
ná na dotek a mají tlakovou odezvu.

10.1.2 Barva
Jak již bylo zmíněno v kapitole Barevné a grafické řešení, barevnost přístroje hraje 
podstatnou roli jak z hlediska estetiky, tak z hlediska psychologie. Základní barva 
použitá na všechny nosné konstrukce je bílá, tedy barva neutrální, a k ní je volena do-
plňková barva na součásti nezbytně nutné pro samotný chod přístroje, tedy na funkč-
ní části. Varianty doplňkových barev jsou voleny ve světlých pastelových odstínech 
umožňujících jemnou kombinaci s bílou barvou a pro psychologicky pozitivní vliv na 
pacienty. Jsou zde předkládané čtyři barevné varianty, z čehož dvě jsou teplé barvy 
a dvě jsou studené. Růžová a žlutá jsou barvy veselé a s bílou kombinací působí velice 
elegantně, jsou také vhodné na dětská oddělení. Studené barvy, zelenomodrá a modrá, 
mají spíše seriózní charakter, při použití pastelových odstínů působí méně chladně, 
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než v syté verzi. Pro srovnání jsou uvedeny stručné charakteristiky vybraných doplň-
kových barev z hlediska jejich psychologie a působení na okolí.
 
1. světlá zelenomodrá - barva čistoty, klidu a sterilní hygieny

2. světlá růžová - barva jemnosti, volnosti a elegance

3. světlá žlutá - barva svobody, uvolnění a harmonie

4. světlá modrá - barva klidu a míru

Bílá barva je z hlediska psychologie neutrální, spíše vyvolává pocit klidu a čistoty. 
[25]

10.1.3 Vůně a pachy
Samotný přístroj nevypuzuje žádný specifický zápach, eventuální čichové vjemy mo-
hou být způsobeny jen nepřímo, v důsledku užití hygienických či dezinfekčních pro-
středků, používaných pro jeho údržbu a úklid. Vzhledem k prostředí, ve kterém je 
přístroj umístěn, je tento vjem předvídatelný a může být potlačen použitím speciálních 
dezinfekčních přípravků s vonnými přísadami, nebo naopak neutrálními.

10.1.4 Zvuky
Výpočetní tomograf při vysokých otáčkách vnitřní konstrukce vyluzuje mírně kvílivé 
zvuky. Ty mohou být citlivým jedincům poněkud nepříjemné, nejsou však nebezpečné 
pro sluch člověka. 

Pacient také může během vyšetření komunikovat s obsluhou, může ji informovat nebo 
včas varovat o své náhlé změně zdravotního stavu či jiných komplikacích. Také ob-
sluha komunikuje s pacientem, může po něm vyžadovat lehké úlohy, jako je například 
zadržení dechu, zavření očí nebo jiné potřebné úkony nutné pro správné vyšetření. 
Vzájemná komunikace může sloužit i pro odlehčení napětí a zmírnění případného stre-
su pacienta.

10.1.5 Psychologická hodnota
Psychologické vnímání každého lékařského přístroje je subjektivní. Design veškerého 
nemocničního vybavení je proto velice důležitý a může zásadně ovlivnit psychiku 
pacienta v kladném i záporném smyslu. Tvar i barevnost proto hrají podstatnou roli 
a právě barevné řešení, jak už bylo výše zmíněno, může využít psychologického účin-
ku barev a kladně působit na pocity a náladu pacienta. Optické odlehčení přístroje také 
přispívá k celkovému vzhledu a vyzařuje příjemným a přátelským dojmem.

Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh nemá žádnou zažitou historii či vztah značky 
ke společnosti, nemá tento psychologický aspekt žádný vliv na oblíbenost či zavrhnutí

10.1.3

10.1.4

10.1.5
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10.2 Ekonomické aspekty

10.2.1 Cena výrobku
Cena výrobku se pohybuje v řádu milionů korun a odvíjí se od použité technologie. 
Díky vysoké pořizovací ceně a nutným stavebním úpravám pro jeho použití má pří-
stroj poměrně dlouhou životnost, aby se počáteční investice v čase vrátila.

Velké výpočetní tomografy se dvěma zdroji jsou podstatně dražší než CT přístroje 
pouze s jedním zdrojem. Dalším faktorem ovlivňujícím cenu je počet detektorových 
řad v multidetektorech. Při využití navrhovaného řešení ukotvení gantry a pohyblivé-
ho lůžka do jednotné nosné konstrukce je nutné použití materiálů a mechanismů vy-
soké kvality, čímž může cena vzrůst ve srovnání s ostatními současnými CT přístroji.

Výpočetní tomograf kupují nemocnice a lékařské instituce, pro které jsou vysoké část-
ky za lékařské vybavení zcela normální a běžné. Použité technologie jdou neuvěřitel-
nou rychlostí dopředu, a tak se přístroje rychle stávají zastaralými. Ty pak najdou vy-
užití v menších nemocnicích s menšími finančními zdroji, které na koupi nejnovějších 
přístrojů nemají dostatek investičních prostředků.

Přístroj je určen k sériové výrobě a je možné ho vyhotovit ve dvou základních po-
dobách. Dle umístění v předem určené místnosti lze vyrobit přístroj s ukotvením vy-
šetřovacího stolu na pravé straně, nebo zrcadlově na levé straně. Také jako u většiny 
výrobků si lze individuálně zvolit doplňkovou barvu ze čtyř nabízených variant.

10.3 Sociální aspekty

10.3.1 Zájmy společnosti
Díky příchodu těchto přístrojů na trh jsou lékaři schopni zaznamenat aktuální zdra-
votní stav a příznaky onemocnění včas a přesněji. Velký význam mají tyto přístroje 
zejména pro takové případy, kdy je zapotřebí rychlého a detailního vyšetření celého 
těla a tím konkrétnějšího určení způsobu léčby. 

I přesto, že vyšetřování probíhá za pomoci rentgenového záření, které je lidskému tělu 
obecně škodlivé, přístroj již zachránil nejeden lidský život. Vědci také stále přicházejí 
s novými a novými technologiemi, které s sebou přináší menší dávky rentgenového 
záření i přesto, že kvalita snímků zůstává nebo se dokonce zvyšuje. Při určitých one-
mocněních je zrentgenování pacienta nezbytné, za pomoci výpočetního tomografu to 
jde rychle, kvalitně a pohodlně. Proto je CT přístroj pro společnost velkým přínosem.

Cílová skupina není věkově omezena. Přístroj je navržen tak, aby se dala nastavit výš-
ka lůžka a vstávání či ulehnutí bylo jednoduché i pro osoby s pohybovým omezením. 
Konstrukce CT přístroje umožňuje vyšetření i hendikepovaných pacientů na invalid-
ním vozíku.
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Skenování a zpracování nasbíraných dat provádí automaticky programové vybavení 
přístroje, na obslužném personálu je nastavení, obsluha před zahájením vyšetření, vý-
sledné vyhodnocení snímků a stanovení diagnózy odborným lékařem. Někdy se při 
vyšetření používá kontrastní látka, která je rovněž podávaná specializovaným pracov-
níkem nemocnice. Z tohoto hlediska tedy přístroj nenahrazuje lidskou pracovní sílu, 
pouze práci výrazně usnadňuje, urychluje a zpřesňuje.

10.3.2 Ekologie
Přístroj nevytváří žádné emise či neznečišťuje prostředí. Jak už je výše zmíněno, je-
diným negativním faktorem je rentgenové záření, které je však pro funkci přístroje 
nezbytně nutné. Výhody tohoto přístroje zdaleka převyšují jeho stinné stránky, a proto 
je pro společnost kladným přínosem.

Použité materiály nejsou dosud plnohodnotně recyklovatelné, je však jen otázkou 
času, kdy tuto skutečnost vývoj umožní. 

Nekomfort při instalaci přístroje a stavebních úpravách (hluk, prach, omezení, atd.) je 
z hlediska dlouhodobého využití zcela zanedbatelný.

10.3.3 Etika
Samotný tvar přístroje nevyvolává žádné podobnosti v nepřijatelných tvarech či ne-
podporuje násilí ani rasismus. Svým tvarem ani barvou neuráží žádnou složku společ-
nosti.

Způsob vyšetření neprobíhá v rozporu s žádným náboženstvím, je zcela neinvazivní, 
proto ho mohou využít i příslušníci specifických náboženských skupin.

Pacient je vždy obeznámen se všemi náležitostmi a podmínkami vyšetření a je povinen 
on (umožňuje-li to jeho aktuální zdravotní stav) nebo jeho oprávněný či právní zástup-
ce podepsat souhlas s vyšetřením.

10.3.2

10.3.3
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Závěr

ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo navrhnout design výpočetního tomografu s novým přístu-
pem ve tvarování a inovativním netradičním vzhledem, přesto však zachovat veškeré 
požadavky na konstrukci a funkčnost přístroje. Zároveň v návrhu zohlednit všech-
ny nároky na správnou ergonomii, nejen řešením vyšetřovacího stolu pro maximální 
komfort pacient, ale také zpříjemněním každodenní obsluhy a údržby ze strany odbor-
ného personálu.

Z technického hlediska předkládaný design přináší nové řešení ve sjednocení všech 
nosných konstrukcí do jednotného celistvého objektu - ulity. Tím se výrazně změnil 
vzhled přístroje a to právě díky eliminaci podpůrných sloupků pro ukotvení gantry 
a také nohy vyšetřovacího stolu. Přístroj získal jemný a elegantní tvar bez viditelných 
technických prvků. Dalším faktorem nevšedního vzhledu je využití asymetrie a orga-
nické tvarování na nosnou konstrukci, která má inspiraci v přírodě. Vnitřní konstrukce 
je převzata od nejmodernějších výpočetních tomografů tohoto druhu.

Tvar je navržen tak, aby údržba přístroje prováděná denně byla co nejpohodlnější, a to 
je docíleno právě jak ukotvením lůžka nad zemí, tak jednotným nečleněným tvarem 
nosné konstrukce. Pro jednoduchou a příjemnou obsluhu jsou ovladače a sdělovače 
umístěny do prostoru nejvíce vyhovujícím ergonomickým nárokům. Také samotné 
rozmístění a tvar jednotlivých tlačítek má jasně srozumitelný charakter, jsou navržena 
tak, aby byla nezaměnitelná. 

Z hlediska ekologie přístroj nevytváří žádné škodlivé látky nebezpečné okolí, pou-
ze nejmenší možnou dávku rentgenového záření, které je ale nezbytné pro samotnou 
funkčnost přístroje.

Z ekonomického hlediska je přístroj nepatrně dražší na výrobu, díky inovaci v ukot-
vení vyšetřovacího stolu. Tato konstrukce by se mohla časem ověřit a začít používat 
u všech CT přístrojích, čímž by i klesla cena a náklady na výrobu. Nahraditelnost 
jednotlivých dílů vnitřní konstrukce není problematická, jelikož technologie vychází 
ze současných řešení.

Při zpracování daného tématu bylo využito mnoho informačních zdrojů a proto je prá-
ce vypracovaná do detailů z hlediska nároků a požadavků jak ze strany pacienta, tak ze 
strany odborné obsluhy. Práce je připravena na další odbornou konzultaci s konstruk-
térem v daném oboru a případně by mohla být poupravena pro dodatečné konstrukční 
požadavky na výrobu a funkci.
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