
INNOSPOT 1000 T/TM 
Stabilní a mobilní digitální hrudníkové rentgenové zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� 2k x 2k obrazový matrix, hloubka 16 bit 
� Chráněná kabina proti záření 
� Nevyžaduje speciální síť  
� Vysoká mobilita  
� Minimální pacientská doze záření  

 



 
INNOSPOT 1000 T 
DIGITÁLNÍ HRUDNÍKOVÉ RENTGENOVÉ PRACOVNÍ 
MÍSTO 
 
InnoSpot 1000T je moderní, vysokopropustné, digitální hrud-
níkové zařízení. Díky velmi nizké pacientské dóze záření a 
vysoké propustnosti je ideální pro plícní screeningovou stanici. 
Jak stabilní (v nemocnici) tak i mobilní stanici lze rychle roze-
brat na moduly a na novém místě použití za několik hodin 
znovu zprovoznit a připojit a používat ze sítě maximální povo-
lenou proudovou zátěží 1 x 16 A. Zabudovaný vyso-
kofrekvenční rentgenový generátor TOP-X získal Maďarskou 
Velkou Cenu Inovace. Pacientská kabina je chráněná proti 
záření, mimo kabinu je úroveň záření menší než 0,4 µSv/h, a 
proto ho lze používat i v takových společenských místnostech 
bez ochrany proti záření (školy, kulturní domy), které nejsou 
určeny k lékařskému využití.  
 
Jeho provoz je díky použité moderní digitální technice velmi 
jednoduchý a spolehlivý, nejsou potřeba spotřební materiály 
(film, chemikálie) a speciální zázemí (vyvolání, temná komora). 
Pročesávání vyšetřovaného orgánu se děje pomocí úzce koli-
movaného paprsku, přičemž se na druhé straně pacienta svislý 
detektor pohybuje synchronně s paprskem vodorovně. Obra-
zové řádky přicházející z detektoru počítačový systém složí 
v obrazu s vysokým rozlišením. 
 
Ovládání je velmi jednoduché: zobrazení pacientských dat, 
nastavení parametrů rentgenu, ovládání expozice a zobrazení 
zhotovených obrazů se děje na jediném monitoru počítače ve 
Windows. Díky vysokému stupni automatizace není nutné 
změnit rentgenové parametry po každém pacientovi, jen se 
udává výběr odpovídající tělesně stavbě pacienta (obéz-
ní/hubený) a volby AP/LAT podle pozice snímku. Zabudovaný, 
jemně startující motorový zvedák pacienta zajišťuje rychlou a 
přesnou snímkovací pozici. Obraz se objeví na monitoru počí-
tače hned po snímkování, a tak lze kontrolovat jeho kvalitu.  
 
K zhotovení nálezu, tisku resp. archivaci obrazů slouží zvláštní 
diagnostická pracovní stanice. To je též jeden velkokapacitní 
PC, s grayscale radiologickým monitorem s vysokým rozliše-
ním a sofwarem na zhotovení nálezu, který pomocí obrazových 
postprocessing postupů na vysoké úrovni (vytvoření oken, 
zvětšení, obrazová inverze, ostření okrajů, histogram, gamma-
korekce, měření vzdálenosti a plochy, označení, titulkování) a 
obslužných softwarových rutinů k urychlení vytvoření nálezu 
(uložení použitých nastavení, předem uložených typických 
diagnóz) umožňuje vysoce spolehlivé a rychlé provedení prá-
ce. 
 
Systém se může připojit k nemocniční síti pomocí protokolu 
podle norem DICOM. Při existujícím zázemí mohou pacientská 
data přicházet z centrálního HIS systému nemocnice, resp. 
hotové obrazy lze poslat do RIS systému nemocnice k dalšímu 
použití a k archivaci. V případě potřeby systém můžeme dodá-
vat i se systémem PACS o různých výkonech.  

 

INNOSPOT 1000 TM  
MOBILNÍ DIGITÁLNÍ HRUDNÍKOVÉ RENTGENOVÉ 
PRACOVNÍ MÍSTO 
 
InnoSpot 1000 TM je moderní, vysokopropustné, mobilní 
digitální hrudníkové zařízení. Jeho centrálním prvkem je In-
noSpot 1000 T rentgenové zařízení zabudováno do klimatizo-
vaného kontejneru spolu s příslušnými doplňujícími technický-
mi prvky a namontované na podvozek nákladního automobilu 
tvoří kompletní hrudníkovou a diagnostickou pracovní stanici.  
Lze objednat s různými kontejnerovými variantami a s různými 
podvozky. Kompletní systém může být napájen z místní jedno- 
nebo třífázové elektrické sítě nebo volitelně lze provozovat i 
z mobilního dieslového agregátu. Nabízíme různé InnoSpot 
1000 TM v různých variantách pro různé požadavky. Lze ho 
používat jako samostatnou screeningovou stanici, kde všechny 
funkce (pacientská administrace, rentgenové snímkování, 
zhotovení nálezu archivace) jsou integrovány do jedné mobilní 
jednotky, ale lze vytvořit i komplexní screeningovou síť, kde 
mobilní screeningové autobusy jezdí po vesnicích a zhotoví 
snímky, posléze v centrální (např. krajské) pracovní stanici je 
vyhodnotí a archivují. Centrální stanice lze propojit navzájem 
do sítě, tak lze vytvořit síť, která pokryje docela velké území, 
kraj nebo i celý stát. 

 
PŘEDNOSTI ZAŘÍZENÍ 
 
� Pacient během vyšetření dostává minimální dózis (ne více 

než 10 µSv, typicky 5 µSv)  
� Okamžité zobrazení obrazu na monitoru, není nutné film, 

chemikálie, temná komora  
� Velká propustnost 
� Zpracování obrazu, zhotovení nálezu, uložení, tisk a 

posílání obrazů se děje pomocí moderní počítačové tech-
niky 

� Rychle osvojitelný, přátelský software pod OS Windows 
� Sice všechny funkce screeningové hrudníkové stanice 

(zadávání pacienta, snímkování a vyhodnocení) lze pro-
vést pomocí jednoho počítače, ale pomocí dalšího zobra-
zovacího počítače se značně zvýší propustnost stanice, 
na jednom se děje snímkování a na druhém vyhodnoco-
vání.  

� Rychlé vyhledávání podle různých kritérií v databázi 
� Ve zpracování obrazu je automatizace na vysokém stupni, 

ale systém dává možnost volného nastavení parametrů 
pro zpracování obrazu (vytváření oken, gamakorekce, fil-
try, inverzní zobrazení, měření vzdálenosti a plochy, zvět-
šení obrazu) 

� Proti záření chráněná kabina s měkce rozjíždějícím zve-
dáním pacienta 

� Polovodičový detektor dává stabilní a spolehlivý provoz 
� Integrovatelnost do systémů HIS/RIS 
� Lze ho objednat s kompletním systémem PACS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ 
• Mobilní varianta 

 

 

 

 

1. Větrání 

2. Hrudníkový přístroj typu In-

noSpot 1000 T s chráněnou 

kabinou proti záření, s TOP-X 

generátorem a s trubicí  0,3/0,6 

mm fokusem  

3. Počítač řídící rentgen, záložní 

zdroj, oddělovací transformá-

tor, switch (5 portů) 

4. Dveře chráněné kabiny proti 

záření 

5. 17“ barevný TFT LCD monitor 

6. Dveře k počítači 

7. Otvíratelná a zacloněná okna 

(ve všech místnostech) 

8. Ulehčení 

9. Klima-zařízení 

10. Věšák 

11. Zasunovací dveře do přepážky 

2 ks 

12. Otvor pro teplý vzduch fouka-

cího topení 

13. Zásuvková skříň, nad ní držák 

pro papírové ručníky 

14.  Umyvadlo na ruce, s čerpa-

dlem, ohřívačem vody, 2x10 l 

nádrží, držákem pro papírové 

ručníky a tekuté mýdlo 

15. Odpočívací lavice 2 ks, u jedné 

hasicí přístroj 

16. Připevnitelná otočná židle 

17.  Počítačový stůl k zadávání 

údaje, 15“ barevný TFT LCD 

monitor, záložní zdroj 

18. Vstupní dveře 

19. Ventilátor 

20. Závěs na garnyže 

21. Schody se zábradlím 

  



TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
 

Vytvoření odrazu 
 
Rozměry vyšetřované plochy: 410 x 410 mm 
Doba pročesávání: 6 vteřin 
Rozlišení sběru obrazu: 16 bit 
Velikost obrazu: 2k x 2k x 16 bit 
Formát souborů: DICOM 3.0 

 
Údaje rentgenové techniky  
 
30 kW TOP-X HF vysokofrekvenční rentgenový generátor 
Rozměry fokusu rentgenové trubice: 0,3 x 0,6 mm 
Napětí rentgenové trubice: 60-150 kV, v 1 kV krocích, stabilita 
± 2 % 
Proud rentgenové trubice: 12-30 mA 
Rozměry a váha kabiny: 1000 x 1850 x 2350 mm, 800 kg 
Síťové připojení: 1x230 V/16 A, 50 Hz (stabilní provedení) 
3x400 V/16 A, 50 Hz (mobilní provedení) 
Propustnost: 100 pacientů/hodinu 
Pacientský dózis max: 10 µSv (typicky 5 µSv) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Základní vybavení (stabilní varianta) 
 
� Chráněná kabina proti záření s motorovým zvedákem 

pacienta s jemným rozjezdem pro rychlé a pohodlné pozi-
cování 

� Zabudovaný vysokofrekvenční generátor 
� Pročesávací mechanizmus se štěrbinovou clonou 
� Lineární polovodičový rentgenový detektor s elektronic-

kými zesilovači 
� Exponovací a počítačový řídící pult, odkud se provádí 

ovládání generátoru a pročesávací mechaniky a který je 
schopen přijímat signály z rentgenového detektoru  

� 19“ barevný zobrazovací a řídící monitor 
� Archivační zařízení (DVD ROM zapisovač) 
� Tiskárna pod Windows 
� Záložní zdroj 
� Počítačový stůl 
 

Volitelné možnosti 
 
� Vyhodnocovací pracovní stanice, která se skládá z počí-

tače a 18-20“ monochromatického radiologického monito-
ru 

� Pacientsko-administrativní pracovní stanice, která se 
skládá z počítače a 15-17“ barevného monitoru 

� DICOM rozhraní (interface) 
� DICOM tiskárna 
� PACS (Picture Archiving and Communications Systems) 
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