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Pracovný postup: 

 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 

 

Na praktickom cvičení: 

1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho. 

2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania. 

3. Zapnite počítač a spustite program Smart-V-Link Ver3.1. 

4. a) Do okienok informácií o pacientovi zadajte meno, priezvisko, pohlavie, dátum 

narodenia, výšku a hmotnosť vyšetrovanej osoby.  

b) Vyberte pracovisko ("Nemocnica"),  predmet ("Vyšetrujúci" - Lekárska biofyzika) 

a meno vyučujúceho ("Zodpovedný lekár").  

c) Kliknite na tlačidlo "Uložiť". 

5. a) Spustite prístroj  "Bidop" stlačením zelenou farbou označeného tlačidla na 

ultrazvukovej sonde.  

b) Na hlavnej obrazovke počítača kliknite na tlačidlo "Nastavenie" a kliknite na 

"Hľadať Comm".  

c) Potvrďte pripojenie a zapnutie prístroja. Akonáhle dôjde k prepojeniu prístroja s 

počítačom, môžete začať meranie. 

6. Kliknite na tlačidlo "Hlavná OBRAZOVKA" a kliknite na položku "Hor. končatina 

segmentálne". 

7. a) Na prst vyšetrovanej ruky (stredný prst / ukazovák) umiestnite pulzoximeter tak, 

aby necht smeroval k displeju, a zapnite ho. 

b) Na obrazovke počítača vyberte meranie "Pravá Artéria Radialis pred záťažou" 

alebo "Ľavá Artéria Radialis pred záťažou", podľa toho, na ktorej ruke budete meranie 

vykonávať. Kliknutím na okno pod uvedeným nápisom dôjde k online zobrazeniu  

krivky merania.  

c) Palpáciou na zápästí vyšetrovanej osoby zistite miesto pulzu artérie radialis, na toto 

miesto naneste kvapku gélu.  

d) Meraná osoba si položí ruku tak, aby bolo podopreté celé predlaktie vrátane 

zápästia a na ruku nič netlačilo.  

e) Priložte sondu (proti smeru toku krvi) pod uhlom najviac 60° (voči toku krvi). Na 

prístroji "Bidop" nastavte vhodnú hlasitosť zvuku. Veľmi pomalým posunom po 

pokožke a zmenou uhla sondy nájdite miesto najsilnejšieho signálu pri počutí 

pravidelne sa opakujúceho zvuku pulzu s minimom šumu. Počas merania sa nesmie 

meraná osoba pohybovať ani rozprávať. Merajúca osoba sa smie dotýkať ruky iba 

sondou, sondu neslobodno príliš pritláčať. 

f) Akonáhle bude tento najsilnejší signál snímaný v nezmenenej polohe sondy 

dostatočne dlhú dobu (tvar ani veľkosť signálu sa na celej obrazovke nezmení, signál 

zostáva pravidelný, nezašumený, počas merania sa nezmenil zvuk signálu), ukončite 

meranie stlačením zeleného tlačidla na sonde.  

g) Hodnoty z hornej časti obrazovky - maximum (Max.), Minimum (Min.), priemer 

(Priem.), Pulz - zapíšte do tabuľky. 

h) Po zapísaní všetkých hodnôt z obrazovky počítača kliknite na okienko 

"Rozhodnutie".  Automaticky naskočí obrazovka umožňujúca skontrolovať predošlé 

meranie a výber ďalšieho.  

Rýchlosť  toku krv i  a  pu lzox imetr ia  -  postup



i) Hodnotu pulzu (PRbpm) a okysličenia krvi (%SpO2)  z displeja pulzoximetra 

zapíšte do tabuľky. 

8. Vyšetrite prúdenie krvi po záťaži.  

a) Z posilňovačov s preddefinovaným zaťažením si vyberte pre vás najvhodnejší 

a dané newtony zapíšte na určené miesto v protokole. V sede uchopte posilňovač 

a začnite ho pravidelne stláčať počas 30 sekúnd (použite stopky), pričom počet 

stlačení rátajte a výsledok zapíšte na určené miesto v protokole 

b) Bezprostredne po ukončení cvičenia vyšetrite namáhanú ruku - zopakujte postup 

uvedený v bode 7. V počítači vyberte meranie "Pravá Artéria Radialis po záťaži" alebo 

"Ľavá Artéria Radialis po záťaži". 

9. Meranie rýchlosti toku krvi na tej istej ruke zopakujte po 5 minútach od záťaže. 

Meranie zopakujte podľa bodu 7. V počítači vyberte meranie "Pravá Artéria Radialis 5 

min po záťaži" alebo "Ľavá Artéria Radialis 5 min po záťaži". 

10. Výsledky uložte a vytlačte.  

a) V okne s uloženým záznamom kliknite na tlačidlo „Tlač“, skontrolujte dokument 

pomocou tlačidla "Náhľad".  

b) Potom zvoľte možnosť "Tlač", čím sa do prednastavenej zložky "Data Doppler 

Studenti" uloží dokument. Pomenujte ho priezviskom vyšetrovanej osoby.  

c) Dokument si ihneď vytlačte (pôvodný dokument ponechajte aj v adresári počítača).   

11. Ak sa nedá dokument otvoriť, celé meranie treba zopakovať. 

12. Po skončení merania ukončite program a vypnite pulzný oximeter, prístroje uložte na 

pôvodné miesto. 

13. Zhrňte svoje výsledky. 

14. Odpovedajte na otázky. 

15. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol. 

 
 


