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Streszczenie

Stale zwiększająca się liczba zakładów radiodia-
gnostyki przekłada się na większą dostępność 

do badań z  zakresu rentgenodiagnostyki konwen-
cjonalnej, co powoduje zwiększenie liczby wykony-
wanych zdjęć rentgenowskich, a tym samym wzrost 
liczby zdjęć odrzuconych i powtórzonych. 
Celem pracy jest poszukiwanie grup badań obarczo-
nych zwiększonym ryzykiem błędu, a  przez to ko-
niecznością ich powtórzenia na podstawie analizy 
wykonanych i powtórzonych zdjęć rentgenowskich.
Przeprowadzono retrospektywną analizę 22 454 zdjęć 
rentgenowskich wykonanych w latach 2011-2014.
Spośród nich wyodrębniono grupę 1101 zdjęć od-
rzuconych. Wszystkie zdjęcia należące do grupy od-
rzuconych zostały powtórzone. Następnie zdjęcia 
te oceniono, dzieląc na grupy ze względu na rodzaj 
badania i analizując każdą z grup osobno. Zwrócono 
także uwagę na zależność czasową liczby powtarza-
nych zdjęć rentgenowskich w kolejnych miesiącach 
oraz latach okresu objętego analizą.
Otrzymane wyniki pozwoliły wyodrębnić rodzaje 
badań, które mają podwyższone ryzyko przekro-
czenia zalecanego odsetka zdjęć powtórzonych, co 
pozwoli na zwrócenie szczególnej uwagi i zachowa-
nie zwiększonej ostrożności podczas wykonywania 
ich w przyszłości.
Kolejnym planowanym przez autorów krokiem jest 
poszerzenie zebranej bazy danych o badania wyko-
nane do dnia bieżącego i  uzupełnienie jej o  infor-
macje dotyczące przyczyny odrzucenia zdjęć, co 
pozwoli na bardziej dogłębną analizę potencjalnych 
czynników predysponujących do popełnienia błędu.

Słowa kluczowe: RTG, X-ray, zdjęcia powtórzone, 
ochrona radiologiczna

Abstract

The constant growth of number of radiology de-
partments means greater availability of conven-

tional X-ray, which increases the amount of X-rays 
performed, and thus elevate the number of reject-
ed and repeated examinations.
The aim of the study was to seek groups of exam-
inations with increased risk of error and therefore 
the need to be remade on the basis of analysis of 
performed and repeated x-ray images.
A retrospective analysis of 22,454 X-ray images 
taken in 2011-2014 was performed. Among them 
a group of 1,101 rejected images was distinguished. 
All examinations, that have been rejected have 
been repeated.
These examinations were divided into groups ac-
cording to the type of examination and each group 
was analyzed separately. Temporal distribution of 
repeated X-rays in the months and years of the anal-
ysis period was noted.
The obtained results allowed to distinguished types 
of studies, which have increased the risk of exceed-
ing the recommended percentage of repeated im-
ages. This knowledge will result in special attention 
and more cautious behavior during examinations in 
the future.
Another step planned by the authors is to widen 
the database of research done and supplement it 
with information about the reasons for the rejec-
tion of examination, which will allow for more ac-
curate analysis of potential factors predisposing to 
a mistake.

Key words: RTG, X-ray, image retakes, radiological 
protection
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Wstęp

Stale zwiększająca się liczba zakładów radiodiagnostyki przekła-

da się na większą dostępność do badań z  zakresu rentgenodia-

gnostyki konwencjonalnej, co powoduje zwiększenie liczby wyko-

nanych zdjęć rentgenowskich, a  tym samym wzrost liczby zdjęć 

powtórzonych. Każda procedura wykorzystująca promieniowanie 

jonizujące powoduje zagrożenie dla zdrowia, a skutki jego dzia-

łania zależą bezpośrednio od wielkości dawki otrzymanej przez 

pacjenta. W związku z powyższym należy pamiętać, aby kontro-

lować liczbę zdjęć powtarzanych i w miarę możliwości ograniczać 

liczbę nieprawidłowo wykonanych ekspozycji do minimum. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce wszystkie 

pracownie rentgenodiagnostyki objęte są obowiązkiem przepro-

wadzania klinicznych audytów wewnętrznych. Jednym z  wymo-

gów wyżej wymienionego audytu jest prowadzenie analizy zdjęć 

odrzuconych [1]. Analiza zdjęć odrzuconych do roku 2013 była 

także składową testów podstawowych wykonywanych w pracow-

niach rentgenowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdro-

wia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego 

stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznej [2]. Po zmianie Rozporządzenia w roku 2013 

analiza zdjęć odrzuconych wymagana była w  ramach podstawo-

wych testów kontroli jakości aparatury medycznej wyłącznie dla 

badań z zakresu mammografii. Zgodnie z Rozporządzeniem „ogól-

ny wskaźnik powtórzeń (stosunek całkowitej liczby powtórzeń do 

całkowitej liczby filmów eksponowanych w danym okresie) nie po-

winien przekraczać 5%” [2, 3]. Według wytycznych analizę zdjęć po-

wtórzonych należało wykonywać co 250 badań. Od roku 2015 ana-

liza zdjęć odrzuconych nie wchodzi w skład testów kontroli jakości. 

W literaturze znaleźć można liczne prace o  tematyce ochrony 

radiologicznej, z  których część dotyczy problemu minimalizacji 

błędów podczas wykonywania badań radiodiagnostyki konwen-

cjonalnej. Autorzy tych doniesień wskazują różne czynniki, które 

mogą wpływać na konieczność powtórnego narażenia pacjenta na 

promieniowanie jonizujące. W związku z cyfryzacją metody spoty-

ka się obecnie badania, które opierają się zarówno na klasycznych, 

jak i cyfrowych aparatach. Postuluje się, iż wprowadzenie standar-

du wykonywania danej procedury [4] oraz retrospektywna analiza 

wykonywanych badań w celu poszukiwania i eliminacji czynników 

predysponujących do jego niewłaściwego wykonania [5] istotnie 

wpływają na zmniejszenie dawki otrzymywanej przez pacjenta. 

Pomimo zastosowania różnorakich metod kontroli i optymali-

zacji procedury wykonywania badań z zakresu radiodiagnostyki 

konwencjonalnej, nadal pewien ich odsetek wykonywany jest 

nieprawidłowo i wymaga powtórzenia. W związku z powyższym 

słusznym wydaje się poszukiwanie nowych metod umożliwiają-

cych minimalizację tego niekorzystnego zjawiska. 

Cel

Celem pracy jest poszukiwanie grup badań obarczonych zwięk-

szonym ryzykiem błędu, a przez to koniecznością ich powtórzenia 

na podstawie analizy wykonanych i powtórzonych zdjęć rentge-

nowskich w  Zakładzie Radiodiagnostyki i  Radiologii Zabiegowej 

zlokalizowanym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Kato-

wicach w latach 2011-2014. Zwrócono także uwagę na zależność 

czasową liczby powtarzanych zdjęć rentgenowskich w kolejnych 

miesiącach i  latach okresu objętego analizą. Praca ta stanowi 

wstępną analizę danych gromadzonych w celu próby opracowa-

nia nowych metod redukcji liczby zdjęć powtórzonych. 

Materiał i metody

Wykonano retrospektywną analizę 22 454 zdjęć rentgenow-

skich wykonanych w latach 2011-2014 w Zakładzie Radiodiagno-

styki i Radiologii Zabiegowej zlokalizowanym w Uniwersyteckim 

Centrum Klinicznym w Katowicach. 

Spośród nich wyodrębniono grupę 1101 zdjęć odrzuconych. 

Wszystkie zdjęcia należące do grupy odrzuconych zostały po-

wtórzone. Następnie zdjęcia te oceniono, dzieląc na grupy ze 

względu na rodzaj badania i analizując każdą z grup osobno.

Wszystkie analizowane zdjęcia zostały wykonane techniką 

analogową na aparacie rentgenowskim stacjonarnym Bucky Dia-

gnost TH 674744 firmy Philips, rok produkcji oraz montażu 2003. 

Zdjęcia wykonywane były przez wykwalifikowany personel przy 

użyciu ustawień automatycznych, zgodnych z protokołem bada-

nia dla konkretnego obszaru anatomicznego. 

W celu gromadzenia i analizy danych wykorzystano program 

Microsoft Excel (Microsoft) oraz Statistica 12.5 (Statsoft). 

Aby wykazać istotność statystyczną różnic pomiędzy po-

szczególnymi rodzajami badań, wykorzystano test ANOVA rang 

Kruskala-Wallisa w związku z brakiem rozkładu normalnego ba-

danych zmiennych.

Wyniki

Średnio miesięcznie wykonywano 467,8 ± 88,8 zdjęć rentgenow-

skich, z  czego średnio powtórzono 22,9 ± 9 zdjęć miesięcznie. 

Największą liczbę zdjęć w  placówce wykonuje się w  styczniu, 

lecz widoczna jest także zwiększona liczba badań w  paździer-

niku. Najwięcej zdjęć powtórzono w  objętym analizą okresie 

w  miesiącach lipcu i  listopadzie każdego roku, z  widocznym 

także pikiem w marcu 2011 roku. Odnosząc powyższe wartości 

do odsetka zdjęć powtórzonych, największy procent zaobser-

wowano każdorazowo w lipcu oraz listopadzie, widoczne są też 

piki w marcu 2011 roku oraz październiku 2012 roku. Wszystkie 

powyżej omówione zależności przedstawiono na wykresach 

(Rys. 1-3).

Zebrane w  analizie badania z  zakresu rentgenodiagnostyki 

konwencjonalnej podzielono ze względu na rodzaj badania. Naj-

częściej wykonywane były:

 – zdjęcia RTG klatki piersiowej w projekcji PA (209,38 ± 53,17 

miesięcznie), 

 – zdjęcia RTG klatki piersiowej w projekcjach PA + bok (42,56 

± 12,61 miesięcznie), 
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 – zdjęcia RTG klatki piersiowej w projekcji AP 

wykonane aparatem przyłóżkowym (41,19 ± 

20,35 miesięcznie). 

Najrzadziej wykonywano zdjęcia RTG stawu 

łokciowego osiowe (0,02 ± 0,15 miesięcznie) 

oraz zdjęcia RTG rzepki (0,02 ± 0,14 miesięcznie). 

Analizując liczbę odrzuconych zdjęć, najczę-

ściej dochodziło do konieczności powtórzenia: 

 – zdjęć RTG klatki piersiowej w  projekcji PA 

(8,96 ± 5,14 miesięcznie), 

 – zdjęć RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżo-

wego w  projekcjach AP + bok (2,44 ± 2,42 

miesięcznie), 

 – zdjęć RTG przeglądowego jamy brzusznej 

(2,29 ± 1,50 miesięcznie). 

Największy średni odsetek powtórzonych 

zdjęć zaobserwowano dla:

 – zdjęć RTG kręgosłupa szyjnego w  projekcji 

skośnej (28,47 ± 55,43%), 

 – zdjęć RTG stawów skroniowo-żuchwowych 

(25,00 ± 86,60%), 

 – zdjęć RTG stawów biodrowych porównaw-

czych (17,21 ± 28,22%). 

Wyróżnić można także grupę zdjęć, które 

nie były powtarzane ani razu w czasie objętym 

analizą. 

Wykazano za pomocą testu ANOVA rang 

Kruskala-Wallisa, że analizowane rodzaje badań 

różnią się istotnie statystycznie zarówno pod 

względem liczby zdjęć wykonywanych miesięcz-

nie (p = 0,000), jak i  liczby zdjęć powtórzonych 

miesięcznie (p = 0,007). 

Dokładną liczbę wykonanych zdjęć, liczbę 

zdjęć powtórzonych oraz odsetek zdjęć powtó-

rzonych w podziale na grupy ze względu na ro-

dzaj badania, pogrupowane według częstości 

ich wykonywania przedstawia tabela 1. Kolo-

rem zielonym zaznaczono rodzaje badań, które 

nie były powtarzane, barwą żółtą oznaczono 

rodzaje badań, których średni odsetek powtó-

rzeń w  przeliczeniu na miesiąc nie przekroczył 

wartości 5%, na czerwono natomiast wyróżnio-

no badania ze średnim miesięcznym odsetkiem 

powtórzeń powyżej wartości 5%.

Wnioski i dyskusja

Przeprowadzona analiza wykonanych oraz po-

wtórzonych zdjęć ukazuje, iż problem nieprawi-

dłowych badań z  zakresu rentgenodiagnostyki 

konwencjonalnej nadal istnieje, pomimo wdro-

żenia w  placówce wymagań ustanowionych 

przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 

Rys. 1 Liczba wykonanych zdjęć względem miesięcy w poszczególnych latach

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 2 Liczba powtórzonych zdjęć względem miesięcy w poszczególnych latach

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3 Procent powtórzonych zdjęć względem miesięcy w poszczególnych latach

Źródło: Opracowanie własne.

Liczba wykonanych zdjęć względem miesięcy w poszczególnych latach.

Liczba powtórzonych zdjęć względem miesięcy w poszczególnych latach.
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Tabela 1 Liczba wykonanych zdjęć, powtórzonych zdjęć oraz ich odsetek w przeliczeniu na miesiąc w zależności od rodzaju badania. Kolorem zielonym oznaczono badania 

bez zdjęć powtórzonych, kolorem żółtym badania z odsetkiem < 5%, kolorem czerwonym badania z odsetkiem > 5% 

Wykonane zdjęcia  
(n/miesiąc)

Powtórzone zdjęcia  
(n/miesiąc)

Powtórzone zdjęcia  
(%/miesiąc)

Zdjęcie RTG klatki piersiowej PA 209,37 ± 53,17 8,96 ± 5,14 4,19 ± 2,26

Zdjęcie RTG klatki piersiowej PA+BOK 42,56 ± 12,61 1,00 ± 0,97 2,41 ± 2,59

Zdjęcie RTG klatki piersiowej AP przyłóżkowe 41,19 ± 20,35 1,35 ± 1,74 4,41 ± 7,02

Zdjęcie RTG przeglądowe jamy brzusznej 37,60 ± 9,19 2,29 ± 1,50 6,02 ± 4,11

Mammografia 30,31 ± 21,91 0,75 ± 1,34 2,13 ± 3,59 

Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego AP+BOK 25,33 ± 9,59 1,67 ± 1,31 6,77 ± 5,89

Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP+BOK 21,73 ± 7,43 2,44 ± 2,42 10,85 ± 10,66

Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego AP+BOK 6,31 ± 3,16 0,33 ± 0,72 4,61 ± 9,47

Zdjęcie RTG barku 5,75 ± 3,01 0,48 ± 0,77 10,46 ± 20,89

Zdjęcie RTG klatki piersiowej BOK 5,42 ± 2,87 0,04 ± 0,29 0,69 ± 4,81

Zdjęcie RTG dłoni PA+BOK 4,67 ± 2,40 0,15 ± 0,55 3,13 ± 11,22

Zdjęcie RTG przeglądowe czaszki PA+BOK 4,00 ± 2,10 0,29 ± 0,58 5,46 ± 11,24

Zdjęcie RTG stawów biodrowych porównawcze 3,58 ± 2,33 0,52 ± 0,74 17,21 ± 28,22

Zdjęcie RTG porównawcze dłoni PA+BOK 3,46 ± 2,32 0,13 ± 0,39 6,16 ± 21,61

Zdjęcie RTG boczne kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe 2,94 ± 2,48 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe 2,63 ± 2,02 0,06 ± 0,43 1,25 ± 8,66

Zdjęcie RTG stawu kolanowego AP+BOK 2,56 ± 1,54 0,17 ± 0,48 4,15 ± 11,47

Zdjęcie RTG stawu biodrowego AP 2,52 ± 2,18 0,44 ± 0,80 13,77 ± 25,02

Zdjęcie RTG stopy AP+BOK 2,31 ± 1,74 0,08 ± 0,28 2,67 ± 9,56

Zdjęcie RTG stawów krzyżowo-biodrowych 1,81 ± 1,42 0,27 ± 0,68 7,5 ± 17,74

Zdjęcie RTG stawu kolanowego porównawcze AP+BOK 1,64 ± 1,63 0,06 ± 0,25 4,96 ± 20,83

Zdjęcie RTG żeber AP/PA/SKOS 1,54 ± 1,30 0,08 ± 0,28 3,54 ± 12,46

Zdjęcie RTG zatok 1,38 ± 1,31 0,09 ± 0,28 5,50 ± 21,02

Zdjęcie RTG stawu skokowego AP+BOK 1,35 ± 1,32 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG oczodołów 1,33 ± 1,36 0,13 ± 0,44 7,81 ± 32,68

Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego SKOS 1,31 ± 1,31 0,40 ± 0,68 28,47 ± 55,43

Zdjęcie RTG miednicy 1,29 ± 1,20 0,08 ± 0,35 4,17 ± 17,36

Zdjęcie RTG porównawcze stóp 1,17 ± 1,24 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG nadgarstka PA+BOK 1,04 ± 1,32 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kości ramiennej AP+BOK 0,96 ± 1,02 0,15 ± 0,36 11,88 ± 31,31

Zdjęcie RTG przedramienia 0,94 ± 1,49 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG stawu łokciowego AP+BOK 0,91 ± 0,96 0,17 ± 0,68 9,42 ± 35,60

Urografia środkiem cieniującym jonowym 0,79 ± 0,99 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc 0,79 ± 0,90 0,06 ± 0,24 5,21 ± 21,24

Zdjęcie RTG kości udowej AP+BOK 0,74 ± 0,90 0,15 ± 0,47 9,57 ± 28,81

Zdjęcie RTG porównawcze stawów biodrowych AP+SKOS 0,64 ± 0,73 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG szyjki kości udowej 0,64 ± 0,90 0,06 ± 0,25 6,38 ± 24,71

Zdjęcie RTG palca AP+BOK 0,46 ± 0,65 0,02 ± 0,14 2,08 ± 14,43

Zdjęcie RTG żuchwy 0,44 ± 0,73 0,11 ± 0,33 5,56 ± 16,67

Zdjęcie RTG kości podudzia AP+BOK 0,44 ± 0,71 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego SKOS 0,29 ± 0,65 0,02 ± 0,14 2,08 ± 14,43

Zdjęcie RTG obojczyka PA/AP 0,28 ± 0,54 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG palców stopy AP+BOK 0,23 ± 0,47 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG celowane na ząb obrotnika 0,23 ± 0,56 0,04 ± 0,20 3,13 ± 16,00

Zdjęcie RTG klatki piersiowej z kontrastem w przełyku AP+BOK 0,21 ± 0,46 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kości ogonowej AP+BOK 0,20 ± 0,51 0,09 ± 0,29 6,82 ± 23,10

Zdjęcie RTG tchawicy 0,19 ± 0,40 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych 0,17 ± 0,39 0,25 ± 0,87 25,00 ± 86,60

Urografia środkiem cieniującym niejonowym 0,17 ± 0,38 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kości nosowej 0,16 ± 0,43 0,02 ± 0,15 2,33 ± 15,25

Zdjęcie RTG mostka PA+SKOS 0,16 ± 0,37 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG łopatki AP+BOK 0,14 ± 0,43 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kości krzyżowej AP+BOK 0,11 ± 0,32 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kręgu szczytowego i obrotowego 0,11 ± 0,31 0,02 ± 0,15 2,13 ± 14,59

Zdjęcie RTG celowane na podstawę czaszki 0,10 ± 0,31 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kości piętowej BOK 0,09 ± 0,36 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG stawu mostkowo-obojczykowego PA 0,09 ± 0,35 0 ± 0 0 ± 0

Zdjęcie RTG kości ramiennej transtorakalne 0,04 ± 0,21 0,02 ± 0,15 2,17 ± 14,74

Zdjęcie RTG stawu łokciowego osiowe 0,02 ± 0,15 0,02 ± 0,15 2,22 ± 14,91

Zdjęcie RTG rzepki 0,02 ± 0,14 0,02 ± 0,14 2,08 ± 14,43

Źródło: Opracowanie własne.
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18 lutego 2011 roku w  sprawie warunków bezpiecznego sto-

sowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznej wraz z późniejszymi zmianami. 

Dzięki analizie wykonanych oraz powtórzonych zdjęć w kolej-

nych miesiącach i  latach uzyskano możliwość wskazania okre-

sów, w których szansa popełnienia błędu podczas wykonywania 

badania rośnie.

Otrzymane wyniki pozwoliły wyodrębnić rodzaje badań, któ-

re posiadają podwyższone ryzyko przekroczenia zalecanego 

odsetka zdjęć powtórzonych, co pozwoli na zwrócenie szczegól-

nej uwagi i zachowanie zwiększonej ostrożności podczas wyko-

nywania ich w przyszłości. Weryfi kacja, czy zastosowanie tego 

typu działań prewencyjnych przyniesie pożądane skutki, będzie 

możliwa dopiero po kilku miesiącach od wdrożenia.

Wydaje się, iż zasadnym byłoby przeprowadzenie analogicznej 

analizy zdjęć wykonanych oraz powtórzonych w  innych zakładach 

diagnostyki obrazowej w  celu wyodrębnienia procedur o  zwięk-

szonym ryzyku błędu, co pozwoliłoby na zastosowanie środków 

prewencyjnych, a w rezultacie obniżenie dawki promieniowania joni-

zującego dla pacjentów. Charakterystyka poszczególnych zakładów 

radiologii jest różna ze względu na unikalne profi le placówek, a przez 

to odniesienie wyników analizy zdjęć odrzuconych uzyskanych w jed-

nym z nich do pozostałych byłoby obarczone dużym błędem. 

Zgodnie z  aktualnymi doniesieniami jedną ze skutecznych 

metod redukcji liczby zdjęć powtórzonych, a  możliwą do 

zastosowania w analizowanej placówce, jest rezygnacja ze zdjęć 

klasycznych na rzecz aparatu cyfrowego [6].

Kolejnym planowanym przez autorów krokiem jest poszerze-

nie zebranej bazy danych o badania wykonane do dnia bieżące-

go i uzupełnienie jej o informacje dotyczące przyczyny odrzuce-

nia zdjęć, co pozwoli na bardziej dogłębną analizę potencjalnych 

czynników predysponujących do popełnienia błędu.
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EIZO RadiForce RX440

 9 Olea Medical wykorzystuje w analizie badań onkologicznych techniki ob-
razowania takie jak DWI, DSC, DCE, DTI, traktografię, ASL, IVIM w MRI i CT 
ponadto udostępnia specjalne narzędzie do wyliczeń pojemności guza 
jednym kliknięciem oraz jego rekonstrukcji w 3D i oceny progresji.

 9 Szybkie generowanie map dynamicznej perfuzji pomocnych 
w przypadku analizy zmian nowotworowych badanego organu 
(Wash-in, Wash-out, Curve_Washin, Curve Washout, TME, AUC, 
Ktrans, Kep, Ve, Vp)

 9 Olea Medical to zwycięzca konkursu prof. Fibacha*, posiada szereg 
nowoczesnych funkcji: automatyczną korekcję artefaktów rucho-
wych, automatyczną segmentację tła (czaszka, płyn mózgowo-rdze-
niowy, automatyczny dobór optymalnej tętniczej funkcji wejścia AIF 
oraz żylnej funkcji wyjścia VOF.

*Zwycięzca konkursu Profesora Fiebacha pod nadzorem NIH/NINDS w katego-
riach: najkrótszy czas wyliczeń, najdokładniejsze wyliczenie, dopasowanie

 9 Multimodalny monitor przystosowany do jednoczesnej diagnostyki 
różnych badań, rozdzielczość 4 MPix zastępuje 2 monitory 2 MP wy-
szczególnione w RMZ. Funkcja Hybrid Gamma automatycznie rozpo-
znaje DICOM lub kolor we wszystkich oknach medycznych aplikacji, 
i dostosowuje do niego parametry obrazu dla optymalnej diagnostyki 
pacjenta oraz oceniającego radiologa.  Bardziej efektywna i wygodna 
praca przekłada się na efektywność diagnostyki. 

 9 Zwarta konstrukcja RX440 poprawia ergonomię pracy, podwyższając 
jej komfort podczas wielogodzinnej pracy opisowej. Czujnik oświetle-
nia ekranu światłem zewnętrznym dostosowuje go do optymalizacji 
obrazowania DICOM, a po przekroczeniu dopuszczalnych wartości 
informuje radiologa o zagrożeniu. 

 9 Wbudowane czujniki pozwalają na kontrolę parametrów monitora tak, 
by zawsze były zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
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