
   
Id szakos Felülvizsgálati Jegyz könyvő ő

       
A vizsgálat megnevezése és módja:

Képalkotó ultrahang-diagnosztikai készülék 4/2009.(III.17.) EüM. r. szerinti id szakos felülvizsgálata ő
az ENKK által engedélyezett  vizsgálati eljárás szerint (kijelölés száma: 090754-005/2016/OTIG).

Az intézet neve, címe: A készüléket üzemeltet  intézet megnevezése,ő  
címe  

A vizsgálat helye: intézményen belüli részleg megjelölés
címe
vizsgálóhelyiség,  

A vizsgálat tárgya: Gyártó, készülék tipus, ultrahang diagnosztikai készülék, Nº:  
Konvex fej: tipus, Nº: 
Lineáris fej:   tipus, Nº: 
Szektor fej:   tipus, Nº: 

Monitor: gyártó, tipus
Printer: gyártó, tipus

A vizsgálat ideje: 20ee.hh.nn.

A vizsgálatot végezte: Szekeres Sándor

A vizsgálatnál alkalmazott mér eszközökő :

Vizsgáló eszközök Gyártó / Típus Gy.sz./asz. Kalibrálás érvényessége

Véd vezet  impedanciamérő ő ő Megger PAT 32 041104/1500 2018-03-16

Infrah mérő ő Bosch PTD 1 307054585 2019-10-20

Multiméter Fluke 289 96220243 2018-03-16

Szivárgóáram mér  adapterő MA1 001 Felülvizsgált: 2016-09

Többcélú UH fantom ATS 549 21106343 Felülvizsgált: 2016-09

Doppler áramlásmér  rendszerő ATS 700 + ATS 523A D11004087 + 21108498 2021-10-19

Felülvizsgált: a kalibrálásra nem kötelezett eszközök saját eljárással rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. 

A vizsgálat eredménye: Szemrevételezéses vizsgálatok alapján:   ALKALMAS

Biztonságtechnikai vizsgálatok alapján:   ALKALMAS

M ködési vizsgálatok alapján: ű   ALKALMAS

Indoklás, megjegyzések: 
- Indoklás ……
- Megjegyzés ……

Melléklet:    
- Transducer fej mérési lapok száma: 1(2 ...8)
(- nyomtatott felvétel fantomról: 0 felvétel (csak az intézet jegyz könyvéhez tartozik))ő

 

Jelen jegyz könyv a ő SZERLA Röntgen EC. engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható
vj_ifv20_v2016a

...............................................
Szekeres Sándor ügyvezető

PH

Budapest, 20ee.hh.nn.

ALKALMAS

 vagy a vizsgált tulajdonságok megváltozását okozó beavatkozást követ en esedékes.ő

A vizsgált készülék  összességében  jelenlegi állapotában használatra:
A következ  felülvizsgálat 3 év múlva ő (20ee.hh.nn.),

mailto:szekers.sandor@gmail.com
http://www.szerla.hu/
http://www.szerla-rontgen.hu/
http://www.szerla-rontgen.hu/
http://www.szerla-rontgen.hu/


SZERLA Röntgen EC. ifv jkv. szám:  SZ17-jjj-20-ss  

1. Kísér  dokumentáció vizsgálatő Rendben

igen nem nincs

1.1 Magyar nyelv  kezelési útmutatóű

1.2 El z  id szaki felülvizsgálat jegyz könyveő ő ő ő

1.3 Karbantartási és szerviz útmutató

1.4 M szerkönyv, ű üzemeltetési napló

1.5
Kiemelt gyógyászati helyiség biztonság- 
technikai felülvizsgálati jegyz könyveő

3. Funkcionális  vizsgálat Rendben

igen nem nincs

3.1 Bekapcsolási folyamat mindig szabályos

3.2 Önteszt lefutása

3.3 Monitor, nyomtató beállítás,  illesztés

3.4 Perifériás egységek biztonsága

3.5 EKG kapuzás biztonsága

3.6 Archívált  kép min ségeő

3.7 Számítógépes / hálózati kapcsolat

2. Szemrevételezési  vizsgálat Rendben

igen nem nincs

2.1 Feliratok, jelölések olvashatósága 

2.2 Kezel szervek,  csatlakozók épségeő

2.3 Kezel i felületek és burkolatok épségeő

2.4 Transducerek, kábelek és tartók állapota

2.5 Hálózati és egyéb kábelek, csatlakozók

2.6 Tartozékok megléte, használhatósága

2.7 Képerny  vibrálás mentességeő

2.8 Képerny  karcmenteső

2.9 Mechanikus stabilitás, fékek hatásossága

2.10 Potenciálkiegyenlít  csatlakozó alkalmazásaő

2.11 H t leveg -sz r  állapotaű ő ő ű ő

 3.8  M ködtet  program és verzió száma:ű ő  …………………………..

4. Villamos biztonsági vizsgálatok

A készülékek osztályozása áramütés elleni védelem módja és  a védelem fokozata szerint   (MSZ EN 60601-1:1997  5.1. és 5.2. alapján)

érintésvédelmi osztály::  I.   páciensrész tipusa:    B  BF  CF  

Megfelelő

határérték mért érték igen nem

4.1 Véd vezet  átmeneti ellenállása bontható hálózati csatlakozásnálő ő < 100 mOhm  mOhm

4.2 Földszivárgóáram értéke fix-bontható hálózati csatlakozásnál <  500 µA  µA

4.3 Burkolati szivárgóáram értéke < 100 µA  µA

4.4 EKG kapuzás páciens szivárgóáram értéke                            B és BF
                                                                                                     CF:

< 100 µA
< 10 µA

 µA

4.5  Megjegyzések: 
- megjegyzés…
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SZERLA Röntgen EC. ifv jkv. szám:  SZ17-jjj-20-ss  

5. Transducer vizsgálata 

5.1. Transducer adatai
Alkalmazási terület hasi     urográfia     kardio     mammo     small parts

Kivitel lineáris, konvex,  szektor, micro-convex, transvaginal, endorectal

Frekvencia (MHz)  MHz

Gyártó, Tipus

Gyártási év, gyári szám   Nº: 

Egyéb sajátosság

5.2. Echo- (B-scan) vizsgálati eredmények

Hiba határ alap érték mért érték min sítés ő

5.2.1 Kép uniformitás                   Ø 2 mm-es elemnél:
(anechonicus targetek)         Ø 3 mm-es elemnél:
                                            Ø 4 mm-es elemnél:
                                            Ø 6 mm-es elemnél:
                                            Ø 8 mm-es elemnél:

-
-
-
-
-

 cm
 cm
 cm
 cm
 cm

ok/no

5.2.2 Fókuszterület                        mélysége:
                                              szélessége:

 -
 -

 cm
 mm

ok/no

5.2.3 Felbontó képesség 
                     Közel-téri axiális
                     Közel-téri laterális
                     Távol-téri axiális
                     Távol-téri laterális

a változás 
> 1 mm

> 1,5 mm

-
 mm
 mm
 mm
 mm

-
ok/no
ok/no
ok/no
ok/no

5.2.4 Penetráló képesség -  cm ok/no

5.2.5 Holttér nagysága  (f<3, 3<f<7, f>7 MHz) >10, 7, 4 mm  mm ok/no

5.2.6 Kontrasztfelbontás 
(6 kontrasztelem: +15/+6/+3/-3/-6/-15 dB)

 Kontrasztok 
megkülönböztethet kő

ok/no/na

5.2.7 Távolsági kalibráció eltérése - axiális/laterális > 2 / 3 mm
(> 2 / 3 %)   

mm
mm

ok/no

5.2.8 Biopszia beállíthatóság ellen rzéseő - - ok/no/na

5.2.9 Fej h mérséklet a mérés befejezésekor  ő > 43 °C  °C ok/no/na

További ellen rzött képalkotási lehet ségek:   ő ő felsorolás…..

5.3. Doppler vizsgálat eredmények

Áramlás vizsgálata Ø 4 mm-es érfantomnál. mért érték min sítés ő

5.3.1 Közel-téri Doppler érzékenység
 (áramlási sebesség)

 ml/perc

 cm/sec

ok/no

Távol-téri Doppler érzékenység
 (áramlási sebesség)

 ml/perc

 cm/sec

ok/no

5.3.2 Aliasing nélkül detektálható maximális sebesség 
értéke: 

 ml/perc

 cm/sec

-

5.3.3 Turbulens áramlás színkódolás helyessége - ok/no

5.4. Megjegyzések: 
- megjegyzés…
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