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I.
FUNKCIA PRÍSTROJOVEJ
TECHNIKY
V ZDRAVOTNÍCKEJ
STAROSTLIVOSTI
– OBRAZOVÝ SLOVNÍK
PRÍSTROJOV, NÁSTROJOV
A POMÔCOK

1.1 Význam používania prístrojov, nástrojov a pomôcok
Pri posudzovaní zdravotného stavu vyšetrovanej osoby treba
v diagnostickom procese, popri základnej anamnéze a aspekcii, takmer
vždy získať naviac informácie zo zdrojov, akými sú fyzikálne,
laboratórne a prístrojové vyšetrenia. Umožňujú zaznamenať nielen
súbor poznatkov zrejme viditeľných a poznateľných, ale aj množstvo
analytických poznatkov zmyslami nepostrehnuteľných. Špecifickým
prípadom môže byť aj napr. potreba hodnotiť súčasne priestorovú a
časovú dynamiku daného biologického procesu a jeho vzťah k
vonkajšiemu prostrediu.
Ordinácia vyšetrení by mala byť vždy cielená. To vyžaduje nielen
od lekára ale aj zdravotníckeho pracovníka dobrú orientáciu tak, s
funkciou a technickými možnosťami prístrojov a zariadení, ale aj
fyzikálnou podstatou príslušnej použitej diagnostickej metódy.
Výsledok laboratórneho alebo prístrojového vyšetrenia má
lekárovi umožniť potvrdiť alebo vylúčiť podozrenie, resp. hypotézu na
určitú diagnózu, ktorú si vytvoril. Následná účinná a úspešná terapia
bude potom len dôsledkom precíznej komplexnej diagnostiky.
V súčasnosti sa v zdravotníctve využívajú pre potreby výskumu,
prevencie, diagnostiky i liečby popri jednoduchých aj zložité fyzikálne
zariadenia, bez ktorých sa moderná medicína nezaobíde. Preto
pokladáme za nevyhnutné aby sa študenti zdravotníckych študijných
odborov už počas štúdia oboznámili so základnými princípmi
technických zariadení a metodikou merania. Získajú tak

potrebné

trvalé pracovné návyky zručnosti a znalosti pri práci s prístrojovou
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technikou už na začiatku svojej profesionálnej prípravy, čo
mnohonásobne potom zúročia v odbornej praxi.

1.2

Schéma diagnostického procesu

PACIENT

LEKÁR

Zdravotný stav – Diagnóza – Určenie a manažment terapie –
Zdravotný stav

PODPORNÉ
VYŠETRENIA
ANAMNÉZA
FYZIKÁLNE
VYŠETRENIE

KLINICKÁ
BIOFYZIKA

§
§
§
§
§
§
§

LABORATÓRNE
VYŠETROVACIE
METÓDY
Hematológia
Biochémia
Cytológia
Mikrobiológia
Genetika
Biopsia
Lekárska fyzika
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§
§
§
§
§

DIAGNOSTICKÉ
ZOBRAZOVACIE
METÓDY
CT – NMR - PET
Elektrodiagnostika
Sonografia
Rádiodiagnostika
Lekárska fyzika

1.3 Bloková schéma zariadenia (prístroja) na snímanie
a spracovanie hodnôt meranej veličiny
Na opis akéhokoľvek diagnostického zariadenia alebo prístroja,
ktoré

spracováva

hodnotu

meranej

(vstupnej)

veličiny

x0→

detekovanej snímačom, na hodnotu a(x0) → spracovanú prevodníkom
b[a(x0)], na hodnotu výstupnej veličiny x (údaj prístroja) možno použiť
ako vzor blokovú schému. Veľmi jednoducho pomocou nej pochopíme
základný funkčný algoritmus všetkých meracích zariadení:
SNÍMAČ
a(x0)

PREVODNÍK
b[a(x0)]

UKAZOVATEĽ
x

Výsledkom je závislosť:
x = f(x0).
Nazývame ju charakteristikou prístroja. Môžeme ju vyjadriť
okrem tejto analytickej formy aj tabuľkou, alebo grafom. Z tohto
aspektu delíme technické zariadenia na prístroje :
§ so spojitou charakteristikou (analógové)
§ s nespojitou charakteristikou
Objekt

merania,

zadefinovávame

technický

pomocou

jeho

alebo

biologický

fyzikálnych

(BIS),

parametrov

charakterizujúcich všetky základné vlastnosti objektu v podmienkach
merania.
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Patria sem:
§ geometrické vlastnosti a usporiadanie merania
§ fyzikálne a biologické vlastnosti objektu merania
§ fyzikálne vlastnosti podmienok prostredia
Pre správnu interpretáciu výsledkov merania je nevyhnutné dôsledne
zvážiť všetky hraničné podmienky a posúdiť ich závažnosť vo vzťahu
k predpokladaným a dosiahnutým výsledkom merania.

1.4

Rozdelenie diagnostických a terapeutických metód

Diagnostické a

terapeutické metódy sa

rozdeľujú

podľa

nasledovných kritérií takto:
a) z hľadiska používaných prostriedkov
§ manuálne metódy – rozhodujúcou zložkou je znalosť a
zručnosť človeka.
§ prístrojové techniky – hlavnou zložkou je technický princíp
(sem zaraďujeme zdravotnícku techniku)
§ iné – hlavným princípom metódy je napríklad chemické
činidlo, mikrobiologická kultivačná technika, a prístroj je len
prostriedkom laboratórnej realizácie
b) z hľadiska použitia v jednotlivých odboroch
Rozdelenie umožňuje vytvoriť isté závery z proporcionality a
významu technických a netechnických zariadení v diagnostike a terapii
internistických a chirurgických odborov, urgentnej medicíny.
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1.5 Zdravotnícka technika zatriedená podľa
jednotlivých lekárskych odborov a účelu použitia
(Kukurová, 2001)
Názov lekárskeho odboru
Anesteziológia
Dermatovenerológia
Gynekológia a pôrodníctvo
Hematológia a transfúzia
Chirurgia
Klinická biochémia
Neurológia
Nukleárna medicína
Oftalmológia
ORL
Ortopédia
Patologická anatóma
Pediatria
Psychiatria
Rádiodiagnostika
Rádioterapia
Súdne lekárstvo
Stomatológia
TRCH
Urológia
Vnútorné lekárstvo

D
11
11
12
21
13
17
19
13
33
28
8
19
18
9
29
18
7
14
6
34

Poznámka: D – diagnostika
T – terapia
P – pomocné prístroje
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T
11
27
12
18
6
2
22
10
32
27
3
8
12
2
8
14

P
8
37
9
30
47
15
12
65
14
17
10
71
19
11
3
15
90
64
1
17
15

Celkom
30
75
33
51
78
32
37
80
69
55
50
90
64
23
32
23
108
83
17
31
63

1.6

Diagnostické metódy v chirurgických odboroch
(Kukurová, 2001)

Diagnostické metódy
anamnéza (rodinná, osobná)
aspekcia (posluch, prehliadka,
poklep,
prehmatanie,váženie,meranie)
meranie telesnej teploty (vrátane
termografie)
endoskopia
meranie tlaku (krvi, biolog. tekutín)
vyšetrenie parametrov dýchania
zobrazovanie založené na registrácii
biopotenciálov
Diagnostický komplement
Zobrazovacie metódy založené na
princípe:
- RTG žiarenia
- ultrazvuku
- nukleárnej magnetickej rezonancii
- rádionuklidové značenie
Biochemické vyšetrenia
moču
krvi
ostatné (sliny, obsah
žalúdka,likvor,stolica)

Chirurgické odbory
CH ORT U GP ORL OFT ST
/

/

/

/

/

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x!

x!

x
x

x!
x

x!

x
x

x
x

x

x
x

x!

x
o
o
o

Hematologické vyšetrenia
- analýza krvných plynov

x

Mikrobiologické vyšetrenia
Virologické vyšetrenia
Histologické vyšetrenia
Enzymatické vyšetrenia
Cytogenetické vyšetrenia
Metódy špecifické pre jeden odbor

o

Vysvetlivky: CH –chirurgia
ORT – ortopédia
U- urológia

/

o!
o

o

o

o
o
o

x

x
x

x

o

o

o

o

o

o
o
o

o

o

kinetika uroflowmotoriky metria

GP- gynekológia a pôrod.
OFT- oftamológia
ST- stomatológia
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o

o

viac
viac
druhov
druhov
-skopií
prístrojov
/ - ľudská znalosť a zručnosť
o- biologická, chemická reakcia
x- fyzikálna, zdrav. a labor. technika
!- kľučová metóda odboru

1.7

Diagnostické metódy v internistických odboroch
(Kukurová, 2001)

Diagnostické
metódy
Anamnéza (rodinná, osobná)
aspekcia (posluch, prehliadka, poklep,
prehmatanie,váženie,meranie)
meranie telesnej teploty (vrátane
termografie)
endoskopia
meranie tlaku (krvi, biolog. tekutín)
vyšetrenie parametrov dýchania
zobrazovanie založené na registrácii
biopotenciálov
Diagnostický komplement
Zobrazovacie metódy založené na
princípe:
- RTG žiarenia
- ultrazvuku
- nukleárnej magnetickej rezonancii
- rádionuklidové značenie
Biochemické vyšetrenia
moču
krvi
ostatné (sliny, obsah
žalúdka,likvôr,stolica)
Hematologické vyšetrenia
- analýza krvných plynov
Mikrobiologické vyšetrenia
Virologické vyšetrenia
Histologické vyšetrenia
Enzymatické vyšetrenia
Cytogenetické vyšetrenia
Metódy špecifické pre jeden odbor

Odbory interného lekárstva
VL K TRCH N PS DV
/!
/

/

x
x
x
x
x
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Vysvetlivky:
VL – vnútorné lekárstvo
K - kardiológia
TRCH- tuberk. a respir. choroby
N- neurológia
PS- psychiatria
DV - dermatovenerológia

x!

x

x

x!
x
x

Katetri- spiromet. EMG,EEG EEG
Zácia FDP
evok. poten- psych.test
EKG
analýza
ciál
psych.mot.
výd. plyn. elekt. nyst. koordinácia

/ - ľudská znalosť a zručnosť
o – biologická, chemická reakcia
x- fyzikálna, zdravotnícka a laborat. technika
! - klúčové metódy odboru
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Absorpčný spektrofotometer SPECOL, na meranie koncentrácie
transparentných roztokov + transformátor

Adaptačný prístroj na sledovanie pasívnych elektrických vlastností
biologického tkaniva meraním jeho volt-ampérovej charakteristiky
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Analógové elektrické meracie prístroje: univerzálny
(AVOMET) a laboratórny mikroampérmeter

Analógový elektronický simulátor akčného potenciálu
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Analógový elektrický model vylučovania tekutín z
organizmu za časovú jednotku

Analógový elektrický model rádioaktívneho
rozpadu v čase
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Analógový elektrický prístroj na sledovanie pasívnych
elektrických vlastností biologického tkaniva meraním alebo
modelovaním jeho vysokofrekvenčnej impedancie

Analógový elektrický model redistribúcie krvi v srdcovo
cievnom systéme ľudského organizmu
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Assmanov psychrometer na meranie relatívnej vlhkosti vzduchu
+ nomogram na priame odčítanie jej hodnoty v percentách

Audiometer (klinický) na meranie straty sluchu ΔL [dB] alebo [%], slúchadlá,
kostný vibrátor
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Biosimulátor normálneho EKG v jednotlivých zvodoch
(umelý pacient na technickú kalibráciu elektrokardiografov)

Bür
kerova komôrka na odčítanie počtu erytrocytov na jednotku
plochy pomocou optického mikroskopu
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Biostimul BS 102:
„Osobní systém světelné terapie červeným polarizovaným světlem metodou
progresivní fototerapie FOTONYX“

Biostimul BS 501:
„Přístroj pro velkoplošnou a 3D terapii červeným polarizovaným světlem
metodou progresivní fototerapie FOTONYX“
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Bicyklový ergometer na účely udržovania fyzickej
kondície a rehabilitáciu

Detektory optického žiarenia viditeľného – luxmeter (analógový) a
ultrafialového žiarenia – osobný detektor (digitálny)
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Detektory ionizačného žiarenia – súčasti: fotonásobiče, scintilačný kryštál,
Geigerova-Müllerova trubica so sľudovým oknom a celokovová

Diaprojektor - didaktický prostriedok, ktorý pracuje na princípe priemetu
zväčšeného obrazu na matnicu umiestnenú do zobrazovacej roviny jeho
optickej sústavy
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Diagnostický záťažový ergometer riadený počítačom, súčasť
zariadenia pre funkčnú záťažovú diagnostiku
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Digitálne termistorové teplomery: na meranie telesnej
teploty v axile a na meranie teploty tekutej vzorky

Digitálne univerzálne elektrické meracie prístroje
U-I-R-fHz v oblasti nízkych frekvencii
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Digitálne univerzálne elektrické meracie prístroje U-I-R-fHz so
sériovou PC zbernicou RS232 pre vysokofrekvenčnú oblasť

Digitálny elektronický pH-meter s kombinovanou
sklenou elektródou Ag/AgCl na porovnávacie
meranie pH roztokov
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Dvojkanálový spektrometer ionizačného žiarenia + merací
olovený kontajner so scintilačným detektorom

Elektrodynamické slúchadlá; piezoelektrický mikrofón
ako súčasť snímacej a reprodukčnej techniky
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Elektrokardioskop; snímacie elektródy EKG ako súčasť
monitorovacích systémov v kardiológii

Elektronické váhy na predvažovanie – patria k
základnému laboratórnemu vybaveniu
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Galvanofaradizačný prístroj so špeciálnymi elektródami a vaničkou na
aplikáciu galvanických (prúdových) a faradických (napäťových)
impulzov vo fyzioterapií

Infračervený masážny prístroj na regeneračno-rehabilitačné účely
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Inhalačný prístroj na terapeutickú
aplikáciu areosolov

Geigerov-Mllerov (G-M) indikátor dávkovej rýchlosti a G-M
dozimeter expozičnej a dávkovej rýchlosti β a γ žiarenia
(pracujúci na mechanizme elektrickej integrácie)
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Javalov oftalmometer na meranie asférických chýb (astigmatizmu) oka

Kozmodisk – prostriedok na alternatívnu stimuláciu pohybového aparátu
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Laboratórne predvažovacie rýchlováhy; poloautomatické
analytické laboratórne váhy

Lekárske váhy s kovovým
vysúvacím výškomerom
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Lekárske teplomery: klasický ortuťový, fóliový
kvapalno-kryštalický a digitálny termistorový

Lekársky ortuťový tlakomer krvného tlaku (klasický)
na princípe Toricelliho trubice s tlakovou manžetou
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Lekársky membránový tlakomer krvného tlaku s tlakovou
manžetou, ktorý pracuje na princípe aneroidu
+ fonendoskop s akustickým rezonátorom a zvukovodom

Lekársky mikroprocesorový digitálny tlakomer krvného tlaku s tlakovou
manžetou, oscilačným prevodníkom a elektronickou pamäťou
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Masážne vibračné prístroje: očný a univerzálny na alternatívnu osobnú
stimulačnú regeneráciu

Odporová dekáda (laboratórna), premenný elektrický odpor používaný pri
meraní a kalibrovaní jednoduchých elektrických obvodov
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Optická lavica, didaktická pomôcka na určovanie optických parametrov šošoviek

Optotypy (Snellenove), na subjektívne určovanie
zrakovej ostrosti ako miery rozlišovacej schopnosti oka
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Osciloskop – analógové zobrazovacie elektronické
zariadenie na registráciu signálov
(napr. biologických)

Osobné dozimetre ionizačného žiarenia na odlišných
ionizačných princípoch: ceruzkový (ionizačná komôrka),
filmový (chemické reakcie v fotoemulznej vrstve) a
termoluminiscenčný (excitácia optických centier)
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Osobný počítač (Pentium) s CD-ROM mechanikou, monitorom, klávesnicou,
so zabudovanou kartou na monitorovanie a analýzu
záznamu EKG pre účely diagnostiky,

Polarimeter s monochromatickou sodíkovou výbojkou,
transformátorom a meracou kyvetou s kalibrovanou dĺžkou
na meranie koncentrácie opticky aktívnych organických roztokov
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Polárny (Amslerov) planimeter na meranie veľkosti nepravidelných plôch
alebo uzatvorených kriviek (na princípe mechanickej integrácie)

Pomalobežný mnohokanálový osciloskop – umožňujúci klinický
monitoring fyziologických funkcií človeka
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Preparačný optický mikroskop používaný pri príprave
histologických preparátov a tkanivových mikroštruktúr

Programovateľný generátor na simuláciu biologických signálov s IMS
zbernicou umožňujúcou automatizáciu laboratórneho experimentu
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Programovateľný klinický elektronický monitor s analyzátorom EKG
záznamov, so sadou elektród umožňujúci súčasný záznam respiračných
cyklov a prietokov krvi periférneho riečiska dopplerovskou metódou
(fy Schiller)

Refraktometer (Abbeho dvojhranolový) na meranie
koncentrácie a indexu lomu transparentných roztokov
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RC-generátor elektrických signálov s funkciami tvaru pílového,
pulzného a harmonického signálu

Ručný laboratórny hasiaci prístroj
vhodný na hasenie elektrických
a chemických prostredí
v zdravotníckych zariadeniach
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Sada okulárových skiel
(múzeum prístrojovej techniky ÚLFaBF LFUK, r.1900)

Sada ladičiek
(múzeum prístrojovej techniky ÚLFaBF LFUK, r.1900)
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Sada laboratórnych sklených nádob I.

Sada laboratórnych sklených nádob II.
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Spirometer (klasický) na princípe otvoreného systému.
Výtlakom zvona je úmerný objemu jednorázovo
vydýchnutého vzduchu
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Spätný projektor – didaktický prostriedok, ktorý pracuje
na princípe priemetu zväčšeného obrazu na matnicu
umiestnenú do zobrazovacej roviny jeho
optickej sústavy

Stabilizované zdroje elektrického napätia umožňujúce elektronickú
prúdovú ochranu laboratórnych technických zariadení prípadne vyšetrovaného
živého objektu
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Stalagmometer – špeciálne laboratórne sklo upevnené v laboratórnom stojane
s nafukovacím balónikom. Používa sa na porovnávacie merania povrchového
napätia kvapalín kvapkovou metódou. Umožňuje kalibráciu dávkovača a
simulovanie dávkovania liekov

Stopky: mechanické, elektronické digitálne
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Súradnicový dvojkanálový x-y zapisovač na grafický záznam fyzikálneho
merania on-line

Univerzálny elektronický digitálny merací prístroj
elektrických veličín U-I-R

50

Univerzálne nástenné prístroje na sledovanie zmien mikroklimatických
veličín. Vľavo: teplomer (bimetalový), barometer (deformačný),
vlhkomer. Vpravo: teplomer (liehový), vlhkomer (vlasový)

Univerzálny osobný prietokomer vydýchnutého vzduchu s nomogramom.
Prístroj na screeningové meranie respiračných objemov
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Viskozimeter prietokový (Ubbelohdeov) – špeciálne laboratórne sklo
v temperovanom kúpeli upevnené v laboratórnom stojane s nafukovacím
balónikom. Používa sa na porovnávacie merania
kinematickej viskozity kvapalín

Vysokofrekvenčný laboratórny osciloskop
na zobrazovanie a sledovanie elektrických
signálov v čase
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Vyšetrovacia oftalmologická
bodová lampa

Zdroj napätia (jednosmerný) ako súčasť zostavy
jednotlivých analógových elektrických modelov
fyzikálnych, biologických a fyziologických dejov
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Zosilňovač elektrických signálov ako súčasť zostavy
jednotlivých analógových elektrických modelov
fyzikálnych, biologických a fyziologických dejov

Zvukomer s piezoelektrickým vyklápacím mikrofónom
na dozimetriu a monitoring hlučnosti v životnom prostredí
s možnosťou analýzy zvukového spektra

54

Cievkovanie
Sterilný stolík, kovová cievka, jednorázový katéter (na cievkovanie muža),
jednorázový katéter (na cievkovanie ženy), permanentný katéter, urologická
striekačka na preplach močového mechúra.
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Infúzia, transfúzia
(vybrané pomôcky)
Infúzne roztoky, infúzna súprava a spojovacia hadička, venepunkčná ihla (ihla
s krídelkami, ihla venózna), tampóny, dezinfekčný roztok, Eschmarchovo
ovínadlo, chirurgické rukavice, transfúzna súprava, dg. súprava na určovanie
AB0 krvných skupín (testovacie kartičky, dg. séra, tyčinky).
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Obväzový materiál a obväzy
(vybrané pomôcky)
Trojrohá šatka, hydrofilný mul (ovínadlá, štvorce, longety, tampóny),mäkká
obväzová vata, hydrofilové ovínadlá, pružné ovínadlá, fixačné ovínadlá,
sieťovité veľkooké ovínadlo, náplasti (náplasti z jemného netkaného textilu,
náplasti z umelého hodvábu, náplasti z pórovitej transparentnej fólie, náplasti
s obväzovou vložkou).
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Odber biologického materiálu
(vybrané pomôcky)
Injekčné striekačky a ihly, plastové skúmavky, vákuový odberový systém
(striekačky, ihly), nádoby na odobraný biologický materiál, odberové
tampóny, žiadanky na vyšetrenie biologického materiálu (sprievodné lístky),
sedimentačný stojan, tampóny, dezinfekčný roztok, Eschmarchovo ovínadlo,
odberový systém na ABR.
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Podávanie liekov
(vybrané pomôcky)
Tuhé formy liekov (prášky, želatínové tobolky, tablety), polotuhé formy
liekov (masti, krémy), tekuté formy liekov (roztoky, kvapky), liekovka.
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Pomôcky na incíziu
Sterilný stolík, gumené rukavice, tampónové kliešte, tampóny na dezinfekciu,
perforovaná rúška, striekačky a ihly na znecitlevenie, malý a stredný peán,
skalpel, nožničky, chirurgická pinzeta, anatomická pinzeta, sonda, mulové
štvorce a longety, drény (gumený a mulový), injekčná striekačka na preplach,
injekčná striekačka na incíziu.
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Sledovanie, meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií
(vybrané pomôcky)
Lekársky maximálny teplomer (rektálny, axilárny), kadička s dezinfekčným
roztokom, teplotná tabuľka, ortuťový tlakomer, fonendoskop.
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Vylučovanie moču a vyprázdňovanie stolice
(vybrané pomôcky)
Cievky (dvojcestný permanentný Foleyov katéter, Nelatonov katéter), zberné
vrecko na moč, zberné vrecko pre deti, močová fľaša, podložná misa s
vrchnákom, plastová močová nádoba, diagnostické indikátorové papieriky,
tulec, tampónové kliešte, anatomická pinzeta, gumené rukavice, rektálne
rúrky č.5, injekčná striekačka, lubrikačný krém, plastový irigátor.

62

Základné pomôcky na šitie povrchovej rany
Sterilný stolík, rukavice, malý peán, chirurgická pinzeta, ihelec, kožné ihly,
atraumatická ihla, silon, držiak na skalpel, čepieľka, drény (gumený a
mulový), injekčná striekačka a ihly, perforovaná rúška, tampóny, mulové
štvorce.

63

II.
VYBRANÉ MERACIE
METÓDY Z LEKÁRSKEJ
FYZIKY, BIOFYZIKY
A RÁDIOLÓGIE

2.1
ZÁKLADY LABORATÓRNEJ
PRÁCE

VÁŽENIE NA ANALYTICKÝCH VÁHACH

Stanovte hmotnosť zadaného predmetu na analytických váhach
Postup:
Pomocou automatických predvážok stanovte hmotnosť váženého
predmetu s presnosťou udanou výrobcom. Predmet položte na
navažovaciu misku zaaretovaných analytických váh. Nastavte hodnotu
hmotnosti, ktorú ste zistili na predvážkach. Závažia klaďte od
najmenšieho po najväčšie (najskôr 0,01g, potom 1g,10g,100g) Po
odaretovaní váh odčítajte údaj na mechanickej a svetelnej stupnici. Ak
údaj na svetelnej stupnici nie je zobrazený, váhy zaaretujte a pridajte
alebo uberte závažie. Opäť odaretujte a pokúste sa odčítať naváženú
hodnotu. Tento postup opakujte, pokiaľ nieje možné údaj odčítať. Vtedy
sa tiaž závažia rovná tiaži váženého predmetu. Predmet odvážte
s presnosťou 10-4 g. Výsledok vyjadrite ako jednorazové meranie
zaťažené maximálnou chybou merania.
Prístroje a pomôcky: poloautomatické analytické váhy, automatické
predvážky, vzorky na váženie
Poznámka:
Predmety by sa mali pri presnom meraní ukladať na navažovaciu misku
pomocou pinzety a vždy pri zaaretovaných váhach!
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VÁŽENIE ELEKTRONICKÝMI VÁHAMI KERN 572

Postup váženia:
Elektronické laboratórne váhy pracujú v dvoch režimoch, autonómny
a s podporou PC. Vybavené sú obojsmerným výstupom na RS232
zbernicu pre komunikáciu s PC. Po zapnutí hlavného vypínača ON/OFF
na prednom panely váh. Program pre prácu s váhami KERN Balance
Connection spustíme z ikony umiestnenej na ploche systému MS
Windows. Po otvorení okna programu meranie spustíte označením
ikony nového dokumentu File/New. Prepnutím na záložku Record
Measuring Values spustíte meranie označením kurzorom na ikonu
Measuring Sequence/Start capturing measuring data. Počas merania
sa Vám zobrazujú hodnoty priamo v grafe hodnôt. Meranie zastavíte
označením ikony Measuring Sequence/Stop capturing measuring data.
Po skončení váženia zapísané údaje môžete uložiť do programu
Microsoft Excel - Measuring Sequence/ Export measuring data.
Postup počítania kusov v autonómnom režime:
Referenčný počet kusov pre funkciu počítania kusov je 1, 5, 10, 20.
S podporou PC program umožňuje ukladanie nameraných údajov do PC
alebo výstup na tlačiareň. Voľba jednotiek umožňuje programovať
koeficient, ktorým sa hmotnosť váženého predmetu vynásobí, takže na
displeji sa nezobrazuje hmotnosť, ale napr. plošná hmotnosť g/m2 pri
vážení papiera či textilu. Na váhach sa nachádza 7 funkčných tlačidiel.
Tlačidlo
ON/OFF
PRINT/NO
REF/YES
MODE

g
UNIT
TARE

Funkcia
Zapnutie a vypnutie váhy
Vytlačenie výsledkov váženia/ Vymazanie nastavenia
v MODE program
Stanovenie referenčného počtu/ Potvrdenie nastavenia
v MODE program
Program MODE – 1.“CLEAR“ vymazanie, 2.“CAL“
kalibrácia, .Tlačiareň, 4.“Count“ počítanie kusov, 5.“%“
percentá,
prepínanie
medzi
vážením
a
počítaním
kusov/percentami
Navolenie bezmetrického váženia
Tarovanie, nastavenie displej na nulu.
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MERANIE ELEKTRICKÝCH VELIČÍN

Zmerajte napätie a prúd jednosmerného elektrického signálu na
elektrických prístrojoch.
Postup:
Pred zapnutím (on) zdroja elektrického napätia skontrolujte správnosť
vzájomného prepojenia s elektrickými meracími prístrojmi a ich vstupné
parametre – polarita, prepínače rozsahov, prepínač funkcií striedavého a
jednosmerného napätia! Ampérmeter sa vždy pripája k zdroju signálu
sériovo, voltmeter a osciloskop paralelne! Pred meraním vždy nastavíme
rozsahy prístrojov na najvyššie hodnoty a postupne znižujeme. Technické
parametre analógových panelových (ručičkových) prístrojov sú vždy
vyznačené v dolnom rohu panelu indikátora. Určujú meraciu polohu
prístroja ( ), elektrický systém ( ), triedu presnosti ( 1) a preťaženie
prístroja ( 2 ). Trieda presnosti vyjadruje relatívnu hodnotu maximálnej
chyby pri plnej výchylke indikátora v danom meracom rozsahu (D=N-S,
kde N je nameraná a S skutočná hodnota; d=D/N, alebo d=D/S). Pri
digitálnych elektronických meracích prístrojoch elektrických veličín,
absolútna chyba je daná odčítacou frekvenciou a počtom zobrazovacích
numerických znakov na displeji (napr. 6 platných miest).
Úloha: Po pripojení zdroja elektrického napätia, odčítajte merané hodnoty
tak, aby sa ručička meracieho prístroja kryla so svojím obrazom na
zrkadielku. Zapíšte do tabuľky. Elektrický odpor stanovte podľa
Ohmovho zákona z merania úbytku napätia na odpore, spôsobenom
pretekajúcim elektrickým prúdom. Merací rozsah zvoľte tak, aby sa
veľkosťou meraných veličín blížil k maximálnej jeho hodnote. Určite
veľkosť chyby merania.
Pomôcky
AVOMET digitálny alebo analógový, osciloskop, generátor signálov,
jednosmerný zdroj napätia a prúdu, odporová dekáda, elektrické vodiče
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ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE VÝSLEDKOV
EXPERIMENTU
Súbor prvkov nameraných hodnôt nazývame štatistickým súborom. Počet
prvkov označujeme ako rozsah súboru.
Aritmetický priemer: je najčastejšie používaná stredná hodnota. Je tým
reprezentatívnejšia, čím je súbor homogénnejší. Určíme ho tak, že sčítame
všetky hodnoty jednotlivých meraní x1, x2, ...., xn a súčet delíme počtom
meraní n.
x + x + ... + xn 1
x= 1 2
= × å xi
n
n
Vážený aritmetický priemer: Ak celý súbor rozdelíte do podskupín,
v ktorých ste samostatne vypočítali aritmetický priemer, potom celkový
priemer môžete vypočítať ako vážený aritmetický priemer čiastkových
priemerov. xi - aritmetické priemery jednotlivých priemerov, ni – počet
prvkov v jednotlivých podskupinách.
_

_

_

x × n + x 2 × n2 + ... + x k × nk
x= 1 1
=
n

)

å x ×n
ån
i

i

i

Modus (Mo alebo x ) je najčastejšie sa vyskytujúca hodnota znaku
v štatistickom súbore.
Medián (Me alebo ~
x ) je hodnota, ktorá prvky súboru usporiadané podľa
veľkosti rozdeľuje na dve, rovnako veľké časti.
n
n+2
n +1
, n ~x =
Pre nepárny počet meraní: n~x =
pre párny počet: n ~x =
2
2
2
n~x - číslo riadku, po usporiadaní prvkov
súboru podľa veľkosti, v ktorom
je medián.
å ( xi - x ) 2
Smerodajná odchýlka: s =
n -1

Stredná chyba aritmetického priemeru: s =

s
=
n

å

( xi - x ) 2
n(n - 1)

Rozptyl: Rozptyl sa definuje ako priemerná druhá mocnina odchýlky
hodnôt veličiny x od aritmetického priemeru (`x ):

s2 =

S ( xi - x ) 2
n
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2.2
MERANIE
MIKROKLIMATICKÝCH
FAKTOROV PRACOVNÉHO
PROSTREDIA

MERANIE TEPLOTY, ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU
A VLHKOSTI

Stanovte relatívnu a absolútnu vlhkosť vzduchu
Postup:
Obaľte rezervoár s ortuťou tzv. vlhkého teplomera uloženého v modro
(tm) označenom valcovom puzdre Assmanovho psychrometra navlhčenou
pančuškou. Otáčaním v smere hodinových ručičiek natiahnite hodinový
strojček ventilátora. Tento zabezpečuje zadefinovanú rýchlosť prúdenia
vzduchu, čím sa urýchli odparovanie. Po dvoch minútach odčítajte
aktuálne hodnoty teploty na tzv. vlhkom a suchom, referenčnom
teplomeri (označenom červenou farbou – tč). Hodnotu relatívnej vlhkosti
odčítame z nomogramu (graf, ktorý vyjadruje funkčnú závislosť 3 veličín
– tm, tč a jr ) alebo z príslušných tabuliek v závislosti od teploty nameranej
na suchom a vlhkom teplomere. Rozdiel (Dtčm) teplôt je nepriamo úmerný
relatívnej vlhkosti prostredia (odráža stupeň nasýtenia vzduchu vodnými
parami). Z univerzálneho nástenného prístroja na sledovanie
mikroklimatických veličín odčítajte teplotu vzduchu v miestnosti
a hodnotu atmosférického tlaku. Pomocou fyzikálnych tabuliek pre
maximálnu vlhkosť pri danej teplote vypočítajte príslušnú hodnotu
absolútnej vlhkosti vzduchu a porovnajte s hodnotami univerzálneho
nástenného prístroja.
Prístroje a pomôcky:
Assmanov psychrometer, nástenný teplomer, nomogram, fyzikálnochemické tabuľky
Použité vzťahy:
ja = jr . jm
jm – maximálna vlhkosť
jr – relatívna vlhkosť
ja – absolútna vlhkosť
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TERMOMETRIA
Postup: Zmerajte telesnú teplotu vyšetrovanej osoby tt lekárskym
teplomerom a teplotu vzduchu v miestnosti tm. Kontaktným teplomerom
zmerajte povrchovú teplotu kože tk na viacerých bodoch na chrbte ruky.
Vypočítajte strednú teplotnú úroveň ruky, vonkajší a vnútorný teplotný
spád.
Prístroje a pomôcky:
Lekársky teplomer, nástenný teplomer, kontaktný teplomer.
Použité vzťahy:
Stredná teplotná úroveň

Vonkajší teplotný spád

t
+t
tks [o C] = k max k min
2

Dtvon [o C] = tks - tm

Vnútorný teplotný spád

Dtvnut [o C] = tt - tks
7

9

5
8

1

10

6

11

2
13

3
4

72

12

MERANIE OSVETLENIA

Sledovanie zmeny intenzity osvetlenia matnice v závislosti
vzdialenosti umelého zdroja svetla

od

Postup:
Pred začiatkom merania pokiaľ možno zatemnite učebňu (večer zhasnite
svietidlá). Na luxmetri nastavte vhodný merací rozsah a odmerajte
osvetlenie pozadia v mieste merania. Potom zapnite zdroj svetla a
umiestnite matnicu kolmo na lúč svetla v malej vzdialenosti (napr. 15
cm). Priložte fotosenzor luxmetra zadnou stranou krytu na matnicu.
V prípade potreby prepnite merací rozsah na vyšší alebo nižší tak, aby sa
ukazovateľ pokiaľ možno pohyboval v strede stupnice. Na stupnici
kalibrovanej v luxoch odčítajte aktuálnu hodnotu osvetlenia na matnici.
Postupne v 5-centimetrových intervaloch zväčšujte vzdialenosť matnice
od zdroja svetla. Zaznamenajte hodnoty jej osvetlenia. Z nameraných
hodnôt zostrojte graf funkcie závislosti intenzity osvetlenia od
vzdialenosti zdroja svetla znázornite graficky. Intenzita osvetlenia sa
znižuje so štvorcom vzdialenosti od zdroja svetla.
E

e

=

dF
dS

e

=

dW e
dt . dS

[W

.m

- 2

]

Meranie intenzity osvetlenia pracovných priestorov
Postup:
Pripojte k luxmetru fotodetektor, preverte napätie batérie. Detektor vždy
priložte zadným krytom na meranú plochu. Osvetlenie pracovných
priestorov merajte aspoň v 4 bodoch pozdĺž osi okien kolmo k protiľahlej
stene v zvolených dĺžkových úsekoch. Namerané hodnoty intenzity
osvetlenia [lx] zapíšte do tabuľky, na milimetrovom papieri zostrojte
izolíniovú mapu intenzity osvetlenia pracovných priestorov.
Prístroje a pomôcky:
Zdroj bieleho svetla, luxmeter, súprava na meranie osvetlenia, matnica,
pásové meradlo na meranie dĺžky
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2.3
BIOFYZIKÁLNE VLASTNOSTI
KVAPALÍN

STALAGMOMETRIA

Určite povrchové napätie kvapaliny kvapkovou metódou
Postup:
Do rezervoára stalagmometra s kalibrovaným objemom, vyznačeným
dvoma zábrusmi (horným a dolným) nasajte kvapalinu so známym
povrchovým napätím pomocou pružného balónika. Jeho gumená hadička
je nasadená na konci trubice s rezervoárom. Po nasatí kvapaliny nad
hornú značku rezervoára uvoľnite ventil na gumenom balóniku a následne
pustite celý balónik. Kvapalinu nechajte odkvapkávať cez odtokovú
kapiláru. Počítajte kvapky v intervale prechodu hladiny kvapaliny od
hornej po spodnú značku rezervoára. Tento postup zopakujte 5-krát. Počet
kvapiek, v ktorých vždy vytiekol konštantný objem kvapaliny daný
veľkosťou rezervoára, zaznamenajte do tabuľky. Počet kvapiek bude
nepriamo úmerný veľkosti povrchového napätia kvapaliny. Aby sa
kvapka odtrhla, musí pri odkvapnutí zo zabrúseného konca kapiláry
prekonať svojou tiažou povrchové napätie pôsobiace po obvode ústia
kapiláry. Rovnaký postup merania zopakujte aj pre neznámu kvapalinu.
Povrchové napätie neznámej kvapaliny vypočítajte podľa vzťahu:

[

]

s x N .m -1 = s 0

r x N0
,
r0 N x

kde so – povrchové napätie referenčného roztoku
N0 - počet kvapiek referenčného roztoku
ρ o - hustota referenčného roztoku
sx – povrchové napätie meraného roztoku
Nx - počet kvapiek meraného roztoku
ρ x - hustota meraného roztoku
Výsledok uveďte v správnom tvare (aj s chybou merania a príslušnými
fyzikálnymi jednotkami).
Prístroje a pomôcky:
Traubeho kvapkový stalagmometer s gumovým balónikom a hadičkou
upevnený na stojane, teplomer
hustota 20% kyseliny citrónovej pri teplote 20oC: ρ x = (1542±0,004)
kg.m-3
referenčný roztok: destilovaná voda
hustota vody pri teplote 20oC: ρ o = (998,230±0,004) kg.m-3
povrchové napätie vody: σx = (72,75±4).10-3 N.m-1
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VISKOZIMETRIA

Odmerajte viskozitu
viskozimetrom

kvapaliny

Ubbelohdeovým

prietokovým

Postup:
Uzavrite palcom ruky ústie tenkej odvzdušňovacej trubice viskozimetra,
čím vytvoríte podmienky pre podtlak pri nasávaní. Balónikom nasajte
kvapalinu nad hornú značku vrchného rezervoára viskozimetra. Uvoľnite
ventil na gumenom balóniku, následne pustite celý balónik.a uvoľnite
odvzdušňovaciu trubicu. Kvapalina začne v trubici prúdiť nadol. Čas
prietoku začnite merať stopkami v okamihu prechodu hladiny kvapaliny
cez hornú značku rezervoára a meranie ukončite pri prechode hladiny
dolnou značkou. Postup zopakujte 5-krát. Vypočítajte priemernú hodnotu
prietokového času, kinematickú a dynamickú viskozitu meranej
kvapaliny. Všetky výsledky uveďte v správnom tvare (aj s chybou
merania a príslušnými fyzikálnymi jednotkami).
Prístroje a pomôcky:
Ubbelohdeov prietokový viskozimeter upevnený na stojane vo vodnom
kúpeli, stopky, ponorný teplomer, skúmaná kvapalina
Použité vzťahy:
Kinematická viskozita: u [m2.s-1]= A . t
Dynamická viskozita: h [Pa.s]= ρ . u

t [s]- priemerný prietokový čas skúmanej kvapaliny
u [m2.s-1] – kinematická viskozita skúmanej kvapaliny
h [Pa.s] – dynamická viskozita skúmanej kvapaliny

A – konštanta viskozimetra uvedená na viskozimetri v [mm2.s-2]
ρ – hustota meraného roztoku

76

REFRAKTOMETRIA
Meranie koncentrácie čírych roztokov Abbého dvojhranolovým
refraktometrom.
Postup:
Nastavte vhodný uhol osvetlenia zdrsneného rozptylového hranola
Abbého dvojhranolového refraktometra zo zdroja bieleho svetla. Po
otvorení uzávierky hranolov naneste na lesklý hranol meranú alebo
referenčnú kvapalinu tak, aby bol pokrytý celý jeho povrch. Dbajte na to,
aby sa v kvapaline nevyskytli vzduchové bubliny. Potom uzávierku opäť
zavrite. Otáčaním pravého skrutkového ovládača odstráňte farebné
spektrum rozhrania. Otáčaním ľavého skrutkového ovládača polohy
merného hranola, nastavte rozhranie svetla a tieňa v zornom poli okulára
do stredu nitkového kríža. Na stupnici refraktometra odčítajte príslušný
index lomu a zodpovedajúcu koncentráciu kvapaliny v [%]. Následným
meraním sady vodných roztokov s rozdielnou koncentráciou, pri dodržaní
rovnakého pracovného postupu, získate hodnoty, ktoré zapíšete do
tabuľky. Zostrojte graf funkčnej závislosti relatívneho indexu lomu od
koncentrácie roztoku. Po meraní opatrne pretrite etanolom obidva
hranoly, aby sa mechanicky nepoškodili a neostali na nich zaschnuté
zvyšky roztokov!
Prístroje a pomôcky:
Abbého dvojhranolový refraktometer, zdroj bieleho svetla, sada roztokov,
destilovaná voda, etanol, gáza.
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POLARIMETRIA

Určite koncentráciu roztoku opticky aktívnej látky pomocou
kruhového polotieňového polarimetra
Postup:
Zapnutím transformátora Na–monochromatického zdroja svetla
a ustálením výboja Na-výbojky je polarimeter pripravený na meranie.
Naplňte kyvetu meranou kvapalinou so známou koncentráciou cz[%] tak,
aby v kyvete nebola vzduchová bublina. Zatvorenú kyvetu vložte do
kyvetora polarimetra medzi polarizátor a analyzátor. Pomalým otáčaním
skrutkového ovládača smerom k sebe meňte postavenie analyzátora voči
polarizátoru. Otáčanie ukončite, keď v okulári uvidíte zorné pole bez
rozhraní v rovnomernom polotieni. Odčítajte uhol otočenia roviny
polarizovaného svetla az[o] na uhlovej stupnici oproti nule na stupnici
nónia. Kyvetu vyprázdnite a postup zopakujte pre vzorku s neznámou
koncentráciou cx[%]. Po dosiahnutí rovnomerného polotieňa zorného
poľa odčítajte opäť príslušnú hodnotu uhla otočenia ax[o] vzorkou oproti
nule nónia. Namerané hodnoty si zaznamenajte a vyčistite kyvetu.
Vypočítajte hodnotu mernej otáčavosti [α] pre roztok sacharózy a
koncentráciu roztoku sacharózy cx dosadením odmeranej hodnoty uhlu
otočenia a hodnoty mernej otáčavosti do vzťahov:

[a ] =

100
cz ×l
a × 100
neznáma koncentrácia c X = X
[a ] × l

Merná otáčavosť

az ×

l – dĺžka kyvety [dm]
Prístroje a pomôcky:
kruhový polotieňový polarimeter, zdroj monochromatického svetla - Na
výbojka s transformátorom, polarimetrická kyveta, roztoky sacharózy,
gáza
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SPEKTROFOTOMETRIA

Určite koncentráciu neznámeho farebného roztoku absorpčným
spektrofotometrom
Postup:
Po zapnutí prístroja nastavte mikrometrickým posuvom optického
monochromátora vlnovú dĺžku svetla komplementárneho k farbe sady
roztokov (pri žltej farbe roztokov l = 490 nm). Pre každú vlnovú dĺžku
treba merací prístroj kalibrovať. Uzávierku svetla (prepínač vľavo dole)
prepnite do polohy ,,0”, čím uzavriete štrbinu s monochromatickým
osvetlením. Potenciometrom (ovládač vpravo hore označený “0”) nastavte
na dolnej stupnici 0% (transmitancie T) čo sa rovná 2E absorbancie.
Kyvetu naplňte destilovanou vodou. Uzávierku svetla prepnite do polohy
,,I” čím svetelnú štrbinu odkryjete. Kyvetu naplnenú slepou vzorkou
(voda ako rozpúšťadlo) uložte do kyvetora a ovládačom vpravo dole
označeným ”100” nastavte maximálnu výchylku na stupnici T(J) – 100%
(0E). Postup kalibrácie zopakujte aspoň trikrát. Druhú kyvetu postupne
naplňte po značku roztokmi od najnižšej po najvyššiu molárnu
koncentráciu a posuňte kyvetorom pred svetelnú štrbinu. Po ustálení
ručičky ampérmetra kalibrovaného v T a E odčítajte ich zodpovedajúce
hodnoty. Dbajte na to, aby ste namerané hodnoty odčítali zo stupnice
spektrofotometra správne! Zapíšte do tabuľky. Z nameraných hodnôt na
milimetrový papier graficky znázornite funkčnú závislosť T a E od
molárnej koncentrácie roztokov. Odčítajte T a E neznámeho roztoku cx a
z kalibračnej krivky potom odčítajte jeho koncentráciu. Po skončení
merania vypláchnite kyvety destilovanou vodou a vypnite prístroj.
Prístroje a pomôcky: Spektrofotometer SPEKOL, kyvety pre viditeľné
svetlo, sada farebných roztokov so známou molárnou koncentráciou,
neznáma vzorka cx , destilovaná voda
Použité vzťahy:
Lambert-Beerov zákon: I = I0 .10-e.c.d
Transmitancia (transparencia) T = I/ I0.100%
Absorbancia (extinkcia) E = log 1/T = log I0/I = e.c.d
I – intenzita svetla po prejdení vrstvou farebného roztoku
I0 – pôvodná intenzita svetla
e – extinkčný molárny koeficient
c – molárna koncentrácia roztoku
d – hrúbka vrstvy roztoku
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pH METRIA

Stanovte pH neznámeho roztoku
Postup:
Určite kolorimetrickou metódou pomocou pH-indikátorových papierikov
pH neznámeho roztoku. Pre takto určenú hodnotu pH stanovte merný
interval firemnými štandardizovanými kalibračnými roztokmi digitálneho
pH metra so sklenou kombinovanou elektródou. Elektródu ponorte do
príslušného roztoku. Po ustálení číselného údaju na displeji stlačte
tlačidlo CAL (kalibrácia). Postup zopakujte aj pre hornú kalibráciu
meracieho roztoku druhým kalibračným roztokom. Po ukončení
kalibrácie stlačte tlačidlo ENTER, následne ponorte sklenú pH elektródu
do neznámeho meraného roztoku a odčítajte číselnú hodnotu pH
z displeja. Po ukončení merania opláchnite elektródu destilovanou vodou
a vypnite pH meter.
Prístroje a pomôcky:
pH – meter EcoScan 5/6, sklená kombinovaná elektróda, štandardné
roztoky, destilovaná voda, lakmusové papieriky s farebnou hodnotovou
stupnicou

80

2.4
BIOFYZIKÁLNA ANALÝZA
ZRAKU

VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI

Vyšetrite zrakovú ostrosť pri zadefinovaných
prostredia

podmienkach

Postup:
Vyšetrovaný sa postaví alebo posadí do konvenčnej vzdialenosti od
Snellenových optotypov (5 m alebo 6 m). Stanovte vízus pravého
a ľavého oka, korigovaný i nekorigovaný, s použitím základných
farebných filtrov (zelený, červený, modrý, žltý) osobitne pri danom
osvetlení prostredia. Veľkosť osvetlenia zistite luxmetrom. Graficky,
formou histogramu, vyhodnoťte závislosť zrakovej ostrosti od farby
použitých filtrov. Štatisticky vyhodnoťte vízus v súbore študentov vašej
študijnej skupiny.
Prístroje a pomôcky: Snellenove optotypy, farebné filtre, luxmeter
Použité vzťahy:
Vízus sa zapisuje zlomkovým číslom. V čitateli je určená čítacia
vzdialenosť (d) daného optotypu a v menovateli číslo vedľa riadku,
vyjadrujúce vzdialenosť (D), z ktorej by malo emetropické oko riadok
prečítať.

V =

d
D

V– vízus
d – konvenčná pozorovacia vzdialenosť [m]
D – číslo riadku predstavuje normu rozlíšiteľnosti obrazcov pod zorným
uhlom 1´ emetropickým okom zo vzdialenosti v intervale 50(60)- 3(4)m.
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2.5
BIOFYZIKÁLNA ANALÝZA
SLUCHU

LADIČKOVÉ SKÚŠKY

Vyšetrite vzdušné a kostné vedenie zvuku pomocou ladičky
Postup:
Najprv s vyšetrovaným urobte anamnézu zameranú na poruchy sluchu.
Rinného test: Priložte pätku rozkmitanej ladičky na processus mastoideus
vyšetrovaného ucha. Keď vyšetrovaný prestane počuť zvuk prenášaný
kostným vedením, priložte vidlicu stále kmitajúcej ladičky pred
zvukovod. Ak vyšetrovaný zvuk ladičky prenášaný vzdušným vedením
ešte počuje, znamená to, že prenos vzdušným vedením je lepší ako prenos
kostným vedením a Rinného test je pozitívny. V opačnom prípade je
pokus negatívny. U zdravého ucha je prenos vzdušným vedením lepší ako
prenos kostným vedením.
Weberov test: Rozkmitanú ladičku priložte pätkou na temeno
vyšetrovaného. Spýtajte sa ho, v ktorom uchu počuje zvuk ladičky lepšie.
Ak pacient počuje ladičku v jednom uchu lepšie, hovoríme, že na túto
stranu lateralizuje. Pri poruche sluchu vnútroušného alebo centrálneho
pôvodu pacient lateralizuje do zdravého ucha, pri poruche stredoušného
pôvodu do chorého ucha. Človek bez poruchy sluchu by mal zvuk ladičky
vnímať v oboch ušiach rovnako.
Prístroje a pomôcky:
ladička
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AUDIOMETRIA

Urobte audiometrické vyšetrenie
vyšetrovaného od normy

a

zistite

odchýlku

sluchu

Postup:
Zapojte audiometer do siete. Nastavte vstupné parametre audiometra po
zapojení slúchadiel na výstup tónového generátora sínusových kmitov.
Vyšetrovanej osobe nasaďte na uši slúchadlá. Do nevyšetreného ucha, t.j.
do pravého slúchadla generujte šum z šumového generátora, ktorého
intenzitu nastavte ovládačom na pravej strane ovládacieho pultu. Do
ľavého ucha postupne z tónového generátora prelaďte skokom frekvencie
od 150 do 8000 Hz prepínačom na dolnej strane ovládacieho panelu. Pri
každej frekvencii plynulo meňte od –10 dB hlasitosť ovládačom
potenciometra na ľavej strane ovládacieho panelu, až kým vyšetrovaný
svetelným tlačidlom nesignalizuje, že tón počuje. Namerané hodnoty
zaznamenajte do predtlačeného audiogramu – normy a porovnajte.
Odchýlka do 20 % je v norme. Postup zopakujte pre pravé a ľavé ucho.
Prístroje a pomôcky:
diagnostický audiometer s príslušenstvom: slúchadlá, tlačidlo svetelnej
signalizácie
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ZVUKOMETRIA

Pomocou zvukomera sledujte na obrazovke osciloskopu krivky
harmonických tónov a samohlások a vzájomne ich porovnajte
Postup:
Zapojte hlukomer in-line s nízkofrekvenčným osciloskopom. Osciloskop
zapojte do siete a zapnite. Vyklopením piezoelektrického mikrofónu
zapnite zvukomer. Nastavte príslušný merací rozsah. Po nastavení
vstupných parametrov na osciloskope - času [ms] a amplitúdy [mV],
priložte rozkmitanú ladičku k piezoelektrickému mikrofónu. Na
obrazovke osciloskopu sledujte priebeh harmonických kmitov ladičky ako
mechanického oscilátora. Zakreslite do grafu na milimetrovom papieri.
Potom do mikrofónu postupne hláskujte samohlásky. Sledujte tvar
periodických kmitov na obrazovke. Zaznamenajte charakteristické zmeny
(skreslenie) akustického hlasového signálu voči harmonickému signálu
ladičky a vyhodnoťte z fyzikálneho hľadiska.
Prístroje a pomôcky:
osciloskop, ladička, zvukomer s kalibračným membranofónom, elektrické
vodiče
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2.6
PRINCÍPY BIOFYZIKÁLNEHO
MODELOVANIA

MODEL IMPEDANCIE TKANIVA

Meranie elektrickej impedancie analógového modelu biologického
tkaniva
Postup:
Na elektrickom modeli impedancie zvoľte z dvoch paralelných typov
odlišných charakteristík impedancie s rozdielnou strmosťou nastavením
prepínača (4). Impedancia Z1 zjednodušene modeluje vplyv
vnútrobunkových procesov na jej výslednú hodnotu, impedancia Z2 zasa
impedanciu celého organizmu. Prepínačom (5) si zvoľte rozsah merania pri
hodnotách odporov RA=820Ω a RB=180Ω. Zapnite generátor harmonického
signálu (1) a na pripojených digitálnych vysokofrekvenčných multimetroch
V1 (2), V2 (3) prepnite prepínač funkcií na milivoltmeter do polohy [mV].
Predlaďovacím ovládačom nastavte frekvenciu generátora, ktorej hodnotu
zmerajte multimetrom V2 (3) v polohe prepínača [freq]. Po jej odčítaní
vráťte prepínač späť do polohy [mV]. Pre uvedené frekvencie odčítajte
hodnoty napätí U1 a U2 na multimetroch V1 (2) a V2 (3). Zmeňte frekvenciu
generátora a postup zopakujte v rozsahu frekvencií od 0,1 ~ 2 MHz.
Namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky a vypočítajte hodnoty
impedancie Z pre jednotlivé frekvencie f. Zostrojte na semilogaritmický
papier graf funkčnej závislosti Z od frekvencie.

Z = R A,B

U

2 ef

U 1 ef
Z2

Z1

U1

RA

RB

U2

Pomôcky: VF digitálne multimetre, VF generátor sínusových signálov,
elektrický analógový model biologického tkaniva, elektrické vodiče
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MODEL AKČNÉHO POTENCIÁLU (AP)

Pomocou modelu zaznamenajte simulovaný priebeh akčného potenciálu
Postup:
Zapojenie prístroja k sieti indikuje signálna kontrolka na prednom paneli
modelu (1). Prepínačom na prednom paneli označeným AB/CD (2) po
prepnutí do polohy AB a stlačením susedného tlačidla ON (3) sa vybije
zvyškové napätie na kondenzátore C2 a súčasne sa nabije kondenzátor C1
v emitorovom obvode tranzistora. Prepínač prepnite do polohy CD , pri
ktorej sa začne nabíjať kondenzátor C2 . Prúdové toky v kolektorovom
a v emitorovom obvode simulujúce časovú a amplitúdovú súslednosť
transportu Na+ a K+ iónov cez membránu, sledujte na displejoch digitálnych
voltmetrov V1(4) a V2(5). Analógovo ich možno zobraziť lineárnym
zapisovačom. Vo vopred stanovených časových intervaloch zaznamenajte
hodnoty napätí odčítaných z jednotlivých voltmetrov do tabuľky.
Z nameraných hodnôt v pravouhlom súradnicovom systéme zakreslite na

milimetrový papier priebeh výsledného napätia U=U1 – U2 .
Pomôcky: Elektronický analógový model AP, 2 x digitálny multimeter,
stopky, lineárny zapisovač, elektrické vodiče
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MODEL REDISTRIBÚCIE KRVI V KRVNOM RIEČISKU

Pomocou modelu simulujte redistribúciu krvi v prvých sekundách
obehového šoku
Opis funkcie obvodu: Biofyzikálny model je založený na fyzikálnej
analógii vzťahov medzi stredným prietokom krvi (Q), stredným tlakom (p)
a rezistenciou ciev (R) v systéme krvného obehu a medzi prúdom
(I), napätím (U) a odporom (R) v elektrickom obvode v súlade s Ohmovým a
Kirchoffovými zákonmi.
Postup: Model zapojte do elektrickej siete a zapnite pripojené ampérmetre
(A1 a A2). Na odporovej dekáde prepínačom (2) nastavte hornú hranicu
odporu na stovkovom okruhu R2=300 Ω. Ostatné prepínače sú nastavené na
nulovú hodnotu odporu. Po spojení elektrického obvodu stlačením tlačidla
na prednom paneli modelu (1), odčítajte prislúchajúce hodnoty prúdu na
oboch miliampérmetroch (A1 a A2).a zapíšte do tabuľky. Postup zopakujte
pre jednotlivé nastavenia hodnoty odporu na odporovej dekáde v intervale
od 300 Ω do 3 Ω a zapíšte do tabuľky. Z nameraných výsledkov zostrojte
graf závislosti prúdov I1 a I2 v jednotlivých okruhoch elektrického obvodu od
veľkosti regulovaného odporu ZZ.
Pomôcky: elektrický analógový model krvného riečiska, mikroampér-metre,
odporová dekáda, elektrické vodiče
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MODEL VYLUČOVANIA TEKUTÍN OBLIČKAMI

Pomocou elektrického analógového modelu simulujte výdaj tekutín
obličkami po dodaní vody do organizmu
Opis funkcie obvodu: Nabíjanie kondenzátora modeluje vstrebávanie vody
z tráviaceho traktu do krvného obehu. Vybíjanie kondenzátora modeluje
vylučovanie vody z krvného obehu do obličiek.
Postup:
Pred meraním skontrolujte polohu prepínača A/B v neutrálnej polohe. Po
zapnutí zdroja jednosmerného napätia, správnosť polarity pripojeného
nabíjacieho prúdu signalizuje svetelný indikátor na prednom paneli modelu.
Nastavte napätie jednosmerného zdroja na 6V. Prepínač A/B prepnite do
polohy A (nabíjanie) súčasne s tlačidlom stopiek. Na displeji voltmetra
odčítavajte hodnoty napätia na kondenzátore v zvolených časových
intervaloch. Po nabití kondenzátora prepnite prepínač A/B do polohy B
(vybíjanie) a pokračujte bez prerušenia v meraní až do vybitia kondenzátora.
1. Z nameraných údajov zostrojte grafickú závislosť veľkosti napätia na
kondenzátore v čase.
2. Z nameraných údajov zostrojte ilustračný graf vybíjania kondenzátora
od počiatočnej veľkosti hodnoty nabitia kondenzátora v čase.
Pomôcky: analógový elektrický model vylučovania, digitálny voltmeter,
stabilizovaný zdroj napätia, pomalobežný osciloskop, programovateľný
generátor biologických signálov, elektrické vodiče
A

+
–

B

R

C
V
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MODEL POLČASU RÁDIOAKTÍVNEHO ROZPADU

Pomocou modelu simulujte rozpad rádioaktívnej látky
Opis funkcie obvodu: Rýchlosť vybíjania kondenzátora modeluje rýchlosť
rozpadu rádioaktívnych jadier.
Postup:
Na elektrickom analógovom modeli (pozri obr.) RA rozpadu veľkosť
vybíjacieho prúdu indikuje mikroampérmeter zapojený vo vybíjacom
obvode. Mikroampérmeter sa zapája v panelových konektoroch označených
symbolom A (4). Na panelové konektory označené symbolmi polarity (+, -)
pripojte napätie z vonkajšieho zdroja (1). Nakoľko ide o jednosmerný prúd,
treba dodržať pri zapojení vodičov polaritu! Po stlačení tlačidla v strede
predného panelu (2) sa rozsvieti svetelný indikátor (3) (zelený). Po stlačení
spínacieho tlačidla (5) nabíjacieho obvodu sa kondenzátor C nabije na
hodnotu napätia batérie (6V). Regulačným odporom Rp nastavte hodnotu
vybíjacieho prúdu na plnú výchylku mikroampérmetra napríklad 100
dielikov. Uvolnením tlačidla nabíjacieho obvodu sa začne kondenzátor
vybíjať cez paralelnú vetvu elektrického obvodu modelu tvorenú
regulačným odporom Rp. Súčasne s uvoľnením tlačidla stlačte tlačidlo
stopiek a vo vopred stanovených intervaloch odčítajte hodnotu prúdu na
stupnici alebo číselnú hodnotu na displeji elektrického meracieho prístroja.
Odčítané hodnoty vybíjacieho prúdu zaznamenajte do tabuľky. Zostrojte
graf ako funkciu f a z grafu odčítajte príslušný polčas rozpadu T/2 .
Pomôcky: elektrický analógový model polčasu rozpadu,
jednosmerného napätia, mikroampérmeter, stopky, elektrické vodiče

é dQ ù
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zdroj

EKG MODEL PACIENTA
Porovnajte EKG krivku človeka s krivkou elektrického modelu pacienta
Postup:
Správne priložte a upevnite končatinové zvody na konvenciou určené miesta
na koži vyšetrovaného (pravá ruka červená, ľavá ruka žltá, ľavá noha
zelená). Lepší vodivý kontakt medzi elektródou a kožou dosiahnete použitím
EKG gélu. Pripravte meranie v 1. zvode in-line s osciloskopom a nastavením
základných vstupných parametrov. Z obrazovky osciloskopu odčítajte
frekvenciu a amplitúdu kmitu R. Ak zmeníte vzájomné umiestnenie elektród
na rukách, zistíte, že sa záznam preklopí. Opíšte zmenu EKG záznamu.
Zopakujte postup na umelom pacientovi a porovnajte záznamy živého a
umelého pacienta.
Prístroje a pomôcky:
Osciloskop, elektrický model pacienta, končatinové elektródy, EKG gél,
EKG pravítko
Pozn.:
Hlavný vypínač (v strede) nastavte na meranie EKG (indikátor je v žltom
poli), prepínač amplitúdy signálu (vľavo hore nastavte na 10 mV, voľba
frekvencie (prepínač frekvencie impulzov do polohy „f“).
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2.7
BIOFYZIKÁLNE VLASTNOSTI
BIOLOGICKÉHO TKANIVA

VOLT-AMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA BIOLOGICKÉHO
TKANIVA

Zmerajte pomocou prístroja na meranie V-A charakteristiky funkčnú
závislosť jednosmerného prúdu pretekajúceho telom od aplikovaného
napätia
Postup:
Pred meraním skontrolujte vzájomné zapojenie prístroja a mikroampérmetra. Priložte a upevnite navlhčené depolarizované elektródy (1) odporu na
vnútornú stranu zápästia pravej a ľavej ruky vyšetrovaného. Sú zapojené do
meracieho elektrického obvodu modelu v súlade s Ohmovým zákonom
namiesto technického. Zapnite zdroj meracieho modelu prepínačom (2)
a v polohe (U) prepínača (3) nastavte údaj počiatočného aplikovaného
napätia ovládacím gombíkom potenciometra (4) na panelovom displeji.
Potom prepínač (3) prepnite do polohy I [mA] a odčítajte veľkosť
pretečeného prúdu organizmom na vonkajšom pripojenom mikroampérmetri na najnižšom nastavenom rozsahu. Pri nastavenom napätí zaznamenajte zodpovedajúce hodnoty prúdu do tabuľky. Prepnite prepínač (3) opäť
do polohy U(V) a nastavte ďalšiu hodnotu napätia. Prepnutím prepínača (3)
do polohy I [mA] opätovne odčítajte príslušnú hodnotu prúdu. Postup
zopakujte 5 alebo 10-krát v rozsahu vzrastajúceho napätia v intervale od 0
do 5 V. Z nameraných hodnôt graficky znázornite priebeh voltampérovej
charakteristiky. Vyjadruje funkčnú závislosť intenzity pretečeného jednosmerného prúdu biologickým tkanivom úmernú aplikovaným napätiam.
Vyhodnoťte. Po ukončení merania vyčistite elektródy.
Pomôcky: prístroj na meranie V-A charakteristiky s displejom vo [V],
mikroampérmeter, strieborné alebo jednorázové elektródy a gel, el. vodiče

R

V-A
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2.8
FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA

ANTROPOMETRIA

Meranie antropometrických veličín
Postup:
Odmerajte svoju hmotnosť na osobných lekárskych váhach a výšku
pomocou tyčového meradla. Vypočítajte povrch tela (použite Duboisov
vzťah) a index telesnej hmotnosti (BMI). Vykonajte štatistickú analýzu
týchto parametrov vo vašej študijnej skupine (priemer, smerodajná odchýlka,
medián, modus). Podľa zvoleného kritéria (abeceda, pohlavie..) rozdeľte
skupinu na dve podskupiny a pomocou t-testu porovnajte rozdiely
v sledovaných parametroch v oboch podskupinách.
Prístroje a pomôcky:
lekárske váhy, tyčové meradlo, pomôcky na určenie BMI, štatistický
program T-Ease
Použité vzťahy:
Duboisov vzťah:
S [m2 ] = 0,007184 . m0,425 . l0,725 m [kg], l [cm]
index telesnej hmotnosti /body mass index:
BMI [kg/m2 ] = m /l2
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SPIROMETRIA

Odmerajte vitálnu kapacitu pľúc spirometrom otvoreného typu
a hodnotu maximálneho prietoku vzduchu prietokomerom
Postup:
a) Zaznamenajte mikroklimatické podmienky v miestnosti. Pripravte
spirometer na meranie tak, že pohyblivú meraciu značku na stupnici
zaaretujete do polohy 0 na stupnici. Skontrolujte polohu kohútika uzáveru
vody v kontajneri spirometra. Odmerajte vitálnu kapacitu pľúc tak, že
maximálny možný objem vzduchu po hlbokom nádychu vydýchnete do
náustka prívodnej hadice spirometra. Hodnotu vitálnej kapacity odčítajte na
priloženej stupnici ciachovanej v litroch. Po odčítaní a zapísaní hodnoty po
odaretovaní opäť vráťte ukazovadlo stupnice do polohy 0 a zaaretujte.
Vykonajte tri merania. Najvyššiu odmeranú hodnotu prepočítajte na teplotu
a tlak prostredia a zapíšte ako výsledok merania. Vypočítajte priemernú
hodnotu vitálnej kapacity pľúc študentov svojej skupiny (mužov a žien
osobitne). Porovnajte s náležitou hodnotou.
b) Prudko vydýchnite do náustka maximálny objem vzduchu. Určite
z indikačného nomogramu maximálnu hodnotu prietoku vzduchu pri silnom
výdychu prietokomerom. Porovnajte s náležitými hodnotami a posúďte
význam prípadných rozdielov.
Prístroje a pomôcky: spirometer otvoreného typu, prietokomer na
skríningové meranie pľúcnych objemov, firemné nomogramy a tabuľky
Použité vzťahy:
VC = 1,058 . V
VC – vitálna kapacita [l]
V – hodnota odčítaná zo spirometra [l]
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MERANIE KRVNÉHO TLAKU
Zhodnoťte vplyv gravitácie na meranie krvného tlaku človeka metódou
Riva-Rocci
Postup:
Päť minút pred začiatkom merania by vyšetrovaný mal v pokoji sedieť.
Obnažte ľavé rameno vyšetrovaného tak, aby ho rukáv odevu neškrtil.
Manžetu ortuťového tlakomera primerane pevne oviňte okolo ramena s
dolným okrajom asi 3 cm nad lakťovou jamkou. Membránu fonendoskopu
priložte nad a. brachialis v lakťovej jamke a olivy fonendoskopu si vložte do
vonkajšieho zvukovodu oboch uší. Pomocou balónika nafúknite manžetu
tlakomera tak, aby ručička deformačného alebo ortuťového tlakomera
ukazovala na stupnici hodnotu prevyšujúcu očakávaný systolický tlak
vyšetrovaného (cca 140 Torr ak neudáva hypertenziu v anamnéze). Potom
pomocou ventilu pomaly vypúšťajte tlak z manžety. Zaznamenajte hodnoty
tlaku, pri ktorých ste prvýkrát počuli, respektíve prestali počuť Korotkovove
zvukové fenomény (hodnota systolického TKs, respektíve diastolického
TKd tlaku). Meranie vykonajte postupne v nasledovných polohách: v sede s
ramenom opretým na podložke, postojačky s pripaženou a vzpaženou rukou.
Krvný tlak sa zvyčajne meria tak, že manžeta meracieho zariadenia
s príslušenstvom je na úrovni srdca. Ak sa nedodržia podmienky správneho
merania, namerané hodnoty nekorešpondujú so skutočnou hodnotou, o čom
sa presvedčíte keď vypočítate tlakovú diferenciu a stredný tlak v
jednotlivých polohách. Posúďte výsledky meraní vzhľadom na polohy ruky,
v ktorých bolo meranie robené.
Prístroje a pomôcky: lekársky ortuťový tlakomer, fonendoskop,
dezinfekčný roztok.
Použité vzťahy: 1 torr = 0,133322 kPa
Tlaková diferencia = TKs – TKd
Stredný krvný tlak TKstr = (TKs + 2TKd) / 3

99

BIOFYZIKÁLNA ANALÝZA EKG ZÁZNAMU

Vyhodnoťte EKG záznam reálneho pacienta
Postup:
Priložte EKG pravítko na EKG záznam tak, aby sa prvá R vlna kryla so
začiatkom škály pre príslušnú rýchlosť (25 mm/s alebo 50 mm/s).
Frekvenciu (prípadne periódu) odčítate pri vrchole tretej R vlny. Podobne
postupujte pri odčítaní dĺžky úsekov EKG krivky alebo amplitúdy kmitov.
Odmerajte amplitúdy kmitov Q (negatívny kmit pred pozitívnym), R
(pozitívny kmit) a S (negatívny kmit za pozitívnym) v I., II., a III. zvode.
Sčítaním amplitúd jednotlivých kmitov v danom zvode získate veľkosť
priemetu vektora elektrickej aktivity komôr do tohto zvodu. Priemety
vektorov do jednotlivých zvodov vyznačte do Einthovenovho
(rovnostranného) trojuholníka tak, aby ich počiatok ležal v strede príslušnej
strany. V prípade kladného výsledku je vektor orientovaný od - k +. Ak je
výsledok pre jednotlivé zvody záporný, orientácia je opačná od + k -.
Z koncových bodov jednotlivých priemetov veďte rovnobežky s výškou
príslušnej strany. Elektrickú os srdca potom získate spojením priesečníka
výšok s priesečníkom ich rovnobežiek. Norma je 30o až 90o od vodorovnej
osi. Z EKG záznamu pacienta určite pomocou EKG pravítka elektrickú os
srdca, frekvenciu, dĺžku jednotlivých vĺn a intervalov a porovnajte s
fyziologickými hodnotami.
Použité pomôcky:
EKG pravítko, končatinové elektródy, EKG gél
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EKG MONITORING (EKG systém Data - Center)
Postup:

Počítačové EKG umožňuje podporou programového vybavenia štandardné
12 kanálové nepretržité monitorovanie, záznam a archivovanie zosnímaných
priebehov. Zvody sa umiestňujú bežným spôsobom ako u štandardných
EKG zariadení. Farba a alfanumerické označenie zvodov zodpovedá
medzinárodne používanému štandardu (červená – pravá ruka, žltá – ľavá
ruka, zelená –pravá noha, čierna - ľavá noha ).
Program EKG spustíte označením ikony kurzorom na ploche systému
windows. Zobrazí sa HLAVNÉ MENU. Po zobrazení hlavného menu voľte
NOVÝ ZÁZNAM EKG - zhotovenie nového záznamu. V otvorenom
novom menu volte heslo PARAMETRE – kde nastavíte základne parametre
záznamu, amplitúdu vo [V.cm-1] a rýchlosť posuvu [cm.s-1]. HOTOVÉ
EKG - Umožňuje prezeranie, vyhodnotenie a tlač už hotových záznamov
EKG.
Po nastavení parametrov môžete spustiť samotný ZÁZNAM. Táto funkcia
zodpovedá režimu monitorovanie, zápis na pevný disk sa ešte
neuskutočňuje. Monitorovanie je časovo neobmedzené. Počas monitorovania
je možné korigovať zvody, meniť nastavenie amplitúdy zobrazovaných
priebehov z klávesnice pomocou kurzorových kláves (šípka hore-dole),
alebo meniť výber zvodov pomocou funkčných kláves (F2 - F8). Ak stlačíte
ľubovolnú klávesu na klávesnici uskutoční sa zápis EKG priebehov na
pevný disk. Dĺžka zaznamenaného priebehu je závislá od nastaveného
parametra.
Po zápise v zázname môžete aktivovať funkcie PREZERANIE,
VYHODNO-TENIE a TLAČ. Aktivovaním funkcie VYHODNOTENIE
systém spracuje a vyhodnotí všetkých 12 zaznamenaných priebehov. Po
ukončení vyhodnotenia sa na monitore zobrazia nasledovné možnosti
výberu :
AMPLITUDOVÁ TABUĽKA - Vyhodnotenie amplitúd všetkých
priebehov P max, P min, Q max, R max, S max, J, J+80, T max a T min v
tvare tabuľky. Všetky hodnoty sú v [mV].
ČASOVÁ TABUĽKA - V tabuľke sú vyhodnotené časové intervaly QR,
Qt, Pt, PQ medián, QRS medián a QT medián. Všetky hodnoty sú v [ms].
Taktiež v tabuľkovej forme dostanete vyhodnotené hodnoty HR mean, Raxis, P-axis, T-axis, Mean R-R, Max R-R, Min R-R a SD R-R.
Program ukončíte v hlavnom menu príkazom KONIEC.
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ANALÝZA ELEKTROKARDIOGRAMU
EKG - P.E.C.O.C.

SIMULÁTOROM

Postup:
Program simuluje záznam elektrickej aktivity srdca (EKG) a umožňuje
amplitúdovú a časovú analýzu záznamu. Program spustite v prostredí
systému MSDOS a Windows.
V prostredí MSDOS otvoríte adresár EKG-ECG a program spustíte
označením kurzorom na súbor Pecoc094.exe.
V prostredí MS Windows spustíte program z ikony na ploche
systému windows.
Po spustení programu v hlavnom menu zvolíte položku Patient. Zvolte
položku nový pacient a vyplníte Dokumentačný formulár o pacientovi. Pre
spustenie EKG záznamu zvolíte položku NEW ECG.
Počas monitorovania je možné korigovať zvody (F6), meniť nastavenie
amplitúdy zobrazovaných priebehov (F4), rýchlosť záznamu (F5) z
klávesnice pomocou funkčných kláves (F4 - F8), alebo myšou.
Záznam zastavíte klavesou Escape a v pamäti zostane zaznamenaný priebeh
posledných 90 sek. záznamu. V pravom dialógovom okne výsledného
záznamu sa zobrazia možnosti pre funkčnú diagnostiku EKG záznamu.
Znaky (<< a >>) umoňujú ‘rolovanie’ záznamu. Na analýzu používame
súradnicový čítač v časovej a amplitúdovej osi. V zázname I. zvodu
nastavíte počiatok súradnicovej osi na začiatok EKG krivky (p-vlna).
Stlačíte funkčnú klávesu Enter, alebo (CR MARK) a označíte počiatok
odčítavania. Os súradnicového čítača pomocou myši prenesiete na určené
miesto ( napr. koniec P vlny ) a odčítate hodnoty z pravého panelu
dialógového okna. A – Amplitúda, t – čas, f – frekvencia.
Funkčnou klávesou F2 uložíme zaznamenaný EKG záznam do pamäti
(archívu záznamov). Vyplníte záznam lekárskej správy a zapíšete vami
získané výsledky.
Program ukončíme v menu File – Exit (Alt+X).
Zo získaných výsledkov zostrojíte elektrickú os srdca a namerané časové
intervaly a segmenty porovnáte s údajmi v tabuľke.
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RUFFIEROV TEST

Vykonajte submaximálny záťažový test obehovej sústavy a výsledok
porovnajte s normou
Postup:
Zistite, či sa v anamnéze vyšetrovaného nevyskytuje kardiovaskulárna
nedostatočnosť! V prípade pozitívnej anamnézy záťažový test nerobte! Po 5
minútovom sede v kľude zmerajte krvný tlak. Pulzovú frekvenciu si
vyšetrovaný sleduje sám, a to na zápästí, prípadne na krku (P1). Pri meraní
pulzu sa zráta počet pulzov vo vopred stanovenom intervale 10 alebo 15
sekúnd a vynásobte šiestimi (štyrmi). Potom vyšetrovaný urobí 30 hlbokých
drepov s predpažením rúk v drepe a ich pripažením v stoji. Frekvencia
drepov je 1/s. Bezprostredne po cvičení (ešte v stoji) si vyšetrovaný opäť
zmeria pulzovú frekvenciu (P2) na tom istom mieste. Po minútovom
odpočinku v sede treba odmerať pulz tretí raz (P3) a zmerať vyšetrovanému
krvný tlak. Z nameraných hodnôt pulzovej frekvencie zistite Ruffierov index
(I) zo vzťahu:
I = (P1 + P2 + P3 – 200) / 10
Výsledok vyhodnoťte podľa tabuľky:
Viac ako 15 bodov
veľmi zlý
10 – 15 bodov
slabý
5 – 10 bodov
priemerný
0 – 5 bodov
dobrý
menej ako 0 bodov
výborný
Zvyšovanie počtu bodov závisí priamo úmerne s predlžovaním času návratu
pulzu do pôvodného pokojového stavu.
Prístroje a pomôcky:
stopky, digitálny lekársky tlakomer
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2.9
ZÁKLADY FYZIKÁLNEJ
TERAPIE

FARADIZÁCIA

Demonštrácia biofyzikálnych princípov elektroliečby aplikáciou
faradického jednosmerného napätia a prúdu pomocou prístroja
GF-200
Postup:
Skontrolujte, či elektródy sú pripojené konektorom ku generátoru
faradických impulzov. Prepínačom (1) zapnite prístroj GF-200 v polohe 0.
Po rozsvietení kontrolky (2) je prístroj pripravený na demonštráciu
fyzikálneho procesu. Navlhčite indiferentnú elektródu (5) fyziologickým
roztokom. Teraz postupne nastavte amplitúdu [V] aplikovaného impulzu na
príslušnú hodnotu. Položte dlaň vyšetrovaného na indiferentnú elektródu (5).
Účinnú hrotovú elektródu (6) prerušovane prikladajte na chrbát (dorzum)
ruky podľa schémy zohľadňujúcej inervačné dráhy. Odozvou by mal byť
zášklb svalu. Počas dráždenia môžete meniť opakovací interval (3)
a amplitúdu napätia (4) stimulujúceho elektrického impulzu.
!!! Poznámka: Pred aplikáciou treba odložiť z rúk akékoľvek kovové
predmety (hodinky, šperky) !!!
Pomôcky: galvanofaradický prístroj GF-200, indiferentná a hrotová
elektróda, plytká miska a fyziologický roztok, elektrické vodiče

R

GF 200
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FOTOTERAPIA. MERANIE OSVETLENIA KOŽE
Demonštrácia fototerapie
Postup:
Vyskúšajte si aplikáciu nekoherentného červeného kvázi monochromatického
polarizovaného svetla na kožu Biostimulom. Biologický účinok žiarenia je
úmerný hodnote intenzity svetelného toku. Rozhodujúce je aj množstvo žiarivej
energie dopadajúce na exponovanú plochu, které je vyjadrené súčinom intenzity
svetelného toku a doby aplikácie (jednotky mJ/cm2).
pozn: toto platí u bodového zdroja svetla; v prípade smerového zdroja svetla
klesá intenzita svetelného žiarenia v závislosti na uhle vyžarovaného svetelného
kužeľa, teda nie so štvorcom vzdialenosti.
Úloha: Na exaktné overenie tvrdenia zvoľte postup z úlohy „Meranie
osvetlenia“
E

e

=
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e

=

dW e
dt . dS
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Prístroje a pomôcky:
Zdroj červeného polarizovaného svetla, luxmeter, súprava na meranie osvetlenia,
matnica, biostimul

Orientačne meranie stupňa polarizácie
Postup:
Zmerajte stupeň polarizácie červeného kvázi monochromatického polarizovaného
svetla systému Biostimul.
Biologický účinok polarizovaného svetla je vyšší oproti nepolarizovanému svetlu a je
úmerný stupňu dosiahnutej polarizácie. Najvyšší stupeň polarizácie dosahujú lasery,
až 99,98%.

Úloha:

Stupeň polarizácie je daný extinčným pomerom maxima a minima intenzity
svetelného toku. Meranie sa robí s predradeným polarizačným filtrom. Postupným
natáčaním polarizačného filtra sa zmeria maximálna hodnota intenzity svetelného
toku Imax. Ďalším natáčaním filtra sa zmeria minimálna hodnota intenzity
svetelného toku Imin.
Stupeň polarizácie je vyjadrený ako relatívna hodnota vzťahom:
Ep= Imax / (Imax+Imin)
Stupeň polarizácie by mal dosahovať hodnoty aspoň 90%.
Prístroje a pomôcky:
Zdroj červeného polarizovaného svetla, luxmeter, súprava na meranie osvetlenia,
matnica, biostimul, polarizačný filter (prípadne vzorku polarizačnej fólie) o hodnote
stupňa polarizácie aspoň 99% pre dané svetelné spektrum.
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2.10
DOZIMETRIA
RÁDIOAKTÍVNEHO (RA)
ŽIARENIA

DOZIMETRIA RA ŽIARENIA

Odmerajte rádioaktívne pozadie v laboratóriu digitálnym beta-gama
detektorom
Postup:
Umiestnite beta-gama detektor na vopred určené miesto v laboratóriu.
Nastavte pracovný režim beta-gama detektora postupne na meranie
jednotlivých dozimetrických veličín a odčítajte na jeho displeji príslušné
namerané hodnoty expozičného príkonu gama žiarenia (X), dávkového
ekvivalentu gama žiarenia (H) a hustoty toku beta častíc (φ). Prepínač
detekcie gama alebo beta žiarenia (hore v strede ovládacieho panelu)
prepnite do polohy vľavo a odstráňte filter beta častíc spred GM detektora.
Pri meraní hustoty toku beta častíc prepnite prepínač vpravo. Namerané
hodnoty zaznamenajte a porovnajte s prípustnými hygienickými normami.
Prístroje a pomôcky: digitálny beta-gama detektor
Postup merania prirodzeného pozadia g žiarenia
1. Hlavný vypínač: Of – On
2. Prepínač : REŽIM do polohy g
v jednotkách H é mSv ù
ê h ú
ë
û
3. Čas:
20 sek
4. Rozsah :
20.00
Hodnoty na displeji potom udávajú
hodnoty hustoty toku g žiarenia
v jednotkách
[mSv.h-1]
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ABSORPCIA RA ŽIARENIA

Určite z grafu hrúbku polvrstvy absorbátora ionizujúceho žiarenia
a porovnajte s vypočítanou hodnotou
Postup:
Po zapnutí spektrometra nastavte jeho vstupné parametre (U = 1,5 kV,
1MeV, šírka okna 10%, kanál A) vzhľadom na očakávanú energiu častíc
rádioaktívnej vzorky. Nastavte časomieru spektrometra (číselník v strede) na
expozičný čas 100 sekúnd. Stlačte tlačidlo „Štart“ a odmerajte rádioaktívne
pozadie (počet scintilačným detektorom zaregistrovaných napäťových
impulzov (N0) v prázdnom olovenom domci, v ktorom je detektor
umiestnený a zapojený in line na príslušný kanál spektrometra, za čas 100 s).
Po ukončení odpočtu časomieru vynulujte (tlačidlo „Reset“). Na dno domca
umiestnite vzorku rádioaktívnej látky a domec uzavrite. Odmerajte počet
impulzov (N1) za 100 sekúnd. Potom do komory medzi vzorku a detektor
vkladajte postupne absorbátory od najtenšieho po najhrubší. Pre každú
hrúbku absorbátora zaregistrujte počet zaznamenaných impulzov (N2, N3
....Nn) v nastavenom čase. Na konci merania opäť zmerajte rádioaktívne
pozadie (N0) a jeho priemernú hodnotu odčítajte vždy od N1–Nn.
Z nameraných údajov zostrojte graf funkčnej závislosti počtu nelineárne
zaregistrovaných impulzov od hrúbky absorbátora (úmernej jej absorpčnej
schopnosti). Z grafu odčítajte hodnotu polvrstvy a vypočítajte hrúbku
polvrstvy absorbátora d1/2 zo vzťahu (1) a porovnajte ju s hodnotou
odčítanou z grafu
Prístroje a pomôcky:
dvojkanálový analyzátor spektra NV 7701, scintilačný detektor, olovený
domec, stojan, uzatvorený rádioaktívny preparát v ochrannom kryte rádioaktívny žiarič 137Cs (Acs = 18,05 kBq, T = 30 rokov), mosadzný
a olovený absorbátor.
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GEOMETRIA USPORIADANIA RA ŽIARIČ - OBJEKT

Zistite závislosť zoslabenia intenzity rádioaktívneho žiarenia od
vzdialenosti jeho zdroja
Postup:
Na zapnutom spektrometri nastavte a skontrolujte nastavené základné
vstupné parametre vzhľadom na očakávanú energiu častíc rádioaktívnej
vzorky. Po stlačení tlačidla „Štart“ odmerajte rádioaktívne pozadie
vyjadrené počtom napäťových impulzov (N0) zaregistrovaných detektorom
(scintilačný detektor) za expozičný čas 100 s v prázdnom olovenom domci.
Sonda s detektorom je pripojená in line so spektrometrom. Umiestnite
vzorku rádioaktívnej látky do domca na najbližšie políčko k detektoru
a domec uzavrite. Stlačte tlačidlo „Štart“ a odmerajte počet zaregistrovaných
impulzov (N1) za čas100 s. Po ukončení odpočtu časomieru vynulujte
(tlačidlo „Reset“). Postupne premiestňujte vzorku do vzdialenejších políčok
a pre každú vzdialenosť zapíšte do tabuľky príslušný počet zaregistrovaných
impulzov (N1, N2 ....Nn) v nastavenom časovom intervale. Zapíšte do tabuľky.
Odčítajte pozadie od impulzov (N1, N2 ....Nn). Zostrojte graf funkčnej
závislosti počtu zaregistrovaných napäťových impulzov N za časovú
jednotku t [s] od vzdialenosti vzorky od detektora l [cm]. Vyhodnoťte.
Prístroje a pomôcky:
dvojkanálový analyzátor spektra NV 7701, scintilačný detektor, olovený
domec, stojan, uzatvorený rádioaktívny preparát v ochrannom kryte rádioaktívny žiarič 137Cs (Acs = 18,05 kBq, T = 30 rokov)
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VYSVETLIVKY:
AP
akčný potenciál
BIS
biologický integrovaný systém
BMI
body mass index (index telesnej hmotmosti)
CAL
kalibrácia
dB
decibel
E
energia
E
Absorbancia (Extinkcia)
ENTER potvrdenie zadania
g
gravitačná konštanta (odlíšiť od gramu!)
GM detektor
Geiger-Müllerov detektor
Indexef
efektívny
lx
lux
N
symbol pre vyjadrenie početnosti sledovaného javu
PO
problémový okruh
RA
rádioaktívny
Reset
vynulovanie pamäte
Rp
odpor potenciometra
submaximálny záťažový test – test pripúšťajúci najviac 2/3 maximálnej
záťaže (pulz maximálne 130)
T
transparencia (transmitancia)
T easy
jednoduchý štatistický program
Tkd
diastolický tlak krvi
Tks
systolický tlak krvi
Tkstr
stredný tlak krvi
V-A charakteristika – voltampérová charakteristika
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III.
VZORY VYPRACOVANÝCH
PROTOKOLOV O MERANÍ
NA RETROSPEKTÍVNU
POROVNÁVACIU ANALÝZU
USKUTOČNENÉHO
EXPERIMENTU

3.1

Protokol o meraní

Skôr ako vysokoškolský študent začne samostatne riešiť zadanú
experimentálnu úlohu v rámci praktickej výučby lekárskej fyziky,
potrebuje sa oboznámiť s obsluhou prístrojov, s ktorými bude
pracovať. Pomôže mu, ak sa na strednej škole naučil základy všetkých
princípov laboratórnych metód.
Za predpokladu, že je presný, precízny a je poučený a
oboznámený s prevádzkovými a bezpečnostnými pravidlami a
predpismi, môže začať s meraním.
Počas experimentu si musí všímať a zapísať sprievodné,
relatívne konštantné a zdanlivo málo významné údaje o
mikroklimatických podmienkach merania. Sú nimi: teplota
miestnosti [°C], atmosferický tlak [hPa], relatívna vlhkosť vzduchu
[%], údaj o ročnej a dennej dobe, napr. dátum, hod., príp. ďalšie, ak to
podmienky vyžadujú – osvetlenie [lux], hlučnosť [dB] ap. Ich
sledovanie má význam pri prípadnom opakovaní experimentu pre
dodržanie konštantných podmienok merania.
Uvedené faktory sú dôležité pre správnu a spoľahlivú
interpretáciu výsledku pokusov. Nestačí si ich preto iba uvedomiť, ale
treba ich zaznamenať, aby sa dali aj po dlhšom odstupe rekonštruovať.
Riešený problém týkajúci sa vypracovania vyhovujúceho
postupu fyzikálneho merania (vrátane meraní pri vyšetrovacích
postupoch v medicínskej diagnostike) zahŕňa:
1. Analýzu s cieľom nájsť vzájomné súvislosti a vzťahy medzi
jednotlivými parametrami meraných veličín,
2. Návrh riešenia, ktorý spočíva v opise presného postupu ako získať
spoľahlivý výsledok t. j. vytvorenie algoritmu meracej metódy.
Dôležitým aspektom je, ako na základe určitých vstupných
údajov, získaných vhodne zvolenou aparatúrou (prístrojovým
zariadením), určiť a správne interpretovať výstupné údaje.
Na registráciu podmienok a priebehu pokusov slúži takýto
algoritmus zvyčajne spracovaný vo forme laboratórneho protokolu
(pracovného listu). Je jedným zo základných podmienok realizácie,
evidencie každého experimentu a uvedomenia si nevyhnutnosti dobrej
dokumentácie, nielen pre výskumnú prácu, ale aj pre ich každodennú
odbornú prax. Presne vedený záznam (nielen po obsahovej, ale aj
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formálnej stránke) je základným pracovným, právnym dokladom
a slúži tiež ako podklad pre poisťovne.
Pracovný list v našich podmienkach obsahuje v záhlaví
nasledujúce údaje: číslo cvičenia, dátum, názov úlohy.
Algoritmus záznamu tvorí:
1. Téma: Opis toho, čo treba riešiť. Je to špecifikácia problému
s prípadnou citáciou literárneho zdroja, podľa ktorého sa treba
riadiť pri riešení úlohy.
2. Stručné zadanie úlohy: Obsahuje presnú formuláciu riešenia
a uvedenie cieľa so zdôvodnením ako získať hodnotu zadanej
veličiny s presne určenou úrovňou presnosti. Úloha vychádza z
teoretického podkladu. Vlastné uskutočnenie pokusu.
3. Použité prístroje a pomôcky: Na bližší opis zariadenia (prístroja),
ktoré spracováva hodnotu meranej (vstupnej) veličiny xo ®
detekovanej snímačom, na hodnotu a (xo) ® spracovanú
prevodníkom b[a(xo)], na hodnotu výstupnej veličiny x (údaj
prístroja) použijeme ako vzor blokovú schému, ktorú možno
uplatniť pre všetky meracie zariadenia:
SNÍMAČ
a (xo)

PREVODNÍK
b[a(xo)]

UKAZOVATEĽ
x

Výsledkom je závislosť:
x = f (xo),
ktorú nazývame charakteristikou prístroja. Môžeme ju vyjadriť
okrem tejto analytickej formy aj tabuľkou alebo grafom. Z tohto
aspektu delíme prístroje na prístroje:
- so spojitou charakteristikou (analógové).
- s nespojitou charakteristikou.
Túto časť pracovného listu možno prípadne doplniť stručným opisom
metodiky.
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4. Objekt merania: Ak sa meranie uskutočňuje na človeku (s jeho
súhlasom - pokusná osoba) je nutné uviesť jeho vek (dátum
narodenia), pohlavie, somatometrické ukazovatele (hmotnosť,
ATH, vek). Ak pracujeme s telesnými tekutinami (pokusný
biologický materiál), bližšie ich špecifikujeme podľa príslušných
predpisov.
5. Namerané hodnoty a výpočty:
a) Časové údaje – uvádzame tak absolútne (pokus sa začal o 7 hod
30 min.), ako aj relatívne (po uplynutí 5 min. sme merali
sledovanú veličinu v polminútových intervaloch). Tieto sa
používajú pri posudzovaní dynamiky zmien sledovanej veličiny
v určitom časovom intervale.
b) Tabuľky – číselne vyjadrené ukazovatele uvádzame v prehľadnej
tabuľke, z ktorej vychádzame pri ďalšom napr. štatistickom
spracovaní výsledkov. Každá tabuľka musí mať určité formálne
náležitosti:
Nadpis - vyjadruje, čo tabuľka uvádza; výrazné a jednoznačné
označenie jednotlivých stĺpcov, uvedenie jednotiek (rozmer),
v ktorých vyjadríme namerané údaje. Najjednoduchším typom
tabuľky je tzv. informačná tabuľka (so zostavením základných
údajov do dvoch stĺpcov) alebo triediaca tabuľka.
c) Štatistické spracovanie výsledkov – základné postupy uvádza
samostatná časť učebného textu.
6. Grafické znázornenie výsledkov:
Pre zvýšenie názornosti relatívnych zmien sa najčastejšie využíva
spojnicový alebo stĺpcový graf. Každý graf musí mať:
· vhodnú stupnicu (merítko),
· diferencované symboly pre zvýšenie prehľadnosti,
· vysvetľujúcu legendu s uvedením jednotlivých meraných veličín
príslušnými použitými symbolmi a ich vzťahu k základným osiam
pravouhlého súradnicového systému.
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7. Výsledky:
Numericky vyjadrené výsledky meraní aritmetickým priemerom a
príslušnou chybou buď absolútne v jednotkách SI sústavy alebo
relatívne v percentách.
8. Záver:
Je najdôležitejšou časťou pracovného listu (protokolu). Obsahuje
hodnotenie a stručnú formuláciu hodnotenia experimentu. Je
analytickým pohľadom na získané výsledky. Vychádzajúc zo štýlu
vedeckej práce sú vyhodnotenie a diskusia z experimentálne
získaných výsledkov cennejšími ako ich zber. Preto je zmysluplné
hodnotiť všetky získané výsledky kriticky, s uplatnením vlastného
názoru a konfrontáciou vlastných predpokladov na získanie
výsledkov a konkrétne meranie na sledovaný experiment. Mali by
byť v súlade so súčasnými osvedčenými potrebnými základnými
teoretickými znalosťami z lekárskej fyziky. Tým možno preukázať
schopnosť o probléme premýšľať a spájať poznatky z príbuzných
odborov. To sa odrazí neskôr v orientácii absolventa v danej
odbornej problematike.
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A
Téma: Vplyv mikroklimatických faktorov na organizmus – meranie relatívnej
vlhkosti vzduchu.
1.
a.
b.

Úloha
Pomocou Assmanovho psychrometra odmerajte relatívnu vlhkosť vzduchu v
laboratóriu. Porovnajte ju s údajom vlasového vlhkomera.
Vzhľadom na teplotu prostredia zistite z tabuliek k nej prislúchajúcu
maximálnu vlhkosť vzduchu, a prepočítajte ju na absolútnu hodnotu vlhkosti
vzduchu.

2.

Prístroje a pomôcky
Assmanov psychrometer, tabuľky

3.

Objekt merania

4.

Fyzikálny princíp merania
Na meranie relatívnej vlhkosti vzduchu sa môžu používať viaceré
prístroje. Medzi najstaršie a najčastejšie používané patrí vlasový vlhkomer.
Pracuje na princípe predlžovania ľudského (konského) vlasu úmerne so
zvyšovaním vlhkosti vzduchu. Zmena dĺžky indikuje cez pákový systém
pohyb ručičky na stupnici ciachovanej priamo v [%] relatívnej vlhkosti.
Na presnejšie merania sa používa Assmanov prenosný psychrometer alebo
Augustov stojanový psychrometer, ktoré pracujú na rovnakom princípe. Základ
tvorí dvojica rovnako presných ortuťových teplomerov, z ktorých jeden indikujúci
teplotu prostredia sa nazýva suchý, druhý vlhký, pretože má ortuťový rezervoár
obalený neustále zvlhčovanou textilnou pančuškou.
Assmanov psychrometer je vybavený ventilátorom, ktorý vháňa vzduch k
rezervoáru, čím sa teplota prostredia v bezprostrednej blízkosti ortuťového
rezervoára rýchlejšie ustáli.
Intenzita vyparovania vody na navlhčenom teplomere závisí od miery
nasýtenia vzduchu vodnými parami. Pri maximálnom 100% nasýtení ukazujú oba
teplomery rovnakú teplotu. Z textilnej pančušky sa totiž voda nemá kam
odparovať. Ak je vzduch celkom suchý, teplomery ukážu najväčší rozdiel
nameraných teplôt. Je to spôsobené tým, že pri odparovaní vody sa ortuti odoberá
skupenské teplo. Ortuťový stĺpec dosiahne tým menšiu výšku, čím je intenzita
odparovania vody vyššia. Teplomer nameria nižšiu teplotu ako teplomer suchý.
Základné pojmy:
jr - relatívna vlhkosť vzduchu (pomer skutočnej vlhkosti ku vlhkosti maximálnej
pri určitej teplote)
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jm - maximálna vlhkosť vzduchu (maximálne množstvo vodných pár, ktoré môže
byť v 1m3 vzduchu pri určitej teplote v [g.m-3] - určujeme z tabuliek) ja - absolútna
vlhkosť vzduchu (množstvo vodných pár v [g.m-3] v 1 m3 vzduchu)
ja = jr . jm
5.
a.
b.

Postup merania
Odčítajte teploty namerané na vlhkom a suchom teplomere Assmanovho
psychrometra.
Hodnotu relatívnej vlhkosti odčítame z nomogramu (graf, ktorý vyjadruje
funkčnú závislosť 3 veličín – ts, tv a φr) alebo z príslušných tabuliek v
závislosti od teploty nameranej na suchom a vlhkom teplomere.

6. Výsledky merania a výpočty
Atmosférický tlak p = 770 Torr
Teplota miestnosti tM = 22 ˚ C
=> maximálna vlhkosť vzduchu jM = 19, 4 g .m-3
Údaje z psychrometra:
Teplota suchého teplomera tS = 22 ˚C
Teplota vlhkého teplomera tV = 20 ˚C
Relatívna vlhkosť vzduchu jr = 86 %
ja = 0,86 . 19,4 = 16,68 g .m-3
7.

Záver
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B
Téma: Meranie osvetlenia
1. Úloha
a. Odmerajte osvetlenie plochy matnice E v závislosti od vzdialenosti svetelného
zdroja x.
b. Odmerajte osvetlenie plochy matnice E v závislosti od uhla dopadu svetla α.
c. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky.
d. Zostrojte graf závislosti osvetlenia plochy matnice E od vzdialenosti
svetelného zdroja x od osvetľovacej plochy E = f (x)
e. Zostrojte graf závislosti osvetlenia plochy matnice E od uhla dopadu svetla α
E = f (a)
2.

Prístroje a pomôcky
optická lavica, matnica, luxmeter

3. Objekt merania
4. Fyzikálny princíp merania
5. Postup merania
a. Na optickej lavici umiestnite matnicu v istej vzdialenosti od svetelného zdroja.
Intenzitu osvetlenia odčítajte priamo na luxmetri pri umiestnení fotosenzora
v úrovni matnice.
b. Intenzitu odmerajte pri vzdialenosti plochy matnice 15 cm od zdroja, potom
meranie zopakujte pre 2-, 3-, 4-, 5- násobnú vzdialenosť.Výsledky zapíšte do
tabuľky a graficky vyhodnoťte.
6. Výsledky merania, ich grafické spracovanie a výpočty
7. Záver
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C
Téma: Termometria - meranie povrchovej a telesnej teploty
1. Úloha
Meranie povrchovej a telesnej teploty.
2. Prístroje a pomôcky
Termistorový digitálny teplomer, lekársky teplomer
3.

Objekt merania

4.

Fyzikálny princíp merania
Teplota sa nedá merať priamo, ale len cez zmenu niektorej z fyzikálnych
vlastností látok v závislosti od zmeny teploty prostredia. Využíva sa napr. závislosť
zmeny vodivosti termistora od teploty, príp. závislosť zmeny objemu kvapalín od
teploty ap.
Telesnú teplotu v medicíne klasicky meriame lekárskym - ortuťovým
teplomerom v rozsahu 35-42 °C. Dôležitým prvkom lekárskeho teplomera je
„kŕčok“ uzatvárajúci rezervoár ortute pred ústím do kapiláry. Toto zúženie prierezu
kapiláry má za úlohu udržať tmax – maximálnu dosiahnutú teplotu. Pri poklese
teploty zúženie kapiláry spôsobí „odtrhnutie“ ortuťového stĺpca od ortuti v
rezervoári, a tak uchová výšku stĺpca zodpovedajúceho nameranej maximálnej
teplote, pokiaľ sa ortuť mechanicky nestrasie späť do rezervoára.
V súčasnosti sa používajú aj elektronické teplomery, ale len pre rýchle
informačné merania. Ako štandard ich WHO zatiaľ neakceptovala. Ich nevýhodou
je neprípustná nepresnosť spôsobená tepelným elektrónovým šumom.
Pre meranie povrchovej teploty tela v klinických aplikáciách sa využívajú
väčšinou termistorové teplomery, v menšej miere odporové. Termistorový
teplomer využíva exponenciálnu charakteristiku tepelnej závislosti materiálov, a
tým aj možnosť väčšej rozlišovacej schopnosti a dynamiky merania R = R0 .es/t.
Odporový teplomer je založený na jave lineárnej zmeny odporu vodiča v
závislosti od teploty R=R0 .(1+ at).
R0 – odpor vodiča (termistora) pri teplote 0°C,
R – odpor vodiča (termistora) pri teplote t
α – teplotný súčiniteľ odporu
Na rozdiel od telesnej teploty, povrchovú teplotu vyjadrenú absolútne nemožno
spoľahlivo reprodukovať. Preto ju vyjadrujeme v relatívnych hodnotách alebo
formou „teplotných spádov“, z ktorých môžeme posudzovať aj prekrvenie meranej
oblasti.
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Z nameraných hodnôt teploty v miestnosti tM, telesnej teploty v axile tT a
strednej teplotnej úrovne tela meranej na koži tKS, môžeme určiť teplotné spády
(vonkajší a vnútorný teplotný spád):

D t von = t KS - t M

D t vnút = tT - t KS
5.
*

Postup merania
Pri súčasnom sledovaní mikroklimatických podmienok (teplota miestnosti tM,
vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak) a teploty tela tT odmerajte kontaktným
alebo bezkontaktným teplomerom povrchovú teplotu (kožnú teplotu) dorza
pravej tKP a ľavej ruky tKL vo vopred stanovených bodoch (obr.1).

1

2

3

5

4

6

7

8

9

11

10

12

13

*
*

*
*

obr. 1
Urobte záznam o meraní a porovnajte hodnoty namerané na pravej a ľavej
ruke.
Určite strednú teplotnú úroveň tKS na obidvoch rukách, zo vzťahu
tK
+ t K min
t KS = max
2
Určite vonkajší teplotný spád (tKS – tM) na rukách (obr.2), vnútorný teplotný
spád (tT – tKS).
Z pomeru medzi vonkajším a vnútorným teplotným spádom posúďte stav
kožnej cirkulácie príslušnej oblasti.
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T1
T2
T3
T4

obr. 2
6.

Výsledky merania a výpočty
Mikroklimatické podmienky:
Teplota miestnosti: ........... °C
Atmosférický tlak: ........... Torr
Relatívna vlhkosť prostredia: ........... %
Dátum, hodina merania:
Meno vyšetrovaného, dátum narodenia:
Výška: .............. cm

Hmotnosť: ............... kg

Teplota tela: ............... °C
Tabuľka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
č.
tKR [°C] 21,5 22 22 23 22 23 23 23,5 23 26 27 26,5 27
tKL [°C] 23 23 23 23,5 23 23,5 22 23 23 26 27 27 26,5

Stredná teplotná úroveň PR : tKS =

Stredná teplotná úroveň LR :

tKS =

27.5 + 215
.
= 24.25 °C
2

27 + 23
= 25 °C
2
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Teplotné spády (vonkajší a vnútorný) :
Pravá ruka:
Vnútorný teplotný spád:
Vonkajší teplotný spád:

tT - tKS = 37-24.25 = 12.75 °C
tKS – tM = 24.25 - 22 = 2.25 °C

Ľavá ruka:
Vnútorný teplotný spád:
Vonkajší teplotný spád:

tT – tKS = 37 - 25 = 12 °C
tKS – tM = 25 - 22 = 3 °C

Pomer vonkajšieho a vnútorného teplotného spádu :
Pravá ruka:
Ľavá ruka:
7.

2.25 °C /12.75 °C
3 °C /12 °C

Záver
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D
Téma: Biofyzikálna analýza výsledkov merania pľúcnych objemov a kapacít
spirometrom.
1.
a.
b.
c.

Úloha:
Meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom:
Z troch meraní stanovte vitálnu kapacitu pľúc (VC) pre všetkých členov
študijnej skupiny ako najvyššiu nameranú hodnotu.
Stanovenú hodnotu vitálnej kapacity pľúc vynásobte korekčným
koeficientom.
Vypočítajte priemernú hodnotu vitálnej kapacity pľúc študentov študijnej
skupiny (mužov a žien osobitne) za daných mikroklimatických podmienok –
teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku.

2.

Prístroje a pomôcky
Spirometer otvoreného systému, prietokomer

3.

Objekt merania

4.

Fyzikálny princíp merania
Spirometre z hľadiska funkcie delíme na spirometre zatvoreného a otvoreného
systému. Spirometre zatvoreného systému vytvárajú s pľúcami uzavretý, od okolia
izolovaný systém. Pri spirometrickom vyšetrení teda dochádza len
k premiestňovaniu vzduchu z pľúc do spirometra a naopak. Keďže spirometer musí
byť počas merania hermeticky izolovaný od vonkajšieho prostredia, je doplnený aj
absorbátorom vydychovaného oxidu uhličitého.
Podľa konštrukcie môžu byť ako spirometre s vodným uzáverom a spirometre
suché.
Spirometre otvoreného systému sú založené na prietokovom snímači tlakových
zmien prúdiaceho média na vstupnej a výstupnej časti pneumatického odporu. Ako
snímač sa najčastejšie používa sústava elektricky temperovaných odporových
vodičov. Prúdiaci vzduch ochladzuje temperované vodiče a zo zmeny prúdu
pretekajúceho prúdu a doby trvania výdychu sa stanovuje celkový objem.
Korekčným koeficientom sa vnáša do výsledku vplyv telesnej teploty, nasýtenia
vzduchu vodnými parami a atmosférického tlaku.
Názov spirometre otvoreného systému je odvodený od skutočnosti, že
vyšetrovaný nadychuje vzduch z okolitého prostredia a vydychuje ho do
výdychovej trubice spirometra.
Zloženie spirometra: Dôležitou súčasťou spirometra je spirometrický zvon v tvare
rotačného valca s uzatvorenou hornou základňou, do vnútra ktorého ústi
vzduchovodná trubica vybavená na druhom konci náustkom. Zvon je ponorený do
vody vypĺňajúcej vonkajšiu nádobu tiež valcového tvaru, ale s väčším priemerom.
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Výška hladiny vody sa určuje tak, aby sa mohol spirometrický zvon ponárať alebo
vynárať úmerne objemu vydychovaného vzduchu. Voda predstavuje tesnenie
medzi vnútorným a vonkajším prostredím zvona.
Prevodový
mechanizmus

Odčítacia
stupnica

Vodná a vzduchová
nádoba
Výdychová
trubica

5.

Postup merania

6.

Výsledky merania a výpočty

Mikroklimatické podmienky :
Teplota miestnosti: tM = 22 °C
Atmosférický tlak: p = 770 Torr
Relatívna vlhkosť vzduchu: φr = 48 %.
Korekčný koeficient k = 1.058 (závisí od teploty prostredia)
Tabuľka
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spolu: 9

muž 0
žena 1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0–4
1–5

VC1
[l]
3,7
3,5
5,7
4,6
4,0
5,2
3,9
3,7
3,2

VC2
[l]
3,6
4,2
5,6
5,3
3,8
5,0
3,8
3,7
2,9

VC3
[l]
3,7
3,9
5,7
5,1
4,3
5,0
4,0
3,5
3,2

VC
[l]
3,7
4,2
5,7
5,3
4,3
5,2
4,0
3,7
3,2
VC0 = 5,1 l
VC1 = 3,8 l
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Priemerná vitálna kapacita pľúc vyšetrovanej skupiny:
Vpriemer = V/n
n = počet uskutočnených meraní
VC0priem = (5,7 + 5,3 + 4,3 + 5,2)/4 = 5,1 l
VC1priem = (3,7 + 4,2 +4,0 +3,7 +3,2)/5 = 3,8 l
7.

Záver
Vitálna kapacita (VC) pľúc je objem vzduchu, ktorý vydýchneme maximálnym
exspiračným úsilím po predchádzajúcom maximálnom vdychu. Pri meraní
individuálnej VC sa berie do úvahy len najväčší z nadýchaných objemov. Vitálna
kapacita pľúc závisí predovšetkým od pohlavia (sekundárne pohlavné znaky),
trénovanosti a celkovej telesnej konštitúcie. Vplyv na VC majú aj teplota,
atmosférický tlak a vlhkosť. Priemerné hodnoty populácie sú u mužov cca 4.5 - 5.5
l, u žien cca 3 - 4 l.
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Časový záznam spirometrického vyšetrenia - spirogram:

IC=3 l
0,25 l
IRO

VC=4 l

0,5 l
DO
1l
ERO
EC=1,5 l

1,5 l
RO

t

FRC=2,5 l

RO
FRC
ERO
TC

Dychové objemy a kapacity:
TC – celková kapacita (5,5 l)
VC – vitálna kapacita (4,0 l)
RO – reziduálny objem (1,5 l)
ERO – exspiračný rezervný objem (1,0 l)
IRO – inspiračný rezervný objem (2,5 l)
DO – dychový objem (0,5 l)
FRC – funkčná reziduálna kapacita (2,5 l)
IC – inspiračná kapacita (3,0 l)

VC
IRO
IC

DO

Význam spirometrie v medicíne:
Hodnoty pľúcnych objemov a kapacít predstavujú informáciu o stave
respiračného systému človeka a o jeho spôsobilosti podávať napr. športové alebo
pracovné výkony.
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E
Téma: Vplyv fyzikálnych faktorov na organizmus človeka - meranie krvného
tlaku človeka, Ruffierov test.
1. Úloha
A. Meranie krvného tlaku, vplyv gravitácie na krvný tlak, Ruffierov test.
a. Navzájom si odmerajte systolický a diastolický krvný tlak v polohe:
* posediačky s lakťom opretým na podložke
* postojačky s rukou nad hlavou
* postojačky s pripaženou rukou
b. Z nameraných hodnôt vypočítajte tlakovú diferenciu a stredný krvný tlak
B. Ruffierov test na hodnotenie funkčnosti kardiovaskulárneho systému
2.

*
*
*
*

Prístroje a pomôcky
lekársky tlakomer
fonendoskop
stopky
dezinfekčný roztok

3.

Objekt merania

4.

Fyzikálny princíp merania
Nepriama metóda merania krvného tlaku (neinvazívna) informuje o veľkosti
systolického, diastolického a výpočtom aj stredného tlaku arteriálneho systému.
Krv v cievach za normálnych okolností prúdi laminárne – prúdnice sú rovnobežné
so stenami cievy, ale ak hodnota tzv. Reynoldsovho čísla je rovná alebo väčšia
1000, laminárne prúdenie sa mení na turbulentné.
v.r .r
Re =
³ 1000 ,

h

kde h − dynamická viskozita, ρ – hustota krvi, r – polomer cievy a
v – rýchlosť prúdenia krvi v cieve.
Väčšina nepriamych metód má spoločný princíp, ktorého základom je metóda
Riva - Rocci. Pri nej sa nafúknutím gumovej manžety utvorí cez mäkké tkanivo
protitlak na arteriu brachialis. Spôsob odčítavania tlaku krvi môže byť auskultačný
alebo oscilometrický. Pri auskultačnej metóde sa sledujú fonendoskopom šelesty
známe ako Korotkove zvukové fenomény. Vznikajú v časti stlačenej artérie
v okamihu uvoľnenia prietoku krvi. Tieto fenomény vymiznú za hranicou
diastolického tlaku.
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Na hodnoty krvného tlaku vplýva aj gravitácia. Ak je miesto, kde sa meria
krvný tlak nad úrovňou srdca, tlak je nižší, ak pod úrovňou srdca, tlak je vyšší. Platí
tu vzťah:
G = rk . g . h,
kde rk - hustota krvi, g - gravitačná konštanta a h - výškový rozdiel. Tlak meriame
v torroch, alebo v kilopascaloch, pričom
1 torr = 0,133 322 kPa
5.

Postup merania

A. Meranie krvného tlaku človeka metódou Riva-Rocci za ideálnych
podmienok:
* minimálne hodinu pred meraním sa vyhnúť chladu, fyzickej námahe, pitiu
čiernej kávy a fajčenia, miestnosť nesmie byť chladná, ale ani prekúrená, mala
by byť v tichom prostredí
* manžeta tlakomeru sa pevne ovinie okolo ramena s dolným okrajom asi 3 cm
nad lakťovou jamkou (u dospelého má šírku 12,5 cm, u detí 6 cm)
* palpačne sa spresní miesto na a. brachialis na ľavom okraji ramena, kam sa
priloží fonendoskop
* predlaktie vyšetrovaného musí byť vo výške srdca na zateplenej podložke vo
vodorovnej rovine s tlakomerom
* manžeta sa nafúka asi o 20 Torr vyššie nad hodnotu predpokladaného
systolického tlaku, pri ktorom palpačne nenachádzame pulzáciu
* vzduch plynule vypúšťame z manžety rýchlosťou 2 – 3 Torr/s
B. Ruffierov test
* odmerajte pulz v pokoji P1 za 15 sekúnd a vynásobte ho 4
* za 30 sekúnd urobte 30 drepov
* ihneď po ukončení cvičenia znovu odmerajte pulz . . . P2
* v sede oddychujte 1 minútu a znovu odmerajte pulz . . . P3
* vypočítajte Ruffierov index I a podľa nasledovnej stupnice určite funkčný stav
kardiovaskulárneho systému:
P + P2 + P3 - 200
I= 1
10
> 15 . . . veľmi zlý
10 – 15 . . . slabý
5 – 10 . . . priemerný
0 – 5 . . . dobrý
< 0 . . . výborný
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6. Výsledky merania a výpočty
A.
Teplota miestnosti: 23 °C
Atmosférický tlak: 757 Torr
Relatívna vlhkosť vzduchu: 84.5 %.
101 .325 kPa = 0.133 322 kPa
Použité vzťahy: 1 Torr =
760
Tlaková diferencia:
Dp = pS - pD
Stredný krvný tlak :
Ľavá
ruka

p =

2. pD pS
+
3
3
Tlaková
diferencia

Priemerný
tlak krvi
pS
pS
pD
pD
p
p
Dp
Dp
[Torr] [kPa] [Torr] [kPa] [Torr] [kPa] [Torr] [kPa]
Nameraný tlak

pripažená 190

25,33

60

7,99

130

17,3 103,3 13,77

na
podložke

130

17,33

70

9,33

60

7,99

vzpažená

120

16

80

10,66

40

5,33 93,33 12,42

90

12

Podľa WHO je normálny tlak krvi pod 140 / 90 Torr.
B.
P1 = 60
P2 = 160

I=

60 + 156 + 80 - 200
= 9 ,6
10

P3 = 80
Hodnota 9,6 patrí intervalu 5 – 10, čo zodpovedá priemernému funkčnému stavu
kardiovaskulárneho systému.
7.

Záver

137

Vlastné merania a výsledky

138

Vlastné merania a výsledky

139

Vlastné merania a výsledky

140

F
Téma: Fyzikálna analýza elektrokardiogramu.
1.

Úloha
Amplitúdová, časová a frekvenčná analýza záznamu elektrickej aktivity
srdca.

2.

Prístroje a pomôcky
Elektrokardiograf, elektródy, EKG gél, strička s fyziologickým roztokom,
gáza, tabuľky a vyhodnocovacie EKG pravítko

3.

Objekt merania
Záznam EKG – I. zvod

4. Fyzikálny princíp merania
Srdce je nervosvalový orgán, s vysokou kontraktilitou a automaciou.
Elektrofyziologickou osobitosťou srdcových svalových vlákien je príliš dlhé
trvanie akčného potenciálu (200 ms). To je príčinou toho, že nenastáva
depolarizácia buniek, ale depolarizácia svalových vlákien.
Akčný potenciál každého vlákna má 4 fázy:
polarizáciu - povrch vlákna je kladne nabitý
depolarizáciu - postupná zmena polarity povrchu
transpolarizáciu - povrch vlákna je nabitý záporne
repolarizáciu - návrat k pôvodnej hodnote
Vo fáze depolarizácie a repolarizácie sa navonok srdce prejavuje ako dipól, ktorého
moment môžeme určiť ako súčet momentov jednotlivých vlákien. Dipólový
moment má veľkosť i smer – je teda vektor, ktorého smer označujeme ako
elektrickú os srdca.
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R
U
[mV]

P

T

U

Q
S
T1

T2

T3

t [s]

Legenda:
* P vlna - polarizačná vlna – prechod podráždenia predsieňou a jej postupná
depolarizácia - predsieňový komplex, plnenie ľavej a pravej predsiene srdca
* QRS komplex - polarizačnorepolarizačný segment srdcovej revolúcie
(presun krvi z predsiení do komôr) – depolarizácia komôr a repolarizácia
predsiení
* ST – komorový komplex, vytlačenie krvi komorami do malého a veľkého
krvného obehu
* T vlna – repolarizácia komôr, prebieha z vonkajšej strany k vnútornej
* U vlna – vzniká len v osobitných prípadoch (napríklad u športovcov). Je to
výsledok repolarizácie Purkyněho vlákien, môže byť pozitívna aj negatívna,
patologická zmena len ak je vyššia ako T vlna
T1 - 0,05 – 0,10 s
PQ - 0,12 – 0,20 s
QRS - 0,06 – 0,10 s
ST - 80 ms – nenulový
*
*
*

q

Q – kmit . . . negatívny - záporne polarizovaný, začiatok depolarizácie
myokardu
R – kmit . . . pozitívny – kladne polarizovaný, vzruch vlny stenou komôr
S – negatívny . . . záporne polarizovaný – aktivácia poslednej časti myokardu
Ľ komory, depolarizácia prebieha od vnútra von
Interval R – R – tepový interval, ktorý je recipročnou hodnotou tepovej
frekvencie
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q
q

Interval P-Q – doba od začiatku aktivácie predsiení do začiatku aktivácie
komôr
Interval Q – T – doba do začiatku kmitu Q do konca vlny T

Používané zvody:
* Einthovenov trojuholník – bipolárne končatinové zvody
* Zvody s Wilsonovou svorkou – unipolárne zvody
* Goldbergove zvody – zosilnené unipolárne končatinové zvody
5.
a.

Postup merania
Pripojením elektród na snímanie v rozvode zapojte vyšetrovaného do
elektrického obvodu.

Zapojenie elektród: PRAVÁ ruka - ČERVENÝ vodič
ĽAVÁ ruka - ŽLTÝ vodič
PRAVÁ noha - ČIERNY vodič
ĽAVÁ noha - ZELENÝ vodič
b. Regulátorom zisku nastavte výchylku kalibračného impulzu presne na 10 mm
(výška amplitúdy), ktorá zodpovedá napätiu 1 mV a urobte EKG záznam
vyšetrovaného v štandardných zvodoch podľa Einthovena, prípadne
unipolárnych zvodoch podľa Goldberga, z čoho sa dá vypočítať, prípadne
podľa tabuliek presne odčítať sklon elektrickej osi srdca.
c. Nastavte rýchlosť posuvu záznamu (25 mm.s-1 alebo 50 mm.s-1).
d. Urobte fyzikálnu analýzu záznamu z I. zvodu EKG, a to napr. časové trvanie,
amplitúdu napätia a pulzovú frekvenciu fe ap.
6. Výsledky merania, ich grafické spracovanie a výpočty
R - R vzdialenosť (dieliky) =
1 dielik = 0,04 s
R – R vzdialenosť (s) =
fe =

60
R - R vzdialenosť (s)
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Tabuľka:
Časť EKG
P-vlna
PQ segment
PQ interval
Q-vlna
QRS komplex
R-vlna
S-vlna
ST segment
T-vlna
QT interval
U-vlna
QU interval

Časový interval [s]
normal
namerané
0,06- 0,11
0,08
0,04-0,10
0,04
0,12-0,20
0,18
0,0-0,03
0,03
0,05-0,10
0,09
0,03
0,0-0,06
0,03
0,24-0,465

0,19
0,41

0,34-0,7

0

Ampl. napätia [mV]
normal
namerané
0,6
0,6

6,2
2,1
0,1
2,5

4,3
1,1
0,13
0,13

0,1

0

7. Záver
Pri opise a hodnotení elektrokardiogramu je potrebné sledovať charakter rytmu,
frekvenciu, tvarové a časové charakteristiky vĺn, intervalov a úsekov, výšku
jednotlivých výkyvov vo vzťahu ku kalibrácii a polohu elektrickej osi srdca.
Pomocou týchto údajov možno hodnotiť prípadne odchýlky od normálnych
hodnôt. Zmeny EKG sú spôsobené patologickými stavmi, ako napr. arytmia,
prevodové poruchy, poruchy komorového gradientu. EKG sa používa i pri
kombinovaných testoch, napr. záťažových – ergometria, a pod.
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G
Téma: Antropometrické vyšetrenie – antropometria.
1.
a.
b.
c.
d.

Úloha
Odmerajte svoju hmotnosť na osobných lekárskych váhach
Odmerajte svoju výšku pomocou tyčového meradla
Vypočítajte priemernú hodnotu hmotnosti a výšky študentov pracovnej
skupiny ( muži a ženy osobitne)
Zo zadaného vzťahu vypočítajte povrch tela (P) každého študenta pracovnej
skupiny

1.

Prístroje a pomôcky
Osobné lekárske váhy s tyčovým meradlom

3.

Objekt merania

4.

Fyzikálny princíp merania
Rozmery ľudského tela navzájom súvisia, to znamená, že telo sa vyvíja, rastie,
pričom zachováva isté proporcie svojich rozmerov, ich častí a segmentov, dĺžok a
výšok, šírok, hĺbok a obvodov.
Táto skutočnosť sa využíva nielen pre poznanie zákonitostí vývoja morfológie
tela, ale aj zo zdravotných dôvodov, predpokladov na športový výkon a pod.
Pri komplexnom antropometrickom vyšetrení je potrebné sledovať mnohé
somatické charakteristiky, ako napr. hmotnosť tela, výškové a dĺžkové rozmery,
hrúbku kožných rias, hrúbku epitelu, zloženie tela - somatotyp (hmotnosť kostry,
svalstva, tuku a iných zložiek ).
Výpočtom potom určujeme index telesnej hmotnosti (BMI), optimálnu
hmotnosť a povrch tela .
Optimálnu hmotnosť tela môžeme určiť napr. podľa Broccovho indexu:
m [kg] = l [cm] – 100
Povrch tela môžeme vypočíta napr. podľa Duboisa:
P [m2] = 0,007184 . m0,425 . l0,725
m [kg], l [cm]
Index telesnej hmotnosti (body mass index - BMI) určujeme zo vzťahu:
BMI [kg/m2]= m [kg] / l2 [m]
Pre hodnoty BMI platí:
0 - 20 - podhmotnosť
20 - 25 - normálna hmotnosť
25 - 30 - nadhmotnosť
30 - 40 - obezita
40 a viac - ťažká obezita
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Pri štatistickom spracovaní výsledkov určite:
priemer x =
x /n

å

i

smerodajná odchýlka s =
x
stredná chyba priemeru
variačný koeficient

å

( xi - x )2
n - 1

v
s x = sx / n

v kx = ( s x / x ). 100 %

5. Postup merania
Meranie telesnej hmotnosti osobnými váhami, telesnej výšky tyčovým meradlom a
výpočet povrchu tela a BMI, resp. vyhľadanie ich hodnôt v tabuľkách.
6. Výsledky merania a výpočty
Tabuľka
Muž - 0
Vek
m [kg]
l [m]
Žena [rok]
1
18
56,5
1,65
1
18
61
1,67
0
19
85
1,88
0
18
77
1,85
1
19
55
1,72

P [m2]
1,6168
1,6850
1,9401
2,0271
1,6473

Povrch tela podľa Duboisa: P = m0,425. l0,725. 71,84 m2
a) priemerná
priemerná
b) priemerná
priemerná

m0 = Sm0 / n = 1,62 / 2 = 81 kg
m1 = Sm1 / n = 1,725 / 3 = 57,5 kg
l0 = Sl0 /n = 3,73 / 2 = 1,865 m
l1 = Sl1 / n = 5,04 / 3 = 1,68 m

7.

Záver
Antropometrické merania poskytujú nielen dôležité údaje o zdravotnom stave
jedinca, ale nepriamo sa podľa nich dá usudzovať aj o niektorých fyziologických
parametroch, ako sú napr. dychové objemy, výdaj tepla a pod.
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H
Téma: Fyzikálna analýza pasívnych elektrických vlastností biologických tkanív –
voltampérová charakteristika.
1.

Úloha
Odmerajte celotelovú (c) alebo kožnú (k) voltampérovú charakteristiku
človeka.

2.

Prístroje a pomôcky
Elektrický modul na meranie celotelovej alebo kožnej voltampérovej
charakteristiky, 2 elektródy, gumové pásy na upevnenie elektród,
kontaktný EKG gél alebo fyziologický roztok, voltmeter,
mikroampérmeter, prepojovacie vodiče

3.

Objekt merania

4.

Fyzikálny princíp merania
Elektrický modul na meranie voltampérovej charakteristiky biologického
tkaniva nemá charakter biofyzikálneho modelu. Je súčasťou modelovej metodiky
stanovenia elektrických charakteristík biologického tkaniva a mechanizmov
transportu náboja, v podmienkach pôsobenia jednosmerného napätia. Živé
biologické tkanivá sa v elektrickom poli správajú ako osobitý typ vodiča.
Elektrický prúd pri prechode tkanivami vytvárajúcimi nehomogénne prostredie s
odlišnou štruktúrou, chemickým zložením, viskozitou ap. pozostáva nielen z
vlastného transportu voľných nosičov (kvázivoľných nosičov), ale aj z posuvných
prúdov viazaných nábojov. Takýto typ vodiča označujeme ako elektrolytický
vodič.
Hodnoty rezistivity (merného odporu) biologických tkanív sú v intervale
hodnôt od 1.0 Ω.m-1 - cytoplazma buniek, 0.8 až 1.3 Ω.m-1 telesných tekutín, 3.0
Ω.m-1 svalov až 10 - 15 Ω.m-1 tukových tkanív.
Veľkosti regulovaného napätia a prúdu sú v module volené tak, aby
mechanizmy vodivosti zodpovedali lineárnym transportným javom elektrolytov.
Pri priemernej rezistivite biologických tkanív 3 Ω.m-1, uvedená metóda umožňuje z
voltampérovej charakteristiky stanoviť aj podiel bariérového odporu kože na
celkovej vodivosti:
RB = (U/I - 3)/2
RB = (U/I - 3)/2

RB

RT1
RT2
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RB

Náhradná elektrická schéma:
RB – bariérový odpor kože
RT1 – povrchový odpor kože
RT2 – odpor tukového a svalového tkaniva

Schéma zapojenia modulu
voltampérovej charakteristiky.

pre

meranie

5.
1.

celotelovej

alebo

kožnej

Postup merania
Pred začiatkom merania skontrolujte správnosť pripojenia elektrických
meracích prístrojov (voltmetra a mikroampérmetra) k meraciemu modulu.
2. Skontrolujte napätie batérie prepnutím prepínača Battery do aktívnej polohy
(napätie má hodnotu max. 9V) a opäť ho vypnite.
3. Po nanesení jemnej vrstvy kontaktného gélu pripevnite pomocou gumových
pásov elektródy (nepolarizovateľné EKG elektródy) na vnútornú stranu
zápästia pravej a ľavej ruky vyšetrovanej osoby (c).
4. Zapnite prepínač Battery a pomocou potenciometra nastavte požadovanú
hodnotu napätia. Nastavené napätie skontrolujte pomocou pripojeného
digitálneho voltmetra (prepínač nastavte na rozsah 20 V – DC)
5. V nulovej polohe prepínača Measur. potenciometrom nastavte požadované
napätie (1-5 V).
6. Prepnite prepínač Measur. do meracej polohy a zaznamenajte hodnotu
pretekajúceho prúdu v mikroampéroch po 3 až 5 s.
7. Meranie zopakujte pri rôznych napätiach.
8. Po ukončení merania pri polohe 0 opatrne snímte elektródy z rúk. Ruky a
elektródy očistite.
9. Namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky a štatisticky spracujte.
10. Graficky znázornite závislosť I = f (U) (voltampérová charakteristika).
11. Pre všetky hodnoty napätia vypočítajte odpor kože R, ktorý závisí od
meraného subjektu.
12. Vypočítajte odpor kože pre zadanú hodnotu napätia (napr. 2,5 V) pre všetkých
členov súboru (oddelene ženy a muži) a porovnajte.
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6.

Výsledky merania, ich grafické spracovanie a výpočty

Tabuľka č. 1:
U [V]

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

I [μA]

0

26

72

101

142

169

R [kΩ]

-

38,5

27,8

29,7

28,2

29,6

Graf: I = f (U)
Voltampérová charakteristika
biologického tkaniva
200

I [μA]

160
120
80
40
0
0

1

2

3

4

5

U [V]

Tabuľka č. 2:
Odpor biologického tkaniva [kΩ]
Muži (n = 28)

Ženy (n = 33)

21,3 ± 1,65

36,7 ± 1,08

Štatistické vyhodnotenie odporu kože v skupine 19-ročných mužov (n = 28)
a žien (n = 33).
7.

Záver
Prúd pretekajúci telom je úmerný aplikovanému napätiu, pričom hodnoty
pretekajúceho I sú rôzne u rovnakého pohlavia. Ovplyvňujú ho rôzne subjektívne a
objektívne faktory, ako napr. stres, fyzická záťaž emócie, zdravotný stav,
povrchová vrstva kože - jej zloženie, vlhkosť a mikroklimatické podmienky.
Prietok prúdu však nie je daný len vlastnosťami kože, napriek tomu, že sa
najvýznamnejšou mierou podieľa na celkovej hodnote odporu.
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Charakteristickou vlastnosťou vodičov II. typu – tzv. elektrolytov je saturačná
krivka. Počiatočný priebeh voltampérovej charakteristiky je lineárny, po ňom
nasleduje mierne 'plató' charakterizujúce vyčerpanie kvázivoľných nosičov náboja.
Ďalšie zvyšovanie napätia na elektródach vedie k 'prierazovým' javom.
Odpor kože spôsobuje individuálne rozdiely vo voltampérovej charakteristike,
pričom sa pozorujú desať až stonásobné rozdiely.
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I
Téma: Fyzikálna analýza pasívnych elektrických vlastností biologických tkanív
– model impedancie.
1.

Úloha
Na modeli impedancie biologického tkaniva odmerajte závislosť impedancie
od frekvencie aplikovaného striedavého prúdu.

2.

Prístroje a pomôcky
Model impedancie biologického tkaniva - možnosť voľby impedancie Z1, Z2 a
odporu R - polohy A-B, vysokofrekvenčný multimeter V1, vysokofrekvenčný
multimeter V2, RC generátor harmonického signálu.

3.

Objekt merania

Z1 C

»

R

V1

Z2

R
A

C
B

R2A

V2

R2B

Model impedancie biologického tkaniva (R2A = 820 W a R2B = 180 W).
4. Fyzikálny princíp merania
Model impedancie biologického tkaniva je predstaviteľom skupiny modelov
funkčnej analógie s identickými funkčnými vlastnosťami, ale s rozdielnou povahou
funkčných prvkov. V podmienkach vedenia striedavého prúdu biologickým
tkanivom, odpor prostredia charakterizuje komplexná veličina Z - impedancia,
ktorej reálnu zložku tvorí ohmická rezistancia R (odpor) a do imaginárnej zložky
prispieva kapacitná reaktancia XC,
Z = R + XC
Jej absolútna hodnota je rovná:

Z=

R 2 + X C2 = (Uef/Ief)

Z = R1

U2
,
U1
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kde XC = - j.1/(ωC),
Biologické tkanivá sa v striedavom elektromagnetickom poli správajú ako
vodič s rozloženými parametrami, ktoré môžeme charakterizovať náhradným
elektrickým obvodom:

RB

C1

Cn

C2

RB

R

kde kondenzátory predstavujú kapacity vytvorené na bunkových membránach CM.
Odpory RB charakterizujú bariérové elektrické vlastnosti kože, kým paralelné R a
C prvky charakterizujú elektrické vlastnosti bunky. Tak ako vodiče s rozloženými
parametrami môžeme nahradiť obvodom so sústredenými prvkami, aj pri
elektrickom ekvivalente biologického tkaniva vystačíme so zjednodušeným
obvodom, predstavujúcim výsledný súčet sériových kapacít Ci a príslušných
odporov Ri, ako súčet impedancií Z1, Z2.

R

R

R0 CM

CM

Meranie impedancie biologických tkanív umožňuje charakterizovať
mechanizmy transportu elektrického náboja v tkanivách a ich podiel na
celkovej vodivosti. 2/3 hmotnosti človeka a 90% všetkých telesných tekutín
predstavuje voda, charakteristická svojím dominantným podielom na
transporte elektrického náboja voľnými nosičmi. Meranie impedancie preto
napr. umožňuje presne a spoľahlivo sledovať odchýlky zmien tkanivových
tekutín v organizme, zmien objemu tukových tkanív ap.

5.
1.

Postup merania
Preverte správnosť zapojenia podľa schémy elektrického obvodu a
prepínačom na modeli impedancie zvoľte režim (Z1 - bez príspevku
vnútrobunkových procesov na impedanciu, Z2 - so zahrnutím transportných
procesov elektrického náboja vo vnútri bunky).
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2.

8.

Zapnite prístroje (RC generátor, model impedancie, dva vysokofrekvenčné
multimetre).
Digitálny multimeter V2 prepnite do polohy FREQ a nastavte hodnotu
frekvencie.
Digitálny multimeter V2 prepnite do polohy mV a odčítajte hodnotu napätia
U2.
Z voltmetra V1 odčítajte hodnotu napätia U1.
Uskutočnite 10 - 15 meraní v danom rozsahu frekvencií.
Namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky a vypočítajte hodnoty
impedancie Z pri rôznych frekvenciách f.
Funkciu Z = g (f) znázornite graficky na semilogaritmický papier.

6.

Výsledky merania, ich grafické spracovanie a výpočty

3.
4.
5.
6.
7.

Výpočet impedancie:

U1
U
= R. 1
U2
U2
R
Za R dosaďte (pri polohe A 820 Ω, pri polohe B 180 Ω) a vypočítajte impedanciu
Z.
Z=

U1
=
I

R = 820 Ω
Tabuľka
f [Hz]
U1 [mV] U2 [mV]
100
825
143
200
862
160
500
844
240
700
825
303
1000
790
391
2000
646
620
5000
357
843
7000
269
880
10000
193
903
20000
96
920
50000
11
925
70000
3
930
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Z [Ω]
4730
4240
3020
2233
1657
854
440
251
175
86
9,8
2,6

Graf: Z = f (f)
Z [ohm]
5000
4000
3000
2000
1000
0
1

10

100

1000

10000

100000
f [Hz]

7.

Záver
Z výsledkov meraní je zrejmé, že impedancia biologického tkaniva (zdanlivý
odpor) voči prenikajúcej vysokofrekvenčnej elektromagnetickej vlne so stúpajúcou
frekvenciou klesá.
Reaktančná zložka XC je tvorená kapacitanciou bunkových membrán, pričom
XC závisí od frekvencie podľa vzťahu XC = 1/(2.p.f.C).
Impedančné metódy sú v medicínskych odboroch rozšírené v diagnostike, terapii,
fyzioterapii. Z fyzikálno-elektronického hľadiska ide o mimoriadne citlivé metódy
sledovania vlastností biologických tkanív.
Z diagnostických zariadení treba spomenúť korneometre (využitie v dermatológii a
lekárskej kozmetike na sledovanie fyziologických funkcií kože, transportu vody a
pod.), a metódy reografie (sledovanie prekrvenia podkožných tkanív) a
impedančnú tomografiu a pod.
Impedančné merania prostredníctvom sledovania dielektrických vlastností
biologických materiálov e sa využívajú aj v biochemických laboratórnych
metódach, ale aj ako biosenzorové prvky v biomedicínskom monitoringu.
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J
Téma: Meranie povrchového napätia kvapaliny – stalagmometria.
1.
a.
b.
c.
d.

Úloha
Opakovane (najmenej 5-krát) zistite počet kvapiek, ktoré sa vytvoria pri
vykvapkaní konštantného objemu kvapaliny so známym povrchovým napätím
z rezervoára stalagmometra z konca jeho hrubostennej kapiláry.
Postup opakujte pre kvapalinu, ktorej povrchové napätie chcete zistiť.
Z tabuliek zistite hustoty obidvoch kvapalín vzhľadom na teplotu miestnosti.
Vypočítajte neznáme povrchové napätie kyseliny citrónovej a vyjadrite ho aj
so strednou chybou aritmetického priemeru.

2. Prístroje a pomôcky
Traubeho kvapkový stalagmometer s gumovým balónikom a hadičkou, stojan,
teplomer.
3. Objekt merania
Kvapalina so známym povrchovým napätím (destilovaná H2O), kvapalina s
neznámym povrchovým napätím - roztok kyseliny citrónovej, kalkulačka.
4.

Fyzikálny princíp merania

Potenciálna energia medzimolekulových interakcií je v kvapalinách väčšia ako
kinetická energia neusporiadaného pohybu molekúl. Molekuly kvapaliny kmitajú
len okolo rovnovážnych polôh. Pôsobenie kohéznych síl na molekuly je vo vnútri
symetrické, takže ich výslednica sa rovná 0. Medzimolekulové sily sa vzhľadom na
ich dosah prejavia najmä na rozhraní kvapalina - plyn, kde príťažlivé sily pôsobia
dovnútra kvapaliny. To vysvetľuje množstvo dejov, ako sú napr. povrchové
napätie, adsorpcia ap.
Následkom
uvedeného
jednostranného
výsledného
pôsobenia
medzimolekulových síl sa objavuje snaha zmenšiť povrch rozhrania kvapalina/plyn
na minimum. Táto vlastnosť kvapalín sa označuje ako povrchové napätie:
s =

[

F
N .m -1
l

]

Na stanovenie povrchového napätia sa môže použiť napr. kvapková metóda,
tzv. stalagmometrická metóda. Je založená na princípe nepriamej úmernosti medzi
počtom vykvapkaných kvapiek N z konštantného objemu kvapaliny (objem
rezervoára stalagmometra VS) a jej povrchovým napätím σ (ρ – hustota kvapaliny):
V .r .g
s = S
N .2.p .r
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5.

Postup merania

Do rezervoára stalagmometra nasajte pomocou pružného balónika kvapalinu so
známym povrchovým napätím (H2O) tak, aby jej hladina presiahla hornú značku
rezervoára stalagmometra. Kvapalinu nechajte odkvapkávať a po prechode hladiny
hornou značkou počítajte kvapky až po dosiahnutie dolnej značky. Tento postup
opakujte 5-krát a namerané hodnoty zaznamenajte do tabuľky.
Rovnaký postup merania zopakujte aj pre kvapalinu s neznámym povrchovým
napätím.
6. Výsledky merania a výpočty
tM = 20 ºC
ρvoda = (998 ± 3) kg.m-3
σvoda = (72 ± 3) mN.m-1
Tabuľka
č.
Nvoda
1
40
2
43
3
42
4
39
5
43

ρk.c. = (1004 ± 4) kg.m-3

N10% k.c.
38
41
37
36
36

Výsledky opakovaného merania počtu kvapiek štatisticky spracujeme:
-

N = SN i / n

Štatistický priemer:
Stredná chyba:
s k .c . = s voda .

sN =

å

( N i - N ) 2 / n .( n - 1 )

r k .c . .N voda
r voda .N k .c .
2

2

2

æ Ds voda ö æ Dr k .c. ö æ s N voda ö æ Dr voda ö æ s N k .c. ö
÷÷ + çç
÷÷ + çç
÷÷ + çç
÷÷ + çç
÷÷
ss k .c . = s k .c. × çç
è s voda ø è r k .c. ø è N voda ø è rvoda ø è N k .c. ø

7.

Záver
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K
Téma: Meranie koncentrácie roztokov opticky aktívnej látky – polarimetria.
1. Úloha
Meranie koncentrácie roztokov opticky aktívnej látky pomocou kruhového
polotieňového polarimetra.
2. Prístroje a pomôcky
Kruhový polotieňový polarimeter, zdroj monochromatického svetla Na-výbojka,
polarimetrická kyveta.
3. Objekt merania
Roztoky opticky aktívnej látky (10% roztok sacharózy, roztok sacharózy s
neznámou koncentráciou.
4.

Fyzikálny princíp merania
K charakteristickým vlastnostiam elektromagnetického vlnenia patrí
polarizácia. Elektromagnetická vlna môže byť polarizovaná lineárne, kruhovo
alebo elipticky. Závisí to od fázového posunu jej zložiek – elektrickej a
magnetickej vlny. Ak sú obe zložky vo fáze, polarizácia vlny je lineárna, ak
sú zložky posunuté voči sebe o π/4 elektromagnetická vlna je kruhovo
polarizovaná a pre všetky ostatné posuvy fáz je charakteristická eliptická
polarizácia. Zmeny optickej polarizácie môžu byť dosiahnuté viacerými
spôsobmi, ako napr. odrazom, lomom alebo dvojlomom.
Látky, ktoré sú charakteristické otáčaním roviny polarizovaného svetla, svoju
optickú aktivitu prejavujú buď prechodne, ako napr. kryštalické látky, ktorým sa po
zahriatí naruší kryštalická mriežka a jav zaniká, alebo trvale. Spôsobuje to
konfigurácia molekúl napr. s asymetrickým uhlíkom, ktorá sa najčastejšie
vyskytuje u organických látok. Podľa optickej aktivity ich rozdeľujeme na
pravotočivé a ľavotočivé. Uhol otočenia potom závisí od koncentrácie roztoku
danej látky a hrúbky vrstvy, ktorou polarizované svetlo prechádza.
Uhol otočenia roviny polarizovaného svetla sa meria pomocou polarimetra. Po
prechode optickej elektromagnetickej vlny polarizátorom (realizovaným
špeciálnym upraveným polarizačným filtrom) vstupuje do roztoku lineárne
polarizovaná vlna, ktorá sa na výstupe z roztoku v dôsledku posunu fázy medzi
elektrickou a magnetickou zložkou pootočí o uhol α. Veľkosť tohto uhla zmeriame
druhým polarizátorom opatreným kruhovou uhlovou stupnicou označovaným ako
analyzátor.
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Zdroj monochromatického
svetla

polarizátor

kyveta

analyzátor

okulár

Usporiadanie optických prvkov polarimetra
5.
1.
2.

3.
4.

6.

Postup merania
Odmerajte uhol otočenia αZ roviny polarizovaného svetla 10% roztokom
sacharózy s koncentráciou cZ.
Vypočítajte mernú otáčavosť [α] zo vzťahu:
100
[a ] = a Z .
c Z .l
kde aZ - je uhol otočenia, cZ je koncentrácia [%], ℓ je dĺžka kyvety [dm]
Odmerajte uhol otočenia αX roviny polarizovaného svetla roztokom sacharózy
s neznámou koncentráciou.
Vypočítajte koncentráciu roztoku sacharózy cX dosadením odmeranej hodnoty
do vzťahu:
a .100
cX = X
[a ].l
Výsledky merania a výpočty:
ℓ = 2 dm
cZ = 10%
aZ = 12.50
[a] = ?
cX = ?

aX = 60

7. Záver
Polarimetrická metóda sa najčastejšie používa v medicíne pri stanovovaní
koncentrácie glukózy.
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L
Téma: Meranie koncentrácie farebných roztokov - spektrofotometria.
1.
a.
b.

Úloha
Meraním absorbancie a transmitancie sady roztokov známej koncentrácie
zostrojte na milimetrovom papieri kalibračnú krivku.
Z nameraných hodnôt absorbancie (E) a transmitancie (T) vzorky roztoku
neznámej koncentrácie zistite z kalibračnej krivky jeho koncentráciu.

2. Prístroje a pomôcky
Spektrofotometer SPEKOL, fotodetektor s meničom kyviet, kyvety pre viditeľné
svetlo s objemom 1 cm3, sada farebných roztokov so známou molárnou
koncentráciou, destilovaná voda, Petriho miska, filtračný papier.

Schéma spektrofotometra Spekol:
1. zdroj svetla, 2. kondenzor, 3. zrkadlo, 4. vstupná štrbina monochromátora, 5.
kolimátorový objektív, 6. mriežkový monochromátor, 7. objektív, 8. výstupná štrbina
monochromátora, 9. kyveta, 10. merací nástavec, 11. fotoelektrický detektor, 12. menič
vlnových dĺžok,
13. zosilňovač, 14. displej prístroja
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3. Objekt merania
Sada farebných roztokov s rôznou molárnou koncentráciou a denzitou sfarbenia.
4.

Fyzikálny princíp merania
Spektrofotometria je metóda merania koncentrácie roztokov založená na
princípe absorpcie svetla. Spektrofotometer SPEKOL je prístroj na meranie
absorbancie a transmitancie farebných roztokov.
Jednou zo základných súčastí spektrofotometra je zdroj bieleho svetla. Keďže
farebné roztoky maximálne absorbujú svetlo s doplnkovou vlnovou dĺžkou l,
súčasťou prístroja je aj mriežkový monochromátor.
Intenzita svetla po prechode roztokom sa detekuje pomocou fotočlánku, ktorý
predstavuje prevodník svetelnej energie na elektrickú. Hodnoty absorbancie a
transmitancie potom odčítame na mikroampérmetri, ktorého stupnica je
kalibrovaná v hodnotách absorbancie a transmitancie.
Vychádzame z Lambertovho-Beerovho zákona:
I = I0 .10-ε.c.d
Podiel I / I0 .100 % sa nazýva transmitancia
a vzťah E = log I0 / I = e . c . d, určuje absorbanciu roztoku.
5.

Postup merania

* Po zapnutí prístroja nastavte monochromátor na vlnovú dĺžku svetla
*
*
*
*
*
*
*
6.

komplementárneho k farbe roztokov (napr. pri žltej farbe roztokov l = 490 nm
zodpovedajúca modrej farbe).
Uzávierku svetla dajte do polohy „0“ a nastavte nulovú hodnotu transmitancie.
Odkryte zdroj svetla a rozsah škály zosilňovača nastavte potenciometrom na
maximum, dané hodnotou „100“ (na doraz doprava).
Jednu kyvetu naplňte destilovanou vodou a opäť nastavte hodnoty T = 100% a
E = 0 pootočením ovládača zosilňovača na „100“.
Do druhej kyvety postupne nalejte všetky roztoky od najnižšej koncentrácie po
najvyššiu a zistite zodpovedajúce hodnoty T a E.
Z nameraných hodnôt zostrojte kalibračnú krivku graficky znázorňujúcu
závislosť E a T od koncentrácie roztokov.
Postup opakujte s roztokom cX.
Z kalibračnej krivky pre namerané hodnoty E a T potom odčítajte jeho
koncentráciu.
Výsledky merania, ich grafické spracovanie a výpočty
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Tabuľka
c [mmol.l-1]
0
1,25
2,5
5
10
X

A
0
0,115
0,21
0,42
0,75
0,55

T [%]
100
78
62
37
18
29

Grafické spracovanie merania:
a) Kalibračná krivka - absorbancia
A 0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1,25

2,5

5

10
c[mmol.l-1]

b) Kalibračná krivka - transmitancia
T [%] 120
90
60
30
0
0

1,25

2,5

5

10
c [mmol.l-1]

Z grafov môžeme určiť hodnotu koncentrácie neznámeho roztoku cX.
7.

Záver
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M
Fyzikálno-chemické vlastnosti elektrolytov
Vznik voľných iónov rozpadom rozpustenej látky v rozpúšťadle nazývame
elektrolytická disociácia. V kvapalinách sprostredkujú elektrický prúd voľne pohyblivé
kladné a záporné ióny (katióny a anióny). Látky, ktoré sú v roztoku rozštiepené na ióny,
nazývame elektrolyty. Všeobecne vznikajú rozpúšťaním iónovej zlúčeniny
v rozpúšťadle. Elektrolytmi sú napr. vodné roztoky solí (NaCl, KCl), kyselín (H2SO4,
HNO3) a zásad (NaOH, KOH). Ióny spolu s molekulami rozpúšťadla vykonávajú
ustavičný neusporiadaný pohyb.
Keď do elektrolytu vložíme dve elektródy a zapojíme ich na svorky jednosmerného
zdroja napätia, vznikne medzi elektródami vnútri elektrolytu elektrické pole, ktoré vyvolá
usmernený pohyb iónov v roztoku. Katióny sa začnú pohybovať ku katóde (elektróde
zapojenej na zápornú svorku zdroja) a anióny k anóde (elektróde zapojenej na kladnú
svorku zdroja). S prenosom náboja nastáva aj prenos látky.
Usporiadaný pohyb iónov v elektrickom poli medzi elektródami tvorí elektrický
prúd v elektrolyte. Dej, pri ktorom prechodom elektrického prúdu elektrolytom nastávajú
látkové zmeny, nazývame elektrolýza. Pri elektrolýze sa na katóde vždy vylučuje vodík
alebo kov.
Pre elektrolýzu platí Faradayov zákon elektrolýzy:
Hmotnosť látky vylúčenej na elektróde je priamo úmerná celkovému elektrickému
náboju, ktorý preniesli pri elektrolýze roztoku ióny
m = A. Q = A . I . t,
kde m je hmotnosť látky vylúčenej na lektróde, A - elektrochemický ekvivalent
látky, Q - veľkosť náboja, I - elektrický prúd, t - čas, za ktorý prebieha elektrolýza
pH
Kyslosť alebo zásaditosť roztokov závisí od povahy rozpustených látok
a rozpúšťadla. Najbežnejším rozpúšťadlom je voda, ktorá je disociovaná vo veľmi malej
miere takto:
H2O + H2O <= > H3O+ + OHPresným meraním sa zistilo, že z 550 miliónov molekúl vody je len jedna
disociovaná, čiže v 10 miliónoch litroch vody je disociovaný len jeden mol vody. Z toho
vyplýva, že v jednom litri vody je koncentrácia iónov H3O+:
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[H3O+] = 10-7 ,
a rovnaká je aj koncentrácia iónov OH-.
Preto platí, že:
[H3O+] [OH-] = 10-7 . 10-7 = 10-14
pH je záporný dekadický logaritmus koncentrácie iónov H3O+
pH = - log [H3O+]
Súčin koncentrácie oxóniových H3O+ a hydroxidových OH- iónov je pri danej
teplote konštantný, stály. Keď do roztoku pribúdajú ióny H3O+ (napr. prilievaním
kyseliny do vody), musí ubudnúť rovnaký počet iónov OH-, aby sa súčin ich
koncentrácií nezmenil (10-14). Naopak, pridávaním iónov OH- sa v roztoku zmenšuje
koncentrácia iónov H3O+.
Po porušení rovnováhy v prospech iónov H3O+ sa roztok stáva kyslým, pri prevahe
iónov OH- je zásaditý.
Roztoky v závislosti na pH sú:
silno kyslé, ak pH = 0 – 3
slabo kyslé, ak pH = 4 – 6
neutrálne, ak pH = 7
slabo zásadité, ak pH = 8 – 10
silno zásadité, ak pH = 11 – 14.
Znalosť a určovanie pH je veľmi dôležité pre reakcie prebiehajúce v ľudskom tele
a mnohé telové tekutiny. Napr. moč zdravého človeka má pH 6,4 – 6,8, krv má pH 7,28
až 7,42. Na meranie pH prostredia používame pH-metre alebo vhodnú zmes indikátorov,
tzv. univerzálne indikátory. Indikátory menia svoje zafarbenie obyčajne v rozmedzí
rozdielu dvoch pH. Napr. lakmus, ktorý je v kyslom prostredí červený a v zásaditom
prostredí modrý, mení svoje zafarbenie v rozmedzí pH = 6 – 8. Iné indikátory menia
svoje zafarbenie v rozmedzí iných hodnôt pH. Vhodnou úpravou zmesi indikátorov
môžeme zisťovať približnú hodnotu pH prostredia, pretože pri každej hodnote pH sa
niektorý indikátor farebne mení. Táto metóda merania pH sa nazýva kolorimetria. Na
presné meranie pH sa používajú fyzikálne prístroje pH metre.
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Na udržaní pH, napr. obsahu žalúdka (pH = 1,6 – 1,3) sa okrem iného podieľajú tzv.
tlmivé roztoky. Tlmivé roztoky (pufre) sú také roztoky, ktoré udržujú rovnakú
koncentráciu H3O+, a tým vlastne pH aj vtedy, keď sa do roztoku pridá kyselina alebo
zásada. Tlmivé roztoky sú v podstate zmesi slabej kyseliny a jej soli alebo slabej zásady
a jej soli. Každý tlmivý roztok môže prijať iba určité množstvo H3O+, resp. OH- bez
zmeny pH.
V zdravotníctve sa na tieto účely používajú roztoky: bikarbonátový, fosfátový,
citrátový, borátový.
Konduktometria je metóda merania vodivosti elektrolytov ako funkcie
koncentrácie. Jej fyzikálny princíp spočíva v meraní vodivosti elekrolytov
v nádobe s dvoma elektródami, ktorých odpor závisí od špecifických vlastností
roztoku elektrolytu, plochy a vzdialenosti elektród.
Najčastejšie sa využíva na meranie koncentrácie elektrolytov, napr. pri kontrole
kvality destilovanej vody, čistoty vody v plaveckých bazénoch a v chemickej
technológii na kontrolu výrobných procesov, na meranie obsahu vody v pôde alebo
v potravinách ap. V kalných a zafarbených roztokoch je titrácia pomocou
farebných indikátorov neúčinná a nahrádza sa titráciou konduktometrickou.
V biológii a medicíne sa konduktometricky určuje koncentrácia elektrolytov v krvi,
moči, likvore a iných telesných tekutinách.
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VZOR PROTOKOLU
z fyzikálneho merania
Téma:
1. Úloha
2. Prístroje a pomôcky
Charakteristika použitého prístroja alebo zariadenia, ostatné pomôcky.
3. Objekt merania
4. Fyzikálny princíp merania
Fyzikálny princíp meracej metódy, jednoduchý opis činnosti a schéma
použitého prístroja (zapojenia). Možnosti aplikácie.
5. Postup merania
Algoritmus merania v bodoch.
6. Výsledky merania, ich grafické spracovanie a výpočty
Vzor tabuľky prispôsobte reálnemu meraniu. Funkčnú závislosť meraných a
vypočítaných hodnôt znázornite graficky.
Graf má obsahovať: názov, popis osí - merané, resp. vypočítané veličiny aj s
fyzikálnymi (f) jednotkami (j). Mierku zvoľte tak, aby boli údaje rozložené v celom
rozsahu obidvoch osí.
č.
výpočet chyby
x [f. j.]
y [f. j.]
1
2
3
4
5
Napíšte použité vzťahy, konštanty, príp. uveďte potrebné výpočty. Podľa
potreby opíšte mikroklimatické podmienky merania (tlak, teplota, vlhkosť).
Vypočítajte základné štatistické charakteristiky a urobte primeranú štatistickú
analýzu merania.
Výsledok merania uveďte so správnymi fyzikálnymi jednotkami v tvare:
æö
y = ç x ± Dx ÷ [f. j.]
è
ø
7. Záver
Zdôvodnite výsledky merania a chyby, ktoré pri ňom vznikli.
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IV.
TABUĽKY NÁLEŽITÝCH
HODNÔT PRE BIOFYZIKÁLNY
EXPERIMENT

4.1 Tabuľky hodnôt pre biofyzikálny experiment
Tab. 1 Niektoré fyzikálne konštanty
Názov
Gravitačná konštanta
Normálne tiažové zrýchlenie
Normálny tlak
Pokojová hmotnosť neutrónu
Pokojová hmotnosť protónu
Pokojová hmotnosť elektrónu
Avogadrova konštanta
Molárna plynová konštanta
Boltzmannova konštanta
Elementárny náboj
Permitivita vákua
Faradayova konštanta
Permeabilita vákua
Rýchlosť šírenia svetla vo vákuu
Planckova konštanta
Atómová hmotnostná konštanta
Hustota vody
Súčiniteľ teplotnej objemovej
rozťažnosti ortute
Merná tepelná kapacita vody

Značka
χ
gn
pn
mn
mp
me
NA
Rm
k
e
ε0
F
μ0
c
h
mu
ρ (H2O)

Vzťah k jednotkám SI
6,670.10-11 N.m2.kg-2
≈ 9,81 m.s-2
1,01325.105 Pa ≈ 105 Pa
≈ 1,675.10-27 kg
1,6724.10-27 kg
9,11.10-31 kg
6,023.1023 mol-1
8,314 J.K-1.mol-1
1,380.10-23 J.K-1
1,602.10-19 C
8,854.10-12 F.m-1
9,6487.104 C.mol-1
4π.10-7 H.m-1
≈ 3.108 m.s-1
6,6256.10-34 J.s
1,660.10-27 kg
1000 kg.m-3

βHg
cv

1,82.10-4 K-1
≈ 4,2 kJ.kg-1.K-1
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Tab. 2 Tepelné vlastnosti tkanív

súčiniteľ
prestupu
tepla

Fyzikálne
parametre
povrchová
tepelná
vodivosť

súčiniteľ
tepelnej
vodivosti

tkanivová
tepelná
vodivosť

stupeň
perfúzie krvi

metabolická
tvorba tepla
merné teplo

teplota jadra

Zložky FP

Typické hodnoty

celková povrchová
konduktancia
radiačná zložka
konvekčná zložka
evaporačná zložka
koža: (in vivo)
niekoľko mm vrstva
epidermis
corium
tuk (0,92.103 kg.m-3)
sval (1,27.103 kg.m-3)
pečeň
krv, 35˚C
tkanivá s vysokou
perfúziou
normálna perfúzia
(svaly)
nízka perfúzia (tuk)
normálna
vysoká (hormonálna)
aktivita, nádory
koža (in vivo) 1,2
svaly 1,27.103 kg.m-3
tuk 0,92
krv 1,06

12,5
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6,0 W.m-2.K-1
5,7 (3,7 – 17,1)
0,8
0,38 W.m-1.K-1
0,293 (0,167-0,477)
0,184 (0,159-0,209)
0,356 (0,347-0,368)
0,188 (0,146-0,209)
0,356 (0,197-0,461)
0,481 (0,473-0,454)
0,477
5
0,5 – 5 kg.m-3.s-1
0,1
0,4 – 2.103 W.m-3
2,5 2-13
3,4
3,8
2,3 J.g-1.K-1
3,8
310 K

Tab. 3 Zobrazovanie v diagnostickom procese
Zobrazovacie
metódy

Zdroj signálu

Frekvencia
(MHz)

rádiodiagnostické metódy
(konvenčné +
CT)
metódy
nukleárnej
medicíny

rőntgenové
žiarenie
(elektromagnetické vlnenie)
žiarenie gama
(elektromagnetické vlnenie)

12 až 30.1012 (pri
napätí na rőntgenke
50 až 120 kV)

magnetická
rezonancia

vysokofrekvenčné
elektromagnetické
vlnenie

2 až 82

ultrazvukové
metódy

ultrazvukové
vlnenie

2 až 10

termografia

infračervené
žiarenie
(elektromagnetické
vlnenie)

3.107 až 3.108

24 až 123.1012 (v
rozsahu energií
E = 100 až 511
keV
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Fyzikálny
fenomén –
princíp metódy
zoslabenie toku
fotónov
hromadenie
rádionuklidov
(rádiofarmák) v
organizme a
emisia žiarenia
magnetická
rezonancia
atómových
jadier
odraz
ultrazvukových
vĺn na rozhraní
tkanív
emisia
infračerveného
žiarenia

Tab. 4 Zmeny vlnovej dĺžky ultrazvuku v závislosti od vlastností prostredia

Prostredie
Frekvencia
f (MHz)

1
2
4
6
10

Vlnová dĺžka λ .10-3 (m)
voda
krv
mozog
1,57
1,55
1,53
0,79
0,77
0,76
0,39
0,39
0,38
0,26
0,26
0,25
0,16
0,16
0,15

kosť
3,27
1,63
0,82
0,54
0,33

Tab. 5 Charakteristiky niektorých prostredí z hľadiska šírenia ultrazvuku
Prostredie

Rýchlosť šírenia
ultrazvuku m.s-1

Akustická
impedancia
ρ.106 kg.m-2.s-1

vzduch
krv
sval
mäkké tkanivá
voda

330
1560
1545 – 1630
1450 – 1600
1523

0,0001
1,6
1,7
1,4 – 1,7
1,5
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Koeficient
útlmu pri
frekvencii
f = 1 MHz
12
0,18
2,0
0,3 – 1,7
0,002

VYBRANÉ FYZIOLOGICKÉ HODNOTY U ČLOVEKA
SVALY A PRACOVNÁ FYZIOLÓGIA
Spotreba kyslíka:
¨ pri výkone 40 W (ľahká práca):
¨ pri výkone 75 W (stredná práca):
¨ pri výkone 140 W (ťažká práca):

800 ml O2 . min-1
1200 ml O2 . min-1
2000 ml O2 . min-1

Maximálna spotreba kyslíka:
¨ netrénovaní muži
¨ netrénované ženy
¨ vrcholoví športovci

45 ml O2 . min-1. kg-1
40 ml O2 . min-1. kg-1
70 ml O2 . min-1. kg-1

NERVOVÝ SYSTÉM
¨ Najväčšia rýchlosť vedenia vzruchu: 120 m . s-1
¨ Senzorická jednotka: 1 - 200 receptorov na jedno aferentné nervové
vlákno
¨ Motorická jednotka: 1 eferentné vlákno inervuje 5 ¨ 1000 svalových vlákien
¨ Počet synapsií v jednom reflexnom oblúku: od 1 do mnoho stoviek
¨ Synaptické zdržanie: 0,5 - 2 ms
Medzi povrchom a vnútrom neurónu je potenciálový rozdiel 50-80 mV
(kľudový potenciál), vnútro je negatívne.
Akčný potenciál - doba trvania hrotu: 0,4 - 2 ms, amplitúda 70 - 120 mV.
Maximá a minimá denných rytmov niektorých funkcií človeka:
Funkcia
Maximum
Minimum
telesná teplota
popoludní
skoro ráno
tepová frekvencia
popoludní
skoro ráno
krvný tlak
neskoro popoludní
o polnoci
tepový objem
večer
v noci
dychová frekvencia
popoludní
v noci
reakčná doba
v noci
popoludní
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ZMYSLY
Oko:
Dĺžka očného bulbu: 24 mm
Optická mohutnosť celého oka: 58 D (rohovka 43 D, šošovka 15 D)
Zmena optickej mohutnosti oka mladého (18 r.) človeka: 12 D
Presbyopia sa začne prejavovať v 40. až 45. roku veku človeka.
Vnútroočný tlak: 2 kPa (15 torrov).
Snellenove optotypy: zorný uhol 5´, detaily 1´, vyšetrovacia vzdialenosť
najčastejšie 6 m alebo 5 m.
Sietnica má 3 vrstvy neurónov.
Adaptácia na tmu trvá 30 -45 min., na svetlo 5 - 7 min.
Vlnová dĺžka vnímaného svetla: 380 - 760 nm.
Anomálne vnímanie farieb má 8% mužov a 0,4% žien.
Absorpčné maximum rodopsínu: 505 nm
Vlnové dĺžky primárnych farieb: červená 723 – 647 nm, zelená 575 – 492
nm, modrá 492 – 450 nm.
Nervus opticus má 1 000 000 vlákien.
Purkyňove obrázky sú 3.
Oko má 6 okohybných svalov.
Na sietnici je v priemere 6 000 000 čapíkov a 120 miliónov tyčiniek.
Ucho:

V strednom uchu sú 3 kostičky.
Slimák: 2 a ¾ závitu o celkovej dĺžke 35 nm.
Dĺžka zvukovodu: priemerne 22 mm.
Bubienok 9x8 až 9x10 mm, priemerná plocha 55 mm2, hrúbka 0,1 mm.
Bazilárna membrána: asi 90 mm dlhá a 80 μm (pri okienkach) do 500 μm
(pri helikotreme) široká.
Sluchový nerv obsahuje asi 28 000 nervových vlákien.
Pásmo počutia je od 16 – 20 Hz do 16 000 – 20 000 Hz.
Najväčšia citlivosť od 1 000 – 3 000 Hz. Vnímaná intenzita je 10-2 W . m-2
(10-16 W . cm-2).
Prah bolesti je okolo 130 dB.
Ľudské ucho môže rozlíšiť 850 tónov.
Jednotka pre hladinu hlasitosti je 1 fón (1 Ph).
Potenciálový rozdiel medzi endolymfou a perilymfou je 80 mV.
Potenciálový rozdiel medzi sluchovými bunkami a endolymfou je 150 mV.
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Nos
Maximálna výkonnosť nosnej priechodnosti je 90 ℓ . min-1.
Čuch a chuť
Čuchové receptory na ploche 5 cm2, je ich 10 – 20 miliónov (dospelí 2,5
cm2, deti 5 cm2). Človek rozlíši 2 000 – 4 000 rôznych vôní.
Hrtan
Pri kľudovom dýchaní je rýchlosť prúdu vzduchu v hlasovej štrbine 3 – 5
ms-1, pri kašli až 120 ms-1.
Mužský hlas pri bežnej reči obsahuje hlavne frekvenciu medzi 100 – 500
Hz, ženský hlas 200 – 1 000 Hz.
Kožné exteroreceptory
Tepelné receptory reagujú v rozmedzí 20 – 45 °C
s maximom 37,5 – 40 °C.
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NIEKTORÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PROSTREDIE A
PRÁCU ČLOVEKA
Hluk
Maximálne prípustné hladiny cudzích rušivých hlukov vnútri chránených
priestorov:
operačné sály, nemocničné izby
30 dB
ordinácie lekára, obytné miestnosti
35 dB
učebne, vedecké pracoviská
40 dB
priemyselné a iné prevádzky
70 dB
Hluk v okolí priemyselných závodov nemá presahovať vo dne 50 dB, v
noci 40 dB.
Osvetlenie
a. Denným svetlom
Požiadavky na osvetlenie

malé
stredné (jedáleň, spálňa, učebňa)
veľké (pracovňa, laboratórium,
ordinácia, kuchyňa, obývačka

Osvetlenie
minimálne
odporúčané
(činiteľ denného osvetlenia
v %)
0,25
1
0,50
2
1,0

b. Umelým svetlom
Požiadavky v luxoch

3

Celkové osvetlenie
minimálne
odporúčaná
najtemnejšie stredná
miesto
hodnota
malé
5
40
stredné
10
80
veľké
20
150
Pre domáce práce sa odporúča k celkovému osvetleniu ešte prídavné
umelé osvetlenie.
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LIMITY OŽIARENIA
Pre plánovanie a riadenie ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením za
normálnych podmienok a pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, boli zákonom
NR SR č. 290/1996 Z.z. (príloha č. 2) stanovené limity ožiarenia:
1. Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:
a)

efektívna dávka 20 mSv v kalendárnom roku,

b)

efektívna dávka 50 mSv v kalendárnom roku, pričom efektívna dávka za
posledných 5 rokov nesmie prekročiť 100 mSv,

c)

ekvivalentná dávka 150 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,

d) ekvivalentná dávka 500 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.
2. Limity ožiarenia mladistvých starších ako 16 rokov počas ich prípravy a výkon
povolania zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:
a)

efektívna dávka 6 mSv v kalendárnom roku

b)

ekvivalentná dávka 50 mSv v očnej šošovke

c)

ekvivalentná dávka 150 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.

3. Limit ožiarenia tehotných žien, ktoré pracujú so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
mimo kontrolovaného pásma, je ekvivalentná dávka 1 mSv v oblasti brucha
alebo v dolnej časti trupu počas celého tehotenstva.
4. Limity ožiarenia obyvateľstva sú:
a)

efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva

b)

efektívna dávka 5 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva,
pričom priemerná efektívna dávka v piatich po sebe nasledujúcich
kalendárnych rokoch nesmie prekročiť 1 mSv,

c)

ekvivalentná dávka 15 mSv v očnej šošovke v jednom kalendárnom roku,

d) ekvivalentná dávka 50 mSv v koži v kalendárnom roku,
pričom pri uvádzaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného
prostredia z pracoviska s otvorenými žiaričmi a uvádzaní tuhých rádioaktívnych
odpadov do životného prostredia nesmú prekročiť:
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a)

efektívnu dávku 0,01 mSv v kalendárnom roku u jednotlivca z obyvateľstva,

b)

kolektívnu efektívnu dávku 1 Sv v kalendárnom roku

a pri vypúšťaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného
prostredia z jadrových zariadení nesmú prekročiť efektívnu dávku 0,25 mSv v
kalendárnom roku u jednotlivca z kritickej skupiny obyvateľstva.
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V.
SEMESTRÁLNY PROJEKT

5.1

Námety pre formu spracovania semestrálnych
projektov

·

Eseje – s rôznym rozsahom v ktorých treba integrovať
vyhľadané informácie s teoretickými koncepciami podporných
disciplín s vyústením do praktických aplikácií.

·

Štúdie v príslušnom študijnom odbore sa musia zamerať na
prax. Od študenta vyžadujú kognitívne znalosti a zručnosti na
vyššej úrovni – schopnosť analýzy, syntézy a vyhodnocovania.

·

Projekty – môžu sa vytvoriť
audiovizuálneho materiálu.

·

Príprava seminára – študent alebo skupina študentov
v spolupráci s pedagógom pripraví seminár a prezentuje ho pred
ostatnými študentmi.

·

Laboratórna správa - predstavuje hodnotenie znalostí
z oblasti podporných predmetov a prehlbovanie schopnosti
vypracovať
správu
o výsledkoch
meraní
s použitím
doporučených alebo vybraných meracích a štatistických metód.
V súlade s teóriou merania a teóriou pravdepodobnosti.

5.2

formou

posterov alebo

Seminárna práca

Seminárna práca je dôležitou súčasťou študijného procesu
a pomáha študentom v priebehu semestra zvládať obsah študijného
predmetu. Nemenej dôležitou úlohou seminárnych prác je aj výchova
študentov k nadobúdaniu správnych návykov písania a používania
odbornej terminológie. Dôležitou súčasťou semestrálnych prác je
jednotná úprava. Semestrálne práce svojím rozsahom sa blížia
k odborným a vedeckým článkom, ale štruktúra úpravy môže byť
prispôsobená k zjednodušenej téme práce. Vypestovanie správnych
návykov pri písaní semestrálnych
prác uľahčuje študentom
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kvalitnejšiu prípravu prezentácii výsledkov ŠVOČ, ale hlavne
k písaniu záverečných bakalárskych, diplomových resp. rigoróznych
prác.
Obsahom semestrálnych prác bývajú predovšetkým témy
umožňujúce prehĺbenie poznatkov získavaných v učebnom procese,
ich odbornú (medicínsku) interpretáciu, literárne a informačné
prehľady, alebo formuláciou vlastného stanoviska k zadaným
problémom. Je dôležité, aby si študenti uvedomovali, že seminárna
práca nie je len v obsahu samotného textu spracovávanej témy, ale aj
správnom zoradení a číslovaní jednotlivých častí textu, zaradenia
bibliografických odkazov, citácií, obrazových a grafických ilustrácií,
spôsobu písania fyzikálnych a matematických veličín, jednotiek
a vzorcov. Seminárna práca musí mať titulnú stranu, zoznam autorov,
abstrakt, obsah a zoznam bibliografických údajov.
Zoradenie častí seminárnej práce:
1.časť
Titulný list:
Abstrakt:
Obsah:

- obsahuje plný názov práce, meno autora (autorov),
názov predmetu výučby
- priezvisko a meno autora, plný názov práce,
fakulta, ústav, názov predmetu, rozsah 75 až
100 slov.
- osnova práce

2.časť
Hlavný text: - Úvod
(Jadro práce) - Jadro, rozsah textu minimálne 5 strán na
jedného autora
- Záver
- Zoznam bibliografických odkazov
3.časť
Prílohy:

- doplňujúce ilustrácie, nákresy, schémy,
počítačové programy, nepoužitá
Fotodokumentácia, CD nosiče
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Úprava textu: Formát A4, typ písma Times Roman, alebo Ariel,
veľkosť12 bodov, riadkovanie 1.5, všetky okraje 2.5 cm, odstavce 5
medzier neoddeľovať prázdnym riadkom.
Bibliografické odkazy: Spôsob uvádzania bibliografických odkazov
je daný medzinárodnou normou ISO 690 Documentation –
Bibliographic references – content, form and structure.
http://www.tuke.sk/anta/iso690.htm
http://www.fvs.upjs.sk/files/9ef026dc87ce4686e942ba2ffe61fcfc.htm
Citácia – označuje sa priamo v texte bezprostredne za citovaným
textom menom autora a rok publikácie podľa : (meno + rok). Každý
záznam citácie je položkou v zozname bibliografických odkazov
podľa uvedeného príkladu.
Príklad:
Kováč. Peter., Miniconi Johan. Kožné nežiadúce účinky liekov ,
Bratislavské lekárske listy, No.5, 2003, str.76 – 83
Pri citovaní elektronických časopisov a odkazov uvádzame popri plnej
elektronickej adrese aj dátum posledného prístupu:
Príklad:
EJB: Electronic Journal of Biology. 2001. [online]. Montgomery
(US):Auburn University Montgomery, May 2006-, vol.1, no.3-,
[citované 12.marec]. Päť čísel ročne. Dostupné na:
<http>//www.uni_cal.org>. ISSN 0317-1725
Alebo priamy odkaz na stránku:
http://www.dictionar.romedic.ro/alopatie, 12.05. 2007
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5.3

Práca s literatúrou

·

určite hlavnú tému a s ňou súvisiace kľúčové slová – použite
slovník, vytvorte si pomocnú schému, ktorá vám bude slúžiť na
usporiadanie vašich plánov a myšlienok

·

rozhodnite, v ktorých literárnych prameňoch budete vyhľadávať
potrebné údaje

·

zistite, koľko času
dostačujúcich údajov

·

zistite, ktoré informačné zdroje literárnych prameňov sú
k dispozícii - knižnice, počítačové databázy, internet, odborné
inštitúcie ap.

·

zadefinujte príslušné parametre akými sú : časové obdobie,
jazyk a typ materiálu, tzn. výpisky z odbornej literatúry ap.

·

vyhľadávajte potrebné údaje pomocou počítačových databáz,
príp. referenčných textov

budete
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potrebovať

na

vyhľadávanie

VI.
ZDRAVOTNÁ
DOKUMENTÁCIA

ÚVOD
Čím skôr, tým lepšie je oboznámiť študentov so zdravotnou
dokumentáciou. Anamnéza a objektívne vyšetrenie je prvým
kontaktom lekára s pacientom. Nálezy sa musia zaznamenať do
zdravotnej dokumentácie. Jej pravidlá musí rešpektovať ako lekár, tak
aj sestra. Nie je to vôbec jednoduché, hlavne vtedy, keď nepustí ďalej
počítačový program. Samozrejme musí byť správne vyplnená, lebo
môže prísť kontrola zo zdravotnej poisťovne alebo z Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou. Opakovanie je matkou múdrosti,
oboznamovať sa so zdravotnou starostlivosťou, treba začať už v prvom
ročníku štúdia na Lekárskej fakulte. Preto autori učebnice zaradili túto
ťažiskovú
informáciu
do
spoločných
učebných
textov.
S dokumentáciou o experimentálnych meraniach v predmete lekárska
fyzika a rádiológia; biofyzika.
Svojou exaktnosťou a nenahraditeľnosťou predstavujú
jednoznačnú analógiu, v ktorej študent zaujme správny postoj
k výkladu medicíny založenej na dôkazoch.(Evidence Based Medicine)

6.1 ČO JE ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA [20]
Zdravotná dokumentácia (nazývaná u ambulantného lekára aj
„zdravotná karta“ ) má mimoriadne postavenie. Je to súbor údajov o
zmenách pacientovho zdravotného stavu, o postupoch, ktoré lekári
zvolili pri jeho liečbe, obsahuje výsledky laboratórnych vyšetrení,
údaje o liekoch a podobne.
Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou
procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nie je majetkom
ani lekára, ani sestry, ani zdravotníckeho zariadenia, ale ani
pacienta.
Nepatrí lekárovi, pretože obsahuje údaje o konkrétnom
pacientovi a má význam len pre tohto pacienta. Nepatrí však ani
pacientovi, pretože informácie, ktoré obsahuje, sú aj výsledkom práce
zdravotníckych pracovníkov, ich vedomostí a skúseností.
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6.2

OBSAH ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

O každej zdravotnej starostlivosti poskytnutej pacientovi musí
byť urobený záznam, a to buď klasicky na papieri, alebo v
elektronickej podobe s elektronickým podpisom.
Záznam musí obsahovať
§ všetky dôležité identifikačné údaje o pacientovi, jeho
chorobe, vyšetreniach a postupe pri liečbe,
§ záznam o tom, že pacient bol poučený o svojom zdravotnom
stave a o tom, že dal informovaný súhlas s liečbou,
§ mená zdravotníckych pracovníkov, ktorí pacienta liečili,
§ rozsah služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.

6.3

OCHRANA ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Zdravotná karta obsahuje vysoko citlivé a dôverné osobné
údaje. Je preto nesmierne dôležité zabezpečiť ich ochranu a predísť tak
riziku ich zneužitia.
Zákon ukladá všetkým, ktorí prichádzajú do styku so
zdravotnou dokumentáciou, povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Lekárom v ambulancii a zdravotníckym zariadeniam zároveň prikazuje
zabezpečiť dokumenty tak, aby sa k nim nedostali nepovolané osoby
a nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.
Zdravotné záznamy, ktoré vedie všeobecný lekár, sa
uchovávajú ešte 20 rokov po smrti pacienta, ktorého sa týkali.
Ostatné záznamy sa uchovávajú 20 rokov od posledného
poskytnutia starostlivosti pacientovi.
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6.4 ELEKTRONICKÝ ZDRAVOTNÝ ZÁZNAM
- ELECTRONIC HEALTH RECORD (EHR) [13]
eHealth
Ak by sme chceli v krátkosti charakterizovať pojem eHealth, mohli by
sme povedať, že ide o využitie prostriedkov výpočtovej techniky a
internetu pre výmenu, uchovávanie a spracovanie zdravotníckych
informácií. Či už zoberieme do úvahy elektronické zdravotné záznamy,
digitalizáciu röntgenových snímkov, spoluprácu odborníkov cez
internet, či možnosti celoplošného vyhodnocovania príznakov a
atribútov, hovoríme o tom istom.
Úlohou informatizácie v zdravotníctve je pokryť viacero základných
okruhov. V prvom rade je to prehĺbenie úrovne starostlivosti
prostredníctvom elektronickej dokumentácie a možností komunikácie
medzi špecialistami a pracovníkmi v zdravotníctve na rôznych
úrovniach. Kým dnešné systémy neefektívne pracujú pod náporom
miliónov papierových dokumentov a fotografických snímkov
cirkulujúcich z miesta na miesto, elektronické systémy by mali
zabezpečiť zjednodušenie situácie.
Obava, že transformácia dokumentov do digitálnej podoby a tvorba
centralizovaných systémov by mohla viesť k narušeniu súkromia a k
možnému zneužitiu dát je do istej miery reálna – všetko závisí na
ľudskom faktore. Vždy má niekto fyzický prístup ku všetkým údajom
a môže nimi naložiť podľa vlastnej vôle.
Elektronický zdravotný záznam - Electronic health record
Základným stavebným prvkom stratégií krajín EÚ je
štandardizovaný elektronický zdravotný záznam, ktorý je akýmsi
základným elementom v rámci zdravotníckych informačných
systémov. Nie je to iba súbor textov a popisov, ktorý nahrádza
papierové stránky dnešnej formy záznamov, ale je to plne inteligentný
databázový systém, ktorý poskytuje priestor na analýzu, spracovanie a
vyhodnocovanie zapísaných dát. Na prvom mieste však stojí i
bezpečnosť a zachovanie privátnosti údajov. Kým dnes disponujú
pacienti samostatnou kartou u každého zo špecialistov, v budúcnosti by
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mali byť sústredené všetky dáta na jednom mieste. Je to jediný spôsob,
ako v reálnom čase získať nevyhnutný súbor informácií a poskytnúť
komplexnú zdravotnú starostlivosť a získať tak nové výhody, ktoré
súčasný systém neposkytuje. Úlohou elektronického zdravotníctva nie
je len zabezpečovať starostlivosť o pacientov a liečiť akútne stavy, ale
zabezpečiť zníženie chorobnosti včasnými výstrahami, prevenciami a
informovanosťou. Voľný pohyb v rámci EÚ znamená i meniace sa
miesto zdravotníckej starostlivosti.
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Lôžkové oddelenie
DD, Pažítkova 2
Bratislava
Číslo ošetrovateľského záznamu:

OŠETROVATEĽSKÝ ZÁZNAM
V SOCIÁLNOM ZARIADENÍ

Vstupný záznam spracovala
diplomovaná sestra:

Ošetrovateľský záznam uzavrela
diplomovaná sestra:

.............................................
dátum a podpis

...................................................
dátum a podpis

vedúci ošetrovateľského tímu
Bratislava

© Autor ošetrovateľského záznamu: Mgr. Dušan Sysel, Bratislava 1993
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OŠETROVATEĽSKÝ ZÁZNAM
Meno pacienta ........................................... Oddelenie..................................
Dátum narodenia .......................................
Pohlavie............ Vierovyznanie ................
Národná poisťovňa ....................................
Manž. stav .................................................
Predchádzajúce povolanie .........................

Rod.číslo ..................................
Izba číslo ..................................
Číslo poisť. ...............................
Počet detí ................................
Dátum nástupu .........................

Lekárske diagnózy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Ošetrujúci lekár: ..........................................................................................
Stav pacienta pri prijatí:
1. TK: ..................... pulz: ................
5. Váha: .................................
2. Dýchanie: .....................................
6. Výška: ...............................
3. Tel. teplota. ..................................
7. Iné: ....................................
4. Moč: pH ......................................
...................................
farba: ..................................
8. Iné vyšetrenia pri vstupe do DD:
glukóza: ..............................
................................................
krv: .....................................
................................................
hnis: ....................................
................................................
urobil: .................................
................................................
bielko: .................................
9. Orient. vyš. glukomerom: .....................
iné: ......................................
10. Klient pozná Dg.: .......................
11. Rodina pozná Dg.: ...........
.......................................................................................................................
12. Oboznámený so zdravotným stavom ÁNO/NIE
s oddelením
ÁNO/NIE
13. Oboznámený s inými pacientmi na izbe ÁNO/NIE
14. Oboznámený s poriadkom na oddelení ÁNO/NIE
Dátum a podpis pacienta: ...........................
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Dipl. sestry:.........................

OBJEKTÍVNE, SUBJEKTÍVNE PRÍZNAKY, POTREBY PACIENTA:
15. Stav vedomia
jasné zúžené somnolencia sopor bezvedomie
16. Pohybový režim chodiaci
poloposteľový
ležiaci
17. Poloha
aktívna
vynútená
pasívna
18. Stravovanie
sám
s pomocou kŕmenie sondou parenterálne
19. Ťažkosti pri
nemá
umelý chrup bolesti pri prehĺtaní
jedení
vracanie
bolesti pri jedení
pyróza
20. Chuť do jedla
primeraná
zvýšená
znížená
Diéta č.
................
21. Príjem tekutín
per os sám per os s pomocou sondou parenterálne
22. Ťažkosti pri
prijme tekutín
nemá
smäd
strata pocitu smädu
iné
23. Vyprázdňovanie WC
podložná misa
permanentný katéter
moču
inkontinencia čiast.
inkontinencia úplná
24. Ťažkosti pri
časté močenie
pálenie
krv
vyprázdňovaní moču nemá nočné močenie bolesti pri močení
iné
25. Vyprázdňovanie hnačka
inkontinencia čiastočná inkontinencia
stolice
úplná
pravidelné sťažené
zápcha
26. Ťažkosti pri
tenesmy bolesti pri vyprázdňovaní
prímesy
vyprázdňovaní stolice v stolici
27. Spánok
bez problémov ťažkosti pri zaspávaní zmenený
hypnotický skoré zobudenie prerušovaný spánok
rytmus
28. Bolesť
nemá
pri námahe spontánna náhla
stála OP
rany
ischemická kolikovitá
29. Lokalizácia
celé telo
časť konč.
orgánová zápalová
bolesti
30. Chôdza
sám s barlami
s rehab. sestrou závraty iné
31. Pohyblivosť
dobrá
obmedzená paréza
pokoj. tremor
šúchavé nohy kontraktúry blok kĺbov
32. Polohovanie
nevyžaduje vyžaduje pomôcky
P. Ľ. chrbát
33. Rehabilitácia
sám dychová
nácvik chôdze s rehab. sestrou
pasívna
34. Hygienická
sám sprcha
sám s pomocou pomoc pri umývaní
starostlivosť
hygiena na lôžku
35. Akcia srdca
pravidelná nepravidelná nitkovitá iná
36. Dýchanie
spontánne nepravidelné patologické Kussmaulovo
pravidelné pradaoxné
Biottovo
Chein – Stockesovo
37. Reakcie na
normálna účelová
simulácia rezignácia
ochorenie
bagatelizácia agravácia disimulácia
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38. Psychický stav
39. Alergia
40. Prekonané
infekčné choroby
41. Vypĺňa
psychológ
rečový kontakt
orientácia v čase,
priestore, o vl. osobe
42. Sociálna situácia

43. Koža
44. Sliznice
45. Turgor
46. Opuchy

adaptabilný nekľud strach
spolupráca iné:
lieková alimentárna iné

hospitalizmus

dobrý obmedzený neadekvátny nemožný
dobrá

ťažkosti zlá

1. Pri zhoršení zdrav. stavu koho volať .......................
2. Priatelia a známi : ......................................................
........................................................................................
........................................................................................
3. Spolupráca s členmi rodiny: ......................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4. Spôsob pochovania: ...................................................
5. Svoje prianie, ktoré by chcel mať: ............................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
bez chorob. zmien cyanóza zapareniny
modriny
preležaniny žltá prekonaný scabies
vlhké suché
soor
iné
primeraný veku
znížený
neprítomné prítomné kde:

47. Návrh
autogénny tréning, muzikoterapia, arteterapia,
psychoterapeutických pracovná terapia, biblioterapia, nácvik reči, wafatotá
pôsobení
pohybová terapia, individuálna a skupinová terapia,
kineziológia a iné : ............................................
Čísla:
Čísla:
Čísla:
Číslo:

30,
18,
41,
42

31, 32, 33 – vyplní fyzioterapeut
19, 20, 21 – vyplní aj asistent výživy
47
– vyplní psychológ
– vyplní sociálny pracovník
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OŠETROVATEĽSKÁ DIAGNÓZA PRI PRIJATÍ PACIENTA DO
SOCIÁLNEHO ZARIADENIA
Meno pacienta:
Dátum stanovenia ošetrovateľskej diagnózy pri prijatí:
Ošetrovateľská diagnóza Cieľ

Plán ošetrovateľskej
činnosti

V Bratislave dňa: .......................

Podpis diplomovanej sestry:
Podpis fyzioterapeuta:
Podpis psychológa:
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DENNÝ OŠETROVATEĽSKÝ ZÁZNAM PACIENTA V SOCIÁLNOM
ZARIADENÍ
Meno pacienta:
Dátum vystavenia ošetrovateľského záznamu:
Dátum

Denný ošetrovateľský záznam

Podpis diplomovanej sestry:
Podpis fyzioterapeuta:
Podpis psychológa:
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Podpis hlavnej sestry:
Lôžkové oddelenie
DD, Pažítkova 2
Bratislava
Tabuľka bilancie tekutín za 24 hodín v sociálnom zariadení
Čas
hod.

Spôsob príjmu tekutín
per os, Inf. sond

Čas
ml.
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Spôsob výdaja tekutín
hod.
vyl.moč.,
PK., hnačka

ml.
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215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247
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VIII.
FOTODOKUMENTÁCIA
AKO SÚČASŤ
ZDRAVOTNEJ
DOKUMENTÁCIE

8.1 Fotodokumentácia
Úvod
Fotografie ve zdravotnictví, často také tzv. klinická fotografie,
představuje nekontaktní prostředek, který umožňuje objektivně
hodnotit a porovnávat vývoj vizuálních projevů sledovaného nebo
léčeného stavu.
Fotodokumentace se využívá především u pacientů, jejichž
onemocnění se demonstruje výraznými vizuálně hodnotitelnými
projevy. Jedná se například o:
-

akutní/ chronické rány,
onemocnění a změny kůže,
morfologické změny.

Správně vedená klinická fotodokumentace představuje v moderním
zdravotnictví nezbytný prostředek, který slouží nejen účelům
efektivního managementu léčby, ale také celé řadě sekundárních
cílů.
Možnost vizuálně prezentovat pozitivní změny léčby pacientovi může
významně působit na jeho psychický stav i motivaci k léčbě.
Fotodokumentace může sloužit také pro účely výuky, výzkumu,
publikace a v některých případech i jako soudní důkaz.
I přesto, že s analogovými fotoaparáty (zařízení využívají kinofilm) lze
dosáhnout vynikajících obrazových výsledků, jsou v současné době
v oblasti klinické fotodokumentace používány téměř výhradně
fotoaparáty digitální, a to především pro snadnou obsluhu a možnost
okamžité práce se získaným obrazovým materiálem. Pro účely tohoto
textu budeme tedy předpokládat využití digitální techniky.
V úvodu k problematice klinické fotodokumentace je důležité
zdůraznit, že před její realizací je nutné mít pacientův informovaný
souhlas. Vedení fotodokumentace musí být v souladu s aktuálními
právními normami.
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Standardizace
Zcela nezbytným atributem klinické fotografie je standardizovaný
postup. Jedině ten umožní, aby získaná data byla objektivně
hodnotitelná a tím i komparovatelná (v čase, interpersonálně apod.).
Hlavní hodnota klinické fotografie tedy spočívá v možnosti dosáhnout
opakovaných standardizovaných zobrazení sledovaného defektu
v čase. Standardizovaného postupu nelze dosáhnout vždy. Například u
chronických rán většího rozsahu, hloubky nebo lokalizace na
nerovných částech těla. V těchto případech fotodokumentace slouží
pouze pro základní orientační hodnocení defektu.
Standardizovaného postupu dosáhneme především přísnou kontrolou:
-

používaného zařízení,
materiálu,
osvětlení,
pozadí,
úhlu pohledu,
dalšího zpracování dat.

Místo
Ze zdravotních a hygienických důvodů je nejčastějším místem
pořizování klinické fotodokumentace zdravotnické zařízení.
V případech domácí péče pacientův domov. V ojedinělých zvláštních
případech (např. forenzních) je možné uvažovat o profesionálním
fotostudiu.
Vybavení
Pro účely kvalitní klinické fotodokumentace by měl být použit
digitální fotoaparát SRL (jednooká zrcadlovka), ideálně s čipem plné
velikosti 36 mm x 24 mm. U většiny dostupných DSRL je sice použit
menší rozměr, to ale není výrazným omezením. Doporučené rozlišení
by mělo být větší než 5 MPx. Použitý objektiv by měl mít fixní
ohniskovou vzdálenost, nejlépe 50 mm, 90 mm nebo 100 mm a
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umožňovat makrofotografii. Pro detailní záběry z blízka je vhodné
zvětšení 1 : 2.
Kompaktní digitální fotoaparáty lze použít také, ale poskytují mnohem
menší kontrolu parametrů (clona, čas, ohnisková vzdálenost), většinou
mají zabudovanou softwarovou úpravu obrazu a neumožňují tak plně
objektivizovat proces fotodokumentace. Fotoaparáty u mobilních
telefonů nesmí být pro účely klinické fotografie používány. Jednak
z důvodů extrémně nízké kvality a nemožnosti kontrolovat nastavení,
ale především z důvodu vysokého rizika zneužití dat.
Osvětlení
Osvětlení v klinické fotografii představuje parametr, který je nutno
velice přísně kontrolovat. Použit by měl být přenosný blesk umístěný
nad objektivem nebo v jeho těsné blízkosti. To umožní efektivní
osvětlení a kontrolu nechtěných stínů. Je důležité kontrolovat také
množství a směr dopadajícího světla na dokumentovanou oblast. Pro
fotografii dutin je nutné využít kruhového blesku. Ten ovšem může
způsobit zploštění získaného obrazu, které lze kompenzovat jeho
maskováním. Způsob využití a parametry osvětlení by měly být vždy
pečlivě zaznamenány.
Pozadí
Pozadí musí být ploché, matné, prosté jiných objektů. Použito může
být například čisté nemocniční prostěradlo, lépe však speciální
podložky určené pro tyto účely, na kterých jsou předtištěna např.
měřítky nebo další informace, které zvýší standardnost získaných dat.
Úhel pohledu
Standardizovaný úhel pohledu představuje další z parametrů, který
umožní objektivní srovnání získaného obrazového materiálu.
Fotoaparát by měl být zafixován kolmo k focené části těla. V této
souvislosti je nejtěžším úkolem kontrola pozice pacienta.
Nejvýhodnější a zároveň nejdůležitější počáteční pozicí je anatomicky
správné postavení. Toho v případech některých pacientů bude možno
dosáhnout pouze s dopomocí zdravotnického personálu. V mnoha
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případech bude snadnější pro pacienta i fotografa poloha v leže.
V další záběrech lze použít pacientovu úlevovou pozici, pakliže ta
umožňuje náhled nad dokumentovanou oblast.
V oblasti fotografické techniky pak úhel (rozsah) pohledu popisuje
úhlový rozsah snímané oblasti použitým fotoaparátem, respektive
objektivem.
Úhel (rozsah) pohledu je dán těmito parametry:
1. Rozměry snímače obrazu (příp. filmu),
2. ohniskovou vzdáleností objektivu,
3. druhem a stupněm distorze objektivu.

Ohnisková vzdálenost (mm)

50
46.8
27.0
39.6

Diagonálně (°)
Vertikálně (°)
Horizontálně (°)

85
28.6
16.1
23.9

105
23.3
13.0
19.5

Tabulka 1.: Úhly pohledu pro vybrané ohniskové vzdálenosti.

Obrázek 1.: Úhel fotoaparátu
může být měřen horizontálně,
vertikálně a diagonálně.

Obrázek 2.: Geometrická
reprezentace úhlu pohledu.
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Úhel pohled je pak dán vztahem:.

Pohled
Pro účely kvalitní klinické fotodokumentace nestačí fotografie
z jednoho pohledu. Fotodokumentace jednoho časového momentu by
měla vždy obsahovat fotografie z několika různých pohledů a
s využitím různých pomůcek. Tyto pomůcky představují nejčastěji
různá měřítka podložky a pod. V praxi jsou často využívána papírová
pravítka, která nelze pro objektivní fotografii použít. Vždy proto musí
být používána měřítka pevná. Pro účely barevného srovnání je třeba
používat kalibrované barevné grafy.
Základní pohledy pro fotodokumentaci jednoho časového momentu by
měly vždy obsahovat:
1) Pohled oblasti v anatomické poloze s většími oblastmi zdravé
okolní tkáně s částmi těla, které umožní anatomickou identifikaci
(klouby apod.).
2) Detail oblasti (defektu) s využití metrických pomůcek. Minimálně
by měly být použity:
a. metrické podložky (obrázek č. 7),
(Metrické podložky umožňují přesnější identifikaci a lokalizaci
v rámci větších anatomických celků.)
b. lokalizační fólie (obrázek č. 4, 5),
(Lokalizační fólie umožňují identifikaci, sledování a porovnání
vybraných menších segmentů defektu.)
c. metrické fólie (obrázek č. 6),
(Fólie umožňující přesné zhodnocení rozsahu defektu.)
d. barevný graf (obrázek č. 3)
(Barevný graf představuje referenční hodnotu pro komparaci
barev defektu případně pro korekci barevnosti obrazu.)
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Pro všechny základní pohledy by měly být zhotoveny fotografie kolmo
k defektu a doplňkově i ze 2 – 3 dalších úhlů.
Jestliže je defekt lokalizován ve špatně přístupné oblasti, je možné
použít velké dentální zrcadlo, které by mělo být před a po použití
pečlivě očištěno a desinfikováno. Zrcadlo by mělo být umístěno v úhlu
45 o vůči focenému subjektu a fotoaparát v úhlu 45 o vůči zrcadlu
(výsledný obraz by měl být při zpracování zrcadlově transponován).

Obrázek č. 3.: Fólie s barevným grafem.
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Obrázek č. 4.: Lokalizační fólie
centimetrová.

Obrázek č. 5.: Lokalizační fólie
velká.

Obrázek č. 6.: Metrická fólie.

Obrázek č. 7.: Metrická podložka a
pevné měřítko.

256

Zpracování
Všechna data získaná v procesu klinické dokumentace by měla být
zpracována podle jasně definovaných protokolů. To je zvláště důležité
u dokumentace vedené v medicínsko- legislativním kontextu.
Digitální data by měla být stažena z fotoaparátu do počítače, kde by
měla být označena unikátními názvy. Ke každé fotografii nebo sérii
fotografií by měla být připojeny veškeré informace o fotografování (od
ID pacienta, data pořízení až po technická nastavení – viz výše). Dále
je doporučeno ukládat alespoň dvě kopie fotografie. Jednu ponechat
jako nemodifikovaný soubor a druhou použít jako „pracovní kopii“, se
kterou je dále možno manipulovat (např.: úprava jasu, barevnosti
apod.).
Ukládání
Klinická fotodokumentace je součástí pacientského spisu, a proto je
s ní třeba nakládat s největší opatrností a diskrétností, a to podle
etických pravidel a platných právních předpisů.
Závěr
Klinická fotodokumentace poskytuje objektivní informace pro
průběžné objektivní hodnocení pacientova stavu. Lze jí ovšem
efektivně využít i v procesu výuky, publikace nebo pro vědecké účely.
V některých případech může posloužit jako důkaz u soudu.
Správný výběr fotografického zařízení a techniky, použití metrických a
lokalizačních pomůcek a znalost základů fotografie umožní
standardizaci, která je klíčem k úspěšné klinické fotodokumentaci.
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Příloha – Praktická ilustrace zkrácené fotodokumentace.

Obrázek č. 8.: 23. 6. 2006

Obrázek č. 9.: 23. 7. 2006

Obrázek č. 10.: 23. 8. 2006

Obrázek č. 11.: 23. 9. 2006
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Popis:
Pacient, 46 let, s diabetem II. typu, kardiální insuficiencí, hypertenzí
III. stupně, hyperlipoproteinemií, obezitou, u něhož dlouhodobá
klasická léčba byla neúspěšná, podstoupil léčbu polarizovaným
světlem.
Léčba byla zaměřena jak na akutní těžké defekty na nohou, tak na
zlepšení celkového zdravotního stavu. Proto od začátku léčby byl
aplikován systém Biostimul BS 302 na otevřené defekty a na
akupunkturní oblasti pro vysoký tlak, cukrovku a meziprstní plísně. Po
dobu prvního měsíce byly aplikace prováděny pouze v kontinuálním
režimu, pulzní režim vyvolával velkou bolest a zvýšené krvácení. V
druhém měsíci pacient začal s aplikací pulzního režimu. Po třech
měsících léčby došlo ke zhojení defektu. Léčebný účinek se neprojevil
pouze hojením defektu. V průběhu léčby bylo zaznamenáno výrazné
zlepšení celkového zdravotního stavu, došlo k optimalizaci tlaku krve.
Použité zařízení: Sony Alpha 100, Makro objektiv 50 mm (75 mm
ekv. 35 mm) se světelností F 2,8, Sony blesk HVL-F56AM – směrové
číslo 56.
datum

poznámky

léčba

23.6.06

Zahájena aplikace
Biostimulem.

- aplikace Biostimulu ráno 20-30 min.LDK
- aplikace Biostimulu večer 20-30 min. nárt
LDK + 20 min. prsty, nehty, plosky

23.7.06

Celkové zlepšení
zdravotního stavu včetně
psychiky a kondice,
chůze bez berlí.

- hyperbarie
- aplikace Biostimulu ráno 20-30 min.LDK
- aplikace Biostimulu večer 20-30 min. nárt
LDK + 20 min. prsty, nehty, plosky

23.8.06

Viditelné zlepšení stavu. - hyperbarie
- aplikace Biostimulu ráno 20-30 min.LDK
- aplikace Biostimulu večer 20-30 min. nárt
LDK + 20 min. prsty, nehty, plosky

23.9.06

Plná stabilizace stavu.

- aplikace Biostimulu ráno 10 min.LDK

Pozn.: LDK – levá dolní končetina
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