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Meranie rýchlosti toku krvi a pulzoximetria – merací hárok 

Meno: 

Pohlavie: 

   Namerané hodnoty rýchlosti toku krvi na .......................... ruke:  

 

Merané parametre Pred záťažou Hneď po záťaži 5 min po záťaži 

Maximum [cm/s]    

Minimum [cm/s]    

Priemer [cm/s]    

Pulz [min-1]    

Pulzoximeter 

SpO2 [%]    

Pulz [min-1]    

 

 

 

 

 

 Podpis vyučujúceho: 
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Názov: Meranie rýchlosti toku krvi a pulzoximetria 

Úlohy:  

1. Odmerajte rýchlosť toku krvi v artérii radialis v pokoji a po definovanej záťaži. 

2. Pomocou pulzoximetra odmerajte pulz a saturáciu krvi kyslíkom v pokoji a po definovanej 

záťaži. 

 

Prístroje a pomôcky: dopplerovský prístroj BIDOP, počítač so softvérom Smart-V-Link, gél 

pre ultrazvukové vyšetrenie, pulzný oximeter ................................., stopky, záťaž – 

posilňovač prstov s definovaným zaťažením ................ N 

Fyzikálny princíp merania:  

Ultrazvuk, Dopplerov jav, Dopplerov ultrasonograf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulzoximeter, Lambert-Beerov zákon: 

 

 

 

 

 

 

 4b 



Meno a priezvisko študenta:     Dátum:      Čas merania: 

Študijný program:   Študijná skupina:        Ročník: 

Meranie som vykonal spolu s: 

Meno vyučujúceho: 

 

 

Strana 3 z 4 
Meranie rýchlosti toku krvi a pulzoximetria 

 

Podmienky merania a konštanty (doplňte hodnoty a správne fyzikálne jednotky!): 

Atmosférický tlak p =  

Teplota miestnosti tm =  

Relatívna vlhkosť vzduchu φrel =  

Objekt merania (spolužiak): 

Meno: Pohlavie: 

Tabuľka 1. Namerané hodnoty rýchlosti toku krvi na .......................... ruke:  

Merané parametre Pred záťažou Hneď po záťaži 5 min po záťaži 

Maximum [cm/s]    

Minimum [cm/s]    

Priemer [cm/s]    

Pulz [min-1]    

Pulzoximeter 

SpO2 [%]    

Pulz [min-1]    

 

Za uznanie bodov v tabuľke je nutné doložiť záznam! 

Počas 30 sekundového stláčania ........... N záťaže sa mi podarilo záťaž stlačiť .......... krát. 

Výsledky (porovnajte jednotlivé merania rýchlosti toku krvi; správne tvrdenie vyznačte; 

zhodnoťte či hodnoty z pulzoximetra zodpovedajú normám; doplňte hodnoty a správne 

fyzikálne jednotky!): 

Namerané rýchlosti prúdenia krvi v .................................. ruke počas systoly sú nasledovné: 

Ruka pred záťažou: ..........................................m/s 

Ruka hneď po záťaži: .........................................m/s 

Ruka 5 min po záťaži: .........................................m/s 

Rýchlosť prúdenia krvi počas systoly bola: 

(a) hneď po záťaži vyššia/nižšia ako pred záťažou 

(b) 5 min po záťaži vyššia/nižšia ako pred záťažou. 

6b 

1b 

1b 
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Interval pre normálne (fyziologické) hodnoty saturácie krvi kyslíkom je ................... . 

Nami nameraná hodnota na ruke pred záťažou týmto hodnotám zodpovedá/nezodpovedá. 

Diskusia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovedajte na otázku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatúra: 

 

 

Hodnotenie:      Podpis vyučujúceho: 

  
Max.: 25 bodov 
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