
  

Dopplerovská sonografie



  

Stáhněte ze stránek Moodle šablonu protokolu pro Dopplerovskou sonografii 
a otevřete.



  

Vyplňte „Titulní stranu“ protokolu.



  

Po vyplnění listu „Titulní strana“ uložte protokol pomocí 
příkazu „Save“ nebo „Save as“ v menu „File“. 



  

Soubor pojmenujte XXX_Dopplerovska_sonografie.ods, 
kde XXX je označení pracovního týmu.

Program s protokolem 
nechte spuštěný.

Soubor protokolu uložte do složky Dokumenty\Praktika_CZ\KruhXX, 
kde XX je číslo kruhu.



  

USB konektor

Výstup do počítače

Displey

Ovládání hlasitosti

Připojení sondy

Sonda

Držák sondyTlačítko na sonděReproduktor

Sluchátkový výstup

Ovládací prvky

Zapnutí přístroje
I. Vložte baterii do 

přístroje.
II.Připojte přístroj 

pomocí USB 
konektoru do 
počítače.

III.Vyjměte sondu z 
držáku na přístroji.

IV.Zapněte přístroj 
pomocí tlačítka na 
sondě.

Nedotýkejte se 
ovládacích 
prvků, můžete 
změnit nastavení 
přístroje.



  

Klikni na ikonku programu Smart-V-Link

V případě, že nejde program spustit podívej se na další slide co dělat. 



  

Často se stává, že okno programu Smart-V-Link bylo minimalizováno, které 
nejde opět maximalizovat. V takovém případě je nutné program zavřít a znova 
spustit. Proto okno programu Smart-V-Link v průběhu měření neminimalizujte, 
můžete ztratit data.

Klikni pravím tlačítkem myši na 
ikonku programu Smart-V-Link v 
dolní liště a zavři okno. 



  

Po spuštění programu Smart-V-Link 
se objeví okno požadující vyplnění 
dat o pacientovy.



  

Klikněte na tlačítko „Save“ po 
vyplnění jednotlivých políček.



  

Na hlavní obrazovce vyberte možnost „Individual Waveform“.



  

Měření arterii radialis v loketní jamce nebo v zápěstí



  

Tkáň

Gel

Sonda

Průtok krve

Úhel α

Vysílač

Přijímač
Sondu přiložíme pod 
úhlem α  zhruba 45° k 
ruce vyšetřovaného proti 
směru toku krve. Snažte 
se nalézt arterii radialis.



  

Otevření a zavření 
sonogelu.

Nanesení sonogelu na sondu.

Nalezení pulzu v místě měření.

Před použitím je třeba  
sonogel občas 
protřepat. Nezapomeňte 
před protřepáním láhev 
uzavřít. Přiložení sondy na místo 

měření po nalezení pulzu.

Nanesený sonogel na sondě.



  

Pro spuštění záznamu klikněte do šedého políčka nebo zmáčkni tlačítko 
na sondě přístroje.



  

Před přiložením sondy a nalezením vhodného místa a úhlu vidíte šum. To není 
zkutečný záznam. 

Při hledání vhodného místa vám může pomoc poslech zvuku z reproduktoru 
přístroje (zvuk připomínající švihání bičem). Proto si nastavte hlasitost, tak 
abyste slyšely, ale nerušily ostatní účastníky praktika.



  

Po nalezení správného místa a vhodného úhlu vidíme periodicky se opakující průběh.

Červená křivka zobrazuje kladné hodnoty rychlosti.

Modrá křivka zobrazuje záporné hodnoty rychlosti.



  

Pro zastavení záznamu klikněte do políčka s grafem nebo zmáčkněte tlačítko 
na sondě přístroje.

Pro další analýzu potřebujete minimálně 5 kompletních period.

Po zastavení záznamu si musíte dát pozor na kliknutí do políčka s grafem 
nebo zmáčknutí tlačítka na sondě, aby se nespustil nový záznam, což by 
znamenalo ztrátu současného záznamu.



  

Po zastavení záznamu klikněte na tlačitko „Decision“



  

Zkontrolujte jestli se spočítaly 
všechny automatické hodnoty. 
V případě, že se vypočítaly 
všechny automatické hodnoty 
přejděte na další slide.

V případě, že se nevypočítaly všechny automatické hodnoty, klikněte do 
políčka s grafem nebe zmáčkněte tlačítko na sondě přístroje pro spuštění 
nového záznamu.



  

V případě, že se vypočítaly všechny automatické hodnoty udělejte snímek 
obrazovky pomocí tlačítka „PrtSc“ na klávesnici. 



  

1. Vyberte list „Zobrazení Doppler“

2. Vyberte políčko pod nadpisem



  

Vložte snímek obrazovky pomocí příkazu „Paste“ v 
menu „Edit“ nebo použijte klávesovou zkratku „Ctrl+V“.



  

Uložte protokol pomocí příkazu „Save“ v menu 
„File“ nebo použijte klávesovou zkratku „Ctrl+S“.

Vložený snímek obrazovky nechte v původní velikosti a neupravujte.  Program 
„LibreOffice Cals“ s otevřeným protokolem nechte spuštěný.



  

Klikni na ikonku programu „GIMP“



  

Po spuštění programu GIMP vložte snímek 
obrazovky pomocí příkazu „Paste“ v menu „Edit“ 
nebo použijte klávesovou zkratku „Ctrl+V“ 



  

Vložený snímek obrazovky nechte v původní velikosti a neupravujte. Nechte program 
„GIMP“ spuštěný s otevřeným snímkem obrazovky. V další prací je lepší použít 
dlaždicové uspořádání oken na obrazovce. To znamená, že na jedné polovině obrazovky 
máte zobrazen protokol a na druhé polovině zobrazen snímek obrazovky v programu 
„GIMP“. Dlaždicové uspořádání získáte přitažením okna k pravému nebo levému okraji 
obrazovky. V této prezentaci budeme používat celoobrazovkové zobrazení z důvodu 
lepší názornosti.



  

Vyberte nástroj „Crop“ pro odečet pozice vybraného pixelu.



  

Požadovaná poloha pixelu se ukazuje v políčku „Position:“ 
po kliknutí na vybíraný pixel levým tlačítkem myši. 

První hodnota ukazuje x souřadnici a druhá ukazuje y souřadnici.



  

Pro lepší umístění ukazovátka nástroje „Crop“ si můžete obrázek 
přiblížit pomocí klávesnice „Ctrl“ a kolečka na myši.



  

V protokolu vyberte list „Dopplerovská sonografie“.



  Poloha 4 sekund.Poloha počátku.

Vyberte hodnotu 
na ose y

Zjistěte polohy bodů pro kalibraci.



  

Vyplňte hodnoty pro kalibraci v protokolu. 



  

Vyberte si pět kompletních period.



  

Vyplňte hodnoty pro pět vybraných kompletních period odečtené v programu „GIMP“.

Opište automaticky vypočtené hodnoty indexu ze snímku obrazovky.



  

Vyplňte políčka „Diskuze“ a „Závěr“.



  

Nahrajte vyplněný protokol na Moodle.

Po vyplnění všech políček uložte protokol 
pomocí příkazu „Save“ v menu „File“.



  

Konec
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