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Testy eksploatacyjne  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 884) 
 
URZĄDZENIA STOSOWANE W STOMATOLOGII 
(aparaty do zdjęć wewnątrzustnych, pantomograficznych oraz cefalometrii)  
 
l.p. Nazwa testu Zakres Częstotliwość 

Opis testu kryterium 

1 Rozdzielczość nisko- 
i wysokokontrastowa   

Na obrazie obiektu testowego 
zawierającego wzory do oceny 
rozdzielczości uzyskanego przy  
użyciu klinicznie stosowanych 
parametrów ekspozycji, 
rozdzielczość wysoko- 
i niskokontrastowa wizualnie jest 
nie gorsza niż wartość odniesienia.  

-  co 6 miesięcy 

2. Powtarzalność 
zaczernienia obrazu 

Uwaga: Test należy wykonać przez 
ocenę wizualną. 
Na obrazie fantomu schodkowego 
uzyskanego przy użyciu klinicznie 
stosowanych parametrów 
ekspozycji, przesunięcie  
zaczernienia odpowiednich 
schodków obrazu fantomu  
względem obrazu odniesienia 
może się różnić maksymalnie 
o jeden schodek.  

 co miesiąc 

3 Proces wywoływania 
tylko dla aparatów do 
zdjęć 
pantomograficznych i 
cefalometrii 
 

3.1.  
Gęstość minimalna. Gęstość 
minimalna wynosi maksymalnie  

 
0,30 

w każdym dniu pracy 
wywoływarki 

3.2.Wskaźnik światłoczułości  ±0,15 

3.3.Wskaźnik kontrastowości  
Różnica pomiędzy wyznaczonym 
wskaźnikiem kontrastowości a 
wartością odniesienia wynosi  

±0,20 
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maksymalnie  

3.4. 
Temperatura wywoływacza 
Różnica pomiędzy zmierzoną 
temperaturą wywoływacza a  
wartością odniesienia wynosi  
maksymalnie  

±1,0 °C 

4. Pomieszczenie ciemni 
/tylko dla aparatów 
do zdjęć 
pantomograficznych i 
cefalometrii/ 
 

Uwaga:  
Test należy wykonać z włączonym oświetleniem roboczym, jeżeli  
znajduje się na wyposażeniu ciemni.  
Test należy wykonać przy zastosowaniu błony rentgenowskiej 
naeksponowanej tak, aby gęstość optyczna na uzyskanym obrazie 
zawierała się w przedziale 0,9 – 1,4 (wliczając tło).  
Jako pomieszczenie ciemni uważa się również przestrzeń,  
gdzie pracuje się na nieosłoniętej błonie w wywoływarkach ręcznych 
i  półautomatycznych umiejscowionych w pomieszczeniach ze światłem 
dziennym.  

  Dodatkowe tło w ciągu 4 minut 
wynosi maksymalnie  

0,1 co 6 miesięcy 

5. Warunki oceny zdjęć 
rentgenowskich 
/tylko dla aparatów 
do zdjęć/ 

Uwaga: Test należy przeprowadzić przez ocenę wizualną wszystkich  
negatoskopów.  

5.1. 
Powierzchnia negatoskopu nie 
jest zabrudzona, ani porysowana.  
5.2. 
Negatoskop świeci stabilnym, 
równomiernym  
oraz jednakowym na całej 
powierzchni światłem. 

- 
 
 
 
 
- 

w każdym dniu pracy 
negatoskopu 

 
Monitory stosowane w stacjach przeglądowych i opisowych. 
Poza testami aparatury rentgenowskiej należy wykonać testy monitorów stosowanych do prezentacji 
obrazów medycznych oraz testy drukarek stosowanych do tworzenia kopii cyfrowych obrazów 
medycznych. Nie dotyczy monitorów stosowanych wyłącznie do prezentacji obrazów medycznych w 
zakresie stomatologii wewnątrzustnej. 
 
W każdym dniu pracy monitora przed rozpoczęciem pracy 

 

 

 

Zobacz też: 

 
PODSTAWY PRAWNE  |  PROCEDURY WZORCOWE  |  NOWE  PRAWO ATOMOWE 

https://www.kcor.gov.pl/index.php/pl/prawo-pl
https://stom.hipokrates.org/folder/rtg/procedury.pdf
https://stom.hipokrates.org/folder/rtg/nowePrawoAtomowe.pdf

