
Rychlý prùvodce použitím pøístroje BLADDER VOLUME  6100 

Poznámka: Pro zapnutí pøístroje, který je v klidovém režimu zmáèknìte 
a pøidržte libovolné tlaèítko. Pøístroj se po chvíli zapne.

Zvolte pohlaví pacienta

Pohlaví žena volte pouze u pacientek, 
které neprodìlaly hysterektomii

Volba pohlaví

Aplikujte Sontac gelovou podložku

Otevøete balíèek 
  s podložkami

Položte gelovou podložku 
 na bøicho pacienta 3 cm 
      nad stydkou sponu

Pøiložte hlavici skeneru
  na gelovou podložku

Zamiøte na oblast moè. mìchýøe

Zamiøte hlavici skeneru nepatrnì dolù, 
smìrem k pacientovì kostrèi

Zamiøte na oblast moè. mìchýøe

Stisknìte tlaèítko skenování

Ovìøte mìøení Skenovací tlaèítko

Blikající šipka = opakujte mìøení

Objevila se blikající šipka

1) Šipka ukazuje doleva 2) Zamiøte doleva a mìøení 
    opakujte

Pokud  šipky  neblikají  nebo  žádné  nejsou 
= úspìšné mìøení, které není potøeba opakovat
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Neblikající nebo žádné šipky
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Poznámka: Pro zapnutí pøístroje, který je v klidovém režimu zmáèknìte 
a pøidržte libovolné tlaèítko. Pøístroj se po chvíli zapne.

Zmáèknìte tlaèítko pohlaví, umístìné dole pod LCD displejem 
pro výbìr nebo zrušení pohlaví. Pokud vyberete pohlaví žena, objeví 
se obrázek ženy na LCD displeji. Ženské pohlaví vyberte jen, 
když pacientka nepodstoupila hysterektomii. Pro všechny ostatní 
pacienty stisknìte tlaèítko tak, aby  na LCD displeji nebyl obrázek ženy.

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

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

Stisknìte  a  uvolnìte  skenovací tlaèítko  umístìné  na  spodní  stranì 
skeneru. V pravém horním rohu LCD displeje se objeví prohlížecí 
symbol.

Ovìøte si, že skener byl øádnì zamìøen ve smìru blikající zamìøovací 
šipky.

5A Jestliže bliká zamìø. šipka dole na LCD displeji pod mìøenou velikostí 
moè. mìchýøe, potøebujete znovu provést scan 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 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.

Zobrazený objem zmìøeného moè. mìchýøe je pøesný, pokud na LCD 
obrazovce po prohlížení není žádná nebo je pøítomna neblikající šipka. 
Poznamenejte objem moè. mìchýøe. Skener nebude ukládat toto 
nepøesné mìøení. Mùžete zaèít mìøení nové.
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