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Vyšetrovací stěna je určena pro lékařskou 

radiologickou diagnostiku, umožňuje úhlově 
obecné polohování pacienta a obecné polo-
hování osy projekce. Skládá se ze dvou na 
sebe kolmých С oblouků, z nichž nosný С 
oblouk otáčí pacientem okolo příčné osy a 
nese druhý oblouk, na němž je umístěn 
rentgenový zářič a zobrazovací systém; o-
táčí osou projekce okolo podélné a příčné 
osy pacienta a déle má posuvný pohyb po-
dél úložné desky, která je otočná okolo po-
délné osy a dále hloubkově a příčně posuv-
ná. Vyšetřovací stěnu lze využít pro nejo-
becnější způsoby vyšetření, zažívacího trak-
tu, měkkých tkání, angioradiologická, neu-
roradiologická a izocentrická dynamická 
vyšetření. 
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4 
Vynález se týká rentgenové vyšetřovací 

stěny s obecným polohováním, která je ur-
čena pro lékařskou radiologickou diagnos-
tiku, pro obecná rutinní i specializovaná vy-
šetření. 

Známé rentgenové vyšetřovací stěny s o-
becným polohováním umožňují otáčení pa-
cienta okolo příčné a podélné osy a rentge-
novým zářičem se zobrazovacím systémem 
otáčení okolo podélné osy, pouze v rovině 
kolmé na podélnou osu pacienta. Na zná-
mých rentgenových vyšetřovacích stěnách 
s obecným polohováním nelze realizovat 
projekce v šikmých rovinách vůči podélné 
ose pacienta z libovolného směru a nelze 
realizovat izocentrická vyšetření. 

Nevýhoda omezeného polohování pacien-
ta a rentgenového zářiče se zobrazovacím 
systémem u rentgenových vyšetřovacích 
stěn s obecným polohováním, s úložnou des-
kou otočnou okolo příčné i podélné osy pa-
cienta, s rentgenovým zářičem a zobrazo-
vacím systémem otočným okolo podélné o-
sy pacienta a posuvným podél úložné des-
ky, odstraňuje rentgenová vyšetřovací stě-
na s obecným polohováním podle vynálezu 
tím, že úložná deska má hloubkově přesta-
vitelné uložení a příčně přestavitelné ulo-
žení, přičemž rentgenový zářič a zobrazova-
cí systém jsou posuvně uloženy ve směru 
osy projekce a jsou umístěny na oblouku 
ve tvaru písmene C, který má otočné ulože-
ní na nosiči zobrazovacího systému okolo 
příčné osy. 

Příklad provedení rentgenové vyšetřovací 
stěny s obecným polohováním, určené pro 
lékařskou radiologickou diagnostiku, je 
schematicky znázorněn na připojeném zo-
brazení. 

Rentgenová vyšetřovací stěna s obecným 
polohováním je řešena pro možnost zauje-
tí s pacientem úhlově libovolnou polohu v 
prostoru a v podstatě s úhlově libovolným 
směrováním centrálního paprsku vůči pa-
cientovi, vyjma prostoru blokovaného úlož-
nou deskou 1 s pacientem. 

Základní otáčení celé vyšetřovací stěny je 
realizováno nosným С obloukem 10 ulože-
ným na základně 11, která může být připev-
něna buď к podlaze nebo závěsně ke stro-
pu. 

Na jedné straně je nosný С oblouk 10 o-
patřen rameny 12 úložné desky, nesoucí na 
svých koncích základny 13 úložné desky, 
které jsou opatřeny otočnými mechanismy 
14, umožňujícími otáčení úložné desky 1 o-
kolo podélné osy 8 ležící v kolmé rovině vů-
či rovině nosného С oblouku 10 a prochází 
středem jeho zakřivení. 

Otočné mechanismy 14 jsou opatřeny 
hloubkově přestavitelnými uloženími 2 pro 
hloubkové přestavování úložné desky 1 do 
potřebné vzdálenosti od podélné osy 8 a 
příčně přestavitelnými uloženími 3 pro příč-
né přestavování úložné desky 1 vůči podél-
né ose 8. 

Nosný С oblouk 10 je na odvrácené straně 
ramen 12 úložné desky opatřen podélným 
nosníkem 15, rovnoběžným s podélnou osou 
8, na němž je uložen podélně posuvně nosič 
16 zobrazovacího systému, opatřený nosným 
ramenem 17, otočným okolo základní příč-
né osy 6. Nosné rameno 17 nese oblouk 18, 
jehož rovina je kolmá na rovinu nosného 
С oblouku 10. 

Nosič 18 zobrazovacího systému umožňu-
je podélný posun rentgenového zářiče 4 a 
zobrazovacího systému 5 podél úložné desky 
1, nosné rameno 17 umožňuje otáčení osy 
projekce 7 okolo příčné osy 6 a spolu s 
obloukem 18 umožňuje otáčení osy projek-
ce 7 okolo podélné osy 8. 

Na jedné straně oblouku 18 je suvně, ve 
směru osy projekce 7, uložen rentgenový zá-
řič 4, na druhé straně, proti rentgenovému 
zářiči 4 je suvně, ve směru osy projekce 7, 
uložen zobrazovací systém 5, přitom cen-
trální paprsek rentgenového zářiče 4, to-
tožný s osou projekce 7, prochází středem 
zobrazovací plochy zobrazovacího systému 
5. 

Podélná osa 8, příčná osa 6 a osa projek-
ce 7, prochází stále izocentrickým bodem 9. 

Rentgenový zářič 4 se zobrazovacím sy-
stémem 5 mohou být otočeny z předozadní 
do zadopřední projekce nebo naopak, pomo-
cí otočení oblouku 18 s rentgenovým záři-
čem 4 a zobrazovacím systémem 5 a otoče-
ním nosného ramena 17. 

Rentgenová vyšetřovací stěna s obecným 
polohováním podle vynálezu, může mít ú-
ložnou desku 1 zcela výsuvnou pro možnost 
umístění nemobilního pacienta na vyšetřo-
vací stěnu. 

Rentgenová vyšetřovací stěna s obecným 
polohováním podle vynálezu, může být pří-
padně základnou 11 upevněna na stropě vy-
šetřovny a nosný С oblouk 10, s nosníkem 
15 a nosičem 16 zobrazovacího systému o-
točen směrem dolů. 

Rentgenovou vyšetřovací stěnu s obecným 
polohováním jak pacienta, tak osy zobraze-
ní, lze využít pro nejobecnější způsoby vy-
šetřování, hlavně pak zažívacího traktu, 
měkkých tkání, angioradiologická a neuro-
radiologická vyšetření a izocentrická dyna-
mická vyšetření. 
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P Ř E D M Ě T VYNALEZU 

Rentgenová vyšetřovací stěna s obecným 
polohováním, s úložnou deskou otočnou o-
kolo příčné i podélné osy pacienta, s rent-
genovým zářičem a zobrazovacím systémem 
otočným okolo podélné osy pacienta a po-
suvným podél úložné desky, vyznačená tím, 
že úložná deska (1) má hloubkově přestavi-

telné uložení (2] a příčně přestavitelné u-
ložení [3], přičemž rentgenový zářič (4) a 
zobrazovací systém (5) jsou posuvně ulože-
ny ve směru osy projekce (7) a jsou umís-
těny na oblouku (18) ve tvaru písmene C, 
který má otočné uložení na nosiči (16) zo-
brazovacího systému okolo příčné osy (6). 
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