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Pracovný postup: 
Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 
Pred príchodom na praktické cvičenie vyplňte časť Fyzikálny princíp merania (toto je povinné!) 

Na praktickom cvičení: 
1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.
2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania.
3. Učiteľ vyberie jednu reálnu štruktúru, jej číslo zapíšte do tabuľky 1 v protokole.
4. Pomocou posuvného meradla odmerajte 2 na seba kolmé rozmery (2x priemer) na reálnej

zvolenej štruktúre s presnosťou na desatinu milimetra. Údaje zapíšte do tabuľky 1.
5. Vypočítajte obvod a obsah plochy z priemernej hodnoty 2 na seba kolmých rozmerov. Údaje

zapíšte do tabuľky 1.
6. Pomocou ultrazvukového prístroja identifikujte v ultrazvukovom fantóme prvú

štruktúru/dutinu pripomínajúcu cievu. Začnite meranie tou najväčšou, označenou ako „A“.
Odmerajte v jej priereze dva navzájom kolmé rozmery (jeden z rozmerov má byť kolmý aj na
hranu zobrazenia).
a) Zapnite ultrazvukového prístroj. Prepnite vypínač do polohy I (obr. 1) na prednej strane

prístroja.
b) Na ultrazvukovú sondu naneste vrstvu ultrazvukového gélu. (Hrúbka vrstvy približne 0,5

cm.)
c) Ultrazvukovú sondu priložte na povrch fantómu. Jemnými krúživými pohybmi nájdite

vybranú dutinu. Dbajte na čo najkvalitnejší obraz. Sondu príliš nepritláčajte k fantómu.
d) Po vhodnom zobrazení prierezu dutiny stlačte na ovládacom paneli vpravo dolu tlačidlo

Freeze (na obr. 2 krok 1). Utrite zvyšný gél zo sondy a odložte sondu aj fantóm na miesto.
e) Odmerajte jednotlivé rozmery. Pracujte s jednotlivými ovládacími prvkami, ktoré sa

nachádzajú na paneli USG prístroja (obr. 3). Pri meraniach sa orientujte podľa obr. 4.
f) Jedným stlačením tlačidla "Measurement" (Meranie - obr. 3) sa zobrazí kurzor ("x", "+"

alebo "ӿ") na obrazovke a zároveň sa na spodnej časti okna obrazovky zobrazí číselná
hodnota pozície kurzora (krok 2 na obr. 2).

g) Pomocou guľôčkového ovládača (trackball - obr. 3) presuňte kurzor na začiatočný bod
merania (krok 3 na obr. 2).

h) Stlačením tlačidla Set (obr. 3) sa zobrazí druhý kurzor rovnakého tvaru (krok 4 na obr. 2).
i) Pomocou guľôčkového ovládača presuňte druhý kurzor na koncový bod merania (krok 5

na obr. 2).
j) Stlačte tlačidlo "Measurement" pre aktiváciu počiatočnej alebo konečnej polohy kurzora

pre nastavenie pozície (krok 6 na obr. 2).
k) Stlačte tlačidlo Set na dokončenie merania daného rozmeru (krok 7 na obr. 2). Výsledná

hodnota merania (dĺžka úsečky) sa zobrazí v spodnej časti obrazovky za príslušnou
značkou kurzora.

l) Nameranú hodnotu zapíšte do tabuľky 2 v protokole.
m) Pre merania rozmerov ďalších dvoch štruktúr/dutín – prostrednej „B“ a najmenšej „C“ –

vo fantóme opakujete kroky f) až l).
7. Pomocou ultrazvukového prístroja odmerajte obvod a plochu prierezu dutiny v ultrazvukovom

fantóme.
a) Dvakrát stlačte tlačidlo Measurement (Meranie - kroky 2 a 3 na obr. 5), aby sa na displeji

zobrazil kurzor (O). Displej v dolnej časti obrazovky zobrazuje položku obvod v mm.
b) Pomocou guľôčkového ovládača presuňte kurzor "O" na začiatočný bod merania (krok 4

na obr. 5).
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c) Stlačte tlačidlo "Set" (krok 5 na obr. 5) - zobrazí sa druhý kurzor. 
d) Pomocou guľôčkového ovládača opíšte obvod dutiny (krok 6 na obr. 5). Číselná hodnota 

sa zobrazí na spodnej časti obrazovky (počas pohybu guľôčkového ovládača sa bude 
meniť). Opísanú krivku môžete zmeniť pomocou tlačidla "Clear" (obr. 3) predtým, než 
pristúpite k ďalšiemu bodu merania. 

e) Na dokončenie merania obvodu stlačte tlačidlo "Set" (krok 7 na obr. 5). Na spodnej časti 
obrazovky sa zobrazí konečná hodnota obvodu v mm a obsahu v cm2 spolu s príslušným 
kurzorom. 

f) Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky 2 v protokole. 
g) Pre merania rozmerov ďalších dvoch štruktúr/dutín vo fantóme opakujete kroky a) až e). 

8. Výsledné meranie (záznam dutín) so všetkými potrebnými údajmi si na skupinu vytlačte 
jedenkrát (obr. 6). 
a) Zapnite tlačiareň tlačidlom "On / Off". 
b) Pomocou ovládača 2 nastavte veľkosť vytlačeného záznamu na hodnotu "Normal". 
c) Tlačidlom "Print" (zelené) vytlačte meranie. 
d) Vypnite tlačiareň tlačidlom "On / Off". 
e) Po vytlačení a skontrolovaní záznamu merania stlačte na ultrazvukovom prístroji tlačidlo 

"Clear" (obr. 3) pre vymazanie meraní z obrazovky. 
f) Na vytlačený záznam napíšte mená všetkých členov skupiny, aby si vyučujúci mohol pri 

oprave protokolov záznam priradiť k správnym protokolom. 
g) Na vytlačenom zázname označte identifikovanú reálnu štruktúru. 

9. Po skončení meraní vypnite prístroj. 
10. Zhrňte svoje výsledky. 
11. Odpovedajte na otázky. 
12. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol spolu s vytlačeným záznamom (jeden na 

skupinu). 
 

 
Obrázok 1: Hlavný vypínač USG prístroja. 
 

 
Obrázok 2: Postup použitia tlačidiel na ovládacom paneli pri meraní vzdialenosti dvoch bodov (dĺžka 
úsečky). 
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Obrázok 3: Lokalizácia ovládacích prvkov pre 
meranie.  
1. Trackball – používa sa na presun kurzora pri 
meraní.  
2. Tlačidlá umožňujúce merať elipsy.  
3. Tlačidlo Measurement (Meranie). Výber 
merania.  
4. Tlačidlo Set. Začiatok a koniec postupného 
merania.  
5. Tlačidlo Clear (Zmazať). Vymazanie 
kurzora a údajov merania z obrazovky 

 
 

 

Obrázok 4: Schéma ultrasonografického 
zobrazenia na monitore ultrazvukového 
prístroja. 
1. Sonda ultrazvukového prístroja. 
2. Horná hrana zobrazenia. Začiatočný bod pre 
meranie hĺbky. 
3. Ultrasonografické pole. 
4. Hľadaná štruktúra. 
5. Meranie priemerov (2x) alebo dĺžka a výška 
strany nájdenej štruktúry. 
6. Meranie hĺbky nájdenej štruktúry. 

 

 
 
Obrázok 5: Postup použitia tlačidiel pri meraní obvodu a obsahu plochy. 
 
 

 

Obrázok 6: Lokalizácia ovládacích prvkov pre 
tlač. 
1. Tlačidlo On/Off  (zapnutie / vypnutie). 
2. Ovládač veľkosti záznamu. Umožňuje 
vybrať veľkosť vytlačeného záznamu. 
3. Tlačidlo Print (Tlač). 
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Postup pri meraní posuvným meradlom: 
Animácia na: http://web.tuke.sk/smetrologia/prospekty/posuvka-anim.gif  

1. Zvolený predmet vložíme medzi meracie plochy meradla na meranie vonkajších 
rozmerov (obr1.) 

2. Pohyblivú meraciu čeľusť prisunieme k meranému predmetu 
3. Na stupnici odčítame rozmer meraného predmetu 

a. Na hlavnej stupnici odčítame číslo, ktoré ukazuje “0“ umiestnená na nóniovej 
stupnici. V prípade, že “0“ je medzi dvomi číslami, odčítame menšie číslo (na 
obr. je 0 medzi 20 mm a 21 mm).  

b. Na nóniovej stupnici hľadáme dielik, ktorý tvorí s práve jedným dielikom 
protiľahlej hlavnej stupnice rovnú priamku. Hodnotu dielika odčítame na 
nóniovej stupnici (na obr. je to 0,25 mm). 

4. Obidve zistené hodnoty sčítame (na obrázku 20 + 0,25 = 20,25mm) 
5. Nameranú hodnotu zapíšeme do tabuľky v protokole 

 
Obrázok 1. Posuvné meradlo. Prevzaté z: http://web.tuke.sk/smetrologia/prospekty/posuvka-sch-2oo9.jpg 

 

Obrázok 2 Detail stupnice posuvného meradla. Upravené, prevzaté z: http://web.tuke.sk/smetrologia/prospekty/posuvka-
sch-2oo9.jpg 
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