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Skenování moèového mìchýøe

a) Vyberte pohlaví b) Umístìte gelovou podložku

Jako ženu skenujte jen 
pacientky, které nepod-
 stoupily hysterektomii 

Rozbalte krabièku
    s podložkami

Umístìte gelovou podložku 
 na abdomen pacienta, asi
 3 cm nad stydkou sponu

Umístìte hlavu skeneru 
  na gelovou podložku

c) Zamiøte na mìchýø d) Stisknìte tlaè. skenování e) Ovìøte mìøení

  Zamiøte hlavu skeneru 
    nepatrnì dolù poblíž 
pacientovy stydké spony

Blikající šipky=opakujte mìøení. 
 Jestliže šipka ukazuje doleva, 
zamiøte více doleva a opakujte 
mìøení. 

 Neblikající šipky nebo žádné 
   šipky = mìøení je správné. 
Není potøeba opakovat mìøení

Nahrávání zvukového záznamu

Zmáèknìte a podržte horní tlaèítko 
(pohlaví) a poèkejte dokud se neobjeví 
ikona reproduktoru

Po zaznìní tónu zaènìte mluvit 
do mikrofonu

Uvolnìte horní tlaèítko a poslechnìte
si zvukový záznam

Pro pøemazání hlasové poznámky, opakujte bod 2A

Pro akceptování hlasové poznámky a pokraèování 
ve skenování, opakujte postup od bodu 1 

Pokud jste mìøení dokonèili nebo je skener plný, 
pøeneste vyšetøení do ScanPointu
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Poznámka: Pro zapnutí skeneru, pokud je ve spánkovém režimu, 
                   stisknìte a uvolnìte tlaèítko a poèkejte na tón

a) Pro volbu mìøení ženy, stisknìte tlaèítko pohlaví, které je umístìné pod LCD 
     displejem. Po zvolení ženy se objeví ikona ženské postavy na displeji. Jako 
     ženu skenujte jen pacientky, které nepodstoupily hysterektomii. Pro ostatní 
     pacienty, stisknìte tlaèítko tak, aby na displeji nebyl obrázek ženy.

b) Prohmatejte pacientovi oblast nad symfýzou. Umístìte Sontac ultrazvukovou 
     gelovou podložku doprostøed na pacientovo bøicho, pøibližnì 3 cm nad stydkou 
     sponu. 

c) Umístìte skener (zaobleným koncem) na gelovou podložku. Zamìøte ho smìrem 
     k pøedpokládanému umístìní moè. mìchýøe. Pro vìtšinu pacientù to znamená 
     zamìøení hlavice mírnì dolu smìrem k pacientovì kostrèi.

d) Stisknìte a uvolnìte skenovací tlaèítko umístìné na spodní stranì skeneru. 
    Objeví se prohlížecí symbol v pravém horním rohu na LCD displeji.

    Až uslyšíte tón, skenování je kompletní a velikost moè. mìchýøe bude zobrazena 
    na LCD displeji.

    Ovìøte si, že skener byl správnì zamìøen, ve smìru blikající zamìøovací šipky.
    Jestliže se objeví zamìøovací šipka na displeji pod namìøeným obsahem, 
     je potøeba znovu provést mìøení v indikovaném smìru blikající šipky. Posuòte 
    skener žádaným smìrem. Pøedstavte si ultrazvukové vlny, které smìøují ven 
    od hlavice skeneru smìrem k pacientovu tìlu. Jestliže blikající šipka šipky 
    smìøuje doleva, zamìøte skener tak, že ultrazvukové vlny budou promítány 
    na obrazovce dále doleva. Je nutné opakovat vyšetøení, dokud se neobjeví 
    neblikající šipka, pøíp. na displeji nebude žádná šipka.   

Nahrávání zvukového záznamu.2

Pro nahrání zvukového záznamu a uložení výsledku mìøení do pamìti BVI 6400, 
stisknìte a podržte horní tlaèítko. Po zaznìní tónu namluvte záznam mluvením 
do mikrofonu, který se nachází nad LCD displejem. Uvolnìte horní tlaèítko 
a poslechnìte si nahraný zvukový záznam. 

2A

2B Pro pøemázání hlasové poznámky, opakujte bod 2A

3 Pro akceptování hlasové poznámky a pokraèování ve skenování dalšího pacienta,
poèkejte, až pøestane blikat ikona reproduktoru. Pokraèujete-li ve skenování, 
opakujte postup od bodu 1.

Poznámka: BVI 6400 dokáže uchovat minimálnì 10 komentovaných mìøení.

4 Pokud je pamì� BVI 6400 plná, zobrazí se na LCD displeji nápis "FULL". 
Pro uvolnìní pamìti BVI 6400, pøeneste komentované záznamy do ScanPointu.  

Poznámka: Pokud je pamì� plná, skener bude i nadále mìøit obsah moè. mìchýøe, 
ale nebude možné ukládat komentované záznamy. Hodnoty mìøení nebudou 
ukládány, dokud nebude obsah pamìti pøenesen do ScanPointu.
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