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1. Obsluha aparatury
Zařízení mohou obsluhovat pouze pracovníci dokonale seznámení s návodem k obsluze a splňující
kvalifikaci odpovídající požadavkům podle platných předpisů. Zaškolení obsluhy provedou pracovníci
dodavatele při instalaci aparatury.
Zařízení je dodáváno bez nastavení limitů různých parametrů (např. limit objemu pumpy). Vzhledem
ke klinickým potřebám / požadavkům lze přidat sledovací a limitní „pravidla“ pro různé hodnoty
přístroje. Pro nastavení těchto limitů, prosím, kontaktujte místního distributora (servisního technika).

1.1. Úvod do obsluhy programu
1.2. Volba funkcí
Po spuštění programu UROMIC se zobrazí v horním řádku obrazovky hlavní menu. Funkce z hlavního
menu lze vybrat třemi způsoby:
1.

Klávesou F10 a šipkou vpravo (vlevo) nastavíte zvýraznění požadované funkce a klávesou
ENTER ji vyberete.

2.

Klepnete levým tlačítkem myši na požadovanou funkci.

Pokud není funkce zvýrazněna, nelze ji vybrat.
Některé funkce mají za následek zobrazení další nabídky. Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce,
stiskněte klávesu Esc nebo použijte tlačítko zavřít či křížek. Obsah hlavního menu se modifikuje podle
zvoleného testu.

1.3. Popis nabídky hlavního menu

Pacient

Zadání údajů o novém pacientovi, vyhledání a editace údajů pacienta v databázi, zrušení
záznamů pacienta.

Test

Výběr testu měření (uroflowmetrie, cystometrie...).

Okno

Při otevřených více metodách volba požadovaného okna s metodou, nebo uspořádání
více metod na obrazovce.

Archiv

Databáze pacientů, načtení naměřených dat pacienta.

Systém

Ukončení programu, název pracoviště, nastavení tiskárny, konfigurace přístroje
a měřicích testů, konfigurace zařízení použitých v dané testu, kalibrace jednotlivých
zařízení, práce s daty, seznam testů, info o verzi SW.
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1.4. Popis jednotlivých funkcí
1.4.1. Funkce Pacient
Funkce Pacient slouží k zadání, vyhledání, editaci a zrušení záznamů o pacientech.

Close - Uzavření nabídky Pacient. Návrat do základního menu.
New - Vložení nového pacienta. Zobrazí se pole pro zadání údajů o novém pacientovi.
Z těchto údajů je povinné zadání jména, příjmení a data narození pacienta. Po zadání
údajů potvrďte tlačítkem OK. Pokud nejsou zadány povinné údaje, lze okno opustit
stisknutím křížku v pravém horním rohu okna nebo tlačítkem Esc. Údaje o pacientovi se
zapíší do databáze pacientů a současně se tento pacient stane tzv. vybraným.

Insurance – více možností může být
upraveno / vloženo kliknutím na pravé
tlačítko myši.

Edit - Umožňuje editaci uložených údajů o pacientovi.
Delete - Vymazání pacienta z databáze. Funkce Delete v sekci Pacient ruší veškeré datové
záznamy o vyšetření pacienta, tzn. i z Archivu!
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Filter - lze editovat kritéria pro výběr skupiny pacientů např.: muže, ženy,
určitý ročník atd. Po kliknutí na tuto ikonu seznam nabízí tyto možnosti:
Vložit filtr – vytvoření nového filtru dat
Zrušit filtr – zrušení filtru dat
Editovat filtr – editace stávajícího filtru dat
Deaktivovat – vypnutí filtru (zobrazí se opět celá databáze pacientů)
´Smith´ - příklad vytvořeného filtru. Kliknutím na jméno filtru se zobrazí
pouze pacienti se jménem Smith.
Příklad: Tabulka pro vytvoření nového filtru: vyhledání všech pacientů s příjmením ´Smith´.

Vyplňte horní část tabulky a potom stiskem tlačítka
Add přidejte filtr do seznamu. Potvrďte tlačítkem OK.

Data - Zobrazí seznam všech měření provedených u vybraného pacienta. Práce s daty je
popsaná v oddíle 1.4.4. Funkce Archiv.
Select - Potvrzení výběru pacienta.

Setup - Umožní vybrat, které položky/údaje o pacientovi mají být
viditelné v přehledu pacientů.
RecNum - Stisknutím tohoto tlačítka zjistíme počet pacientů
v databázi celkem.
DicomLoad – Funkce dostupná pouze v případě zakoupené licence
DICOM. Více v kapitole 5. Dicom.
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Vyhledání pacienta v databázi pacientů
Funkce Pacient zobrazí okno s aktuálním seznamem pacientů. Vyhledávání pacienta je funkční
pouze v prvním sloupci zleva tabulky. (Přidržením pravého tlačítka myši na označeném sloupci
a přetažením na levou stranu tabulky můžete pacienta vybírat podle data narození, rodného čísla…)
Po označení levého sloupce v seznamu (např. Příjmení – sloupec označený červeně) můžete postupně,
znak po znaku, psát příjmení a v seznamu bude vybrán pacient nejblíže odpovídající záznamu. Pro
vyhledání každého dalšího pacienta je třeba klikem myší přejít zpět na první řádek a opět psát znak
po znaku příjmení dalšího hledaného pacienta.

V seznamu lze také listovat pomocí myši a posuvníku na pravé straně. Vybraný pacient je označen
modře probarveným řádkem. Klávesou ENTER u zvoleného pacienta vyvoláte tabulku pro editaci
dat.
Data v tabulce lze seřadit sestupně nebo vzestupně podle vybraného libovolného sloupce. Ten je
označen červeným nápisem. Stiskem levého tlačítka myši měníme pořadí setřídění. Je označeno
šipkou nahoru nebo dolů vedle červeného označení sloupce.

1.4.2. Funkce Test
Funkce Test slouží pro výběr konkrétního testu měření. Po výběru se zobrazí okno se sadou tlačítek
funkcí a s grafickým polem. Také se změní obsah hlavního menu. Jednotlivé testy jsou popsány
v samostatných kapitolách. Seznam testů závisí na konfiguraci a nastavení přístroje.

1.4.3. Funkce Okno
Funkce Okno slouží pro práci s více otevřenými okny na obrazovce. Je to návrat na předchozí nebo
následující okno, zobrazení oken do tzv. “dlaždic“ nebo “kaskády“ uspořádání.

1.4.4. Funkce Archiv
Funkce Archiv slouží k prohlížení dříve naměřených a zapsaných údajů. Po otevření funkce stiskem
tlačítka “Load“, se zobrazí okno se seznamem všech měření.
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Postup vyhledání pacienta je stejný, jako u funkce Pacient, tj. nejprve vyhledáme pacienta podle
např.: příjmení, rodného čísla apod. V modře podsvíceném řádku zvoleného pacienta jsou uvedeny
všechny požadované údaje o měření. Dvojklikem levého tlačítka myši na vybraném pacientovi se
zobrazí naměřené grafy příslušného testu, případně i obrázky (cineloop) pokud byla provedena
videourodynamika.
Grafy a měření se při načtení zobrazí přesně ve stejném tvaru, jak byly uloženy funkcí Uložit. Uživatel
má však možnost zobrazit si kompletní data a znovu si graf upravit a zadat nové hodnoty markerů.
Upravený graf můžete znovu uložit. Původní záznam se přepíše novými údaji.

Close - Uzavření nabídky Archiv. Návrat do základního menu.

Filter - Výběr dat pacientů podle uživatelem zvolených kritérií. Vytvoření filtru je
popsáno v předchozí kapitole
1.4.1. Funkce Pacient.
Load - Zobrazení vybraného (modře označeného) měření na obrazovce.

Graph - Tato funkce slouží k porovnání grafů stejných testů. Do jednoho měření vloží další
graf měření. Před vložením nového grafu je možno změnit barvu v nabídce, která se objeví
na obrazovce.
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Použití funkce Graph:
1. Otevřete první měření a vraťte se zpět do archivu. Označte jedním klikem myši měření, které má
být porovnáno a klikněte na ikonu Graf.

2. Vybranou barvu potvrdťe tlačítkem ´Add´. Vložené grafy se překreslí ve zvolené barvě do
původního měření.

Vloženým grafem lze pohybovat vlevo / vpravo a dolů / nahoru.
Najeďte myší na křivku a stiskněte Ctrl pro podélný pohyb nebo
Shift pro vertikální pohyb. Stiskněte a přidržte pravé tlačítko myši,
počkejte, až se křivka přebarví, pak ji lze přemístit na požadované
místo. Křivka se opět obnoví na zvolenou barvu. Pohybovat lze
vždy pouze jen s jedním z grafů.
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Line - Tato funkce vkládá do původního grafu na obrazovce libovolnou jednu nebo více
křivek z libovolného jiného měření. Postup je stejný jako u funkce ´Graph´. Myší označte,
kterou křivku ´From´ vkládáte ´To´. Zvolte barvu a stiskněte Add. Křivka se vloží do grafu k
požadovanému parametru. Pohyb vloženou křivkou je stejný jako v předchozím případě.

Příklad křivky vložené do grafu
k požadovanému parametru.

Setup - Umožní vybrat, které položky/údaje o pacientovi mají být
viditelné v databázi pacientů v Archiv.
RecNum - Stisknutím tohoto tlačítka zjistíte počet pacientů v databázi
celkem.
Delete - Vymazání měření.
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1.4.5. Funkce System
Ve funkci System lze nastavit v základní nabídce název pracoviště, podobu tiskového protokolu,
přidání řádků s informacemi dle potřeb uživatele, práci s daty.



Exit - ukončení programu Uromic.



Workplace – název a adresa pracoviště, kde je přístroj používán. Tento údaj je zachováván
v hlavičce tiskového protokolu měření.



Printer setup - nastavení podoby tiskového protokolu. V tabulce lze nastavit černobílý tisk a
vypnutí pozadí grafu do tisku.

Printed points – Možnost volit tištěné eventy a markery v reportech. Toto nastavení je pro všechny
testy. Změnu těchto tištěných hodnot lze provést i pro jednotlivé testy, viz. kapitola 2.2. Nastavení
parametrů.
Pozn.: ´View header´ v přípravě.
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Edit info lines – V průběhu každého měření lze přidávat různé informace o pacientovi, měření
apod., které lze specifikovat předem pro každý test zvlášť, popřípadě během měření.

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Funkce Edit Info Lines nabízí seznam testů, kde levým tlačítkem myši označíte test, pro který chceme
přidat řádek s doplňující informací a potvrďte tlačítkem Edit.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na prázdnou horní lištu přesuňte všechna příkazová tlačítka (Obr. č.
1). Takto připravený příkazový řádek zůstává stejný pro všechny další testy. Tlačítkem Add přidáte
jednotlivé, uživatelem specifikované, řádky v testu a potvrdíte OK a Save (Obr. č. 2).
Ukázka ´Add Info Lines´ během testu Filling Cystometry. Veškeré takto zapsané údaje jsou zobrazené
v tiskových protokolech. Zapsané možnosti se uchovávají i pro další měření.
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Data - import nebo export datových souborů, umístění /výběr adresáře s datovými soubory.

Import – vyberte požadovanou složku, ze které mají být data importována a klikněte na „Open“. Ze
seznamu pacientů vyberte měření, které má být importováno. Pokud požadujete importovat více
měření, lze je vybrat pomocí Ctrl + šipka dolů nebo Ctrl + levé tlačítko myši. Lze také označit všechna
měření tlačítkem Select all. Pro importování dat je třeba označit Data a v případě importu obrázků
označit Images.

Export – zvolte adresář Data a vyberte z něj požadované měření, které má být exportováno. Pokud
požadujete exportovat více měření, lze je vybrat pomocí Ctrl+šipka dolů nebo Ctrl + levé tlačítko myši.
Lze také označit všechna měření tlačítkem Select all. Pro exportování dat je třeba označit Data a
Images v případě exportu obrázků Images. Pokud mají být exportovány i Images, otevřete ve spodní
části nabídky umístění uložení Images.
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Data Directory – výběr adresáře s datovými soubory



Special – výběrem této funkce v základní nabídce se uzavře okno System. Opětovným
kliknutím na System se zobrazí rozšířená nabídka.

V rozšířené nabídce Special lze nastavit konfiguraci přístroje a měřících testů, kalibrovat jednotlivá
zařízení (vytahovač, peristaltická pumpa, tlakové kanály).

Configuration - nastavení přístroje, měřicích testů a kalibrace.

Hardware Configuration – v tabulce je možnost a také nutnost nastavení typu přístroje,
typu jednotlivých zařízení, videograbberu a přiřazení analogových vstupů. Toto nastavení probíhá
během výroby a odpovídá konfiguraci zadání zákazníkem.
Pozn.: Toto nastavení by měl provádět pouze místní distributor, který je vyškolený výrobcem.
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Tests - konfigurace testů - individuální nastavení měřicích testů nebo modifikace stávajících.
Pozn.: Zásah do tohoto nastavení může provádět pouze výrobcem zaškolený zástupce místního
distributora.
Calibration - v případě nesouhlasu naměřených veličin s objektivním pozorováním (např. nesouhlas
vymočeného objemu, nesoulad tlakových křivek, neodpovídající posun vytahovače, nesouhlas
dávkovaného roztoku ..) lze provést jednoduchou kontrolu měřené veličiny simulovaným měřením.
Pokud naměřené hodnoty neodpovídají povoleným tolerancím (viz technické údaje), vyžádejte si
kontrolní kalibraci u servisní organizace.
Výrobce doporučuje provádět kontrolu a kalibraci servisní organizací alespoň 1 x ročně, ideálně 2x
ročně.
List – zobrazení seznamu uložených testů v databázi

Insert – pouze pro servisní účely
Edit – pouze pro servisní účely

Info – informace o verzi současného SW a datu vytvoření aktuální databáze.
14

MEDKONSULT medical technology s.r.o.

Software
Uživatelský manuál

Datum poslední revize: 1. 6. 2017
Revize: 01.2017; SW 2.8.3

2. Obecný postup měření
Po výběru / zadání pacienta a volbě testu v hlavním menu se obrazovka změní. Jméno pacienta popř.
jeho ID se zobrazuje nahoře na liště společně s názvem testu.
Parametry (vytahovač, pumpa) měření se zobrazují na stavovém řádku dole. Spodní osa X je vždy
časová. Vedle osy Y je u každého grafu uveden název měřené veličiny a jednotka. Ve spodní části osy
se zobrazuje okamžitá hodnota měření a v horní části je maximální rozsah grafu. Pod spodní osou X
jsou umísťovány symboly eventů a markerů.
Každé měření lze rozdělit na tyto operace:
·

Příprava měření

·

Nastavení parametrů

·

Měření

·

Úpravy grafu a jeho prohlížení

·

Vyhodnocení

·

Uložení dat

2.1. Příprava měření
Příprava měření je pro každý test specifická a je popsána u jednotlivých testů.

2.2. Nastavení parametrů
U většiny testů lze nastavit některé z parametrů, jako např. rychlost pumpy a vytahovače. Pro každé
zařízení je zvláštní tlačítko ke změně těchto parametrů.
Peristaltic Pump Speed - Nastavení rychlosti plnění pumpy při
cystometrii / profilometrii.
Puller Speed - Nastavení rychlosti vytahovače při profilometrii.

Pro každý test jsou v konfiguračním souboru uloženy přednastavené parametry, které lze takto
změnit dočasně pro následující měření. Trvalou změnu lze provést pomocí konfiguračního programu.
Kontaktujte svého servisního technika k provedení trvalých změn nastavení.
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2.2.1. Infuzní váha
Standardně se při testu zobrazuje údaj o množství infuze vypočítaný z rychlosti pumpy a času. Jestliže požadujete, aby i tento údaj zobrazoval hodnotu z infuzní váhy, kontaktujte prosím svého servisního technika.
Výměna infuzního vaku
Nejjednodušší způsob, jak používat infuzní váhu, je před zahájením vyšetření zavěsit na háček
nádobu s maximálním pravděpodobným požadavkem na objem kapaliny. Například pokud byste
neplnili více než 500 ml, vložte 500 ml na háček ve zvoleném objemu (např. 1 x 500 ml fyziologického
roztoku nebo 2 x 250 ml fyziologického roztoku). Pokud je nutná výměna vaku s kapalinou během
testu, jednoduše zapíchněte hrot z původního roztoku na nový zdroj roztoku. Tím se vytvoří nepatrná
změna na křivce Vinf - ale jakmile se přestanete dotýkat vaku s roztokem, usadí se hodnota na křivce
zpět na správný objem.
Pozn.: Ponechte prázdné lahve na háčku, dokud test nebude dokončen.
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2.3 Měření
Postup měření je pro každý test popsáno samostatně v kapitole 3. Postup při měření jednotlivých
testů urodynamiky
Pro každý test jsou v konfiguračním souboru uloženy přednastavené určité funkce.
1.

Setup - Tlačítko Setup slouží k přípravě / nastavení měřících kanálů
pro dané měření. Začne se zobrazovat graf měření a lze zkontrolovat,
zda jsou všechny měřené tlaky v pořádku. Proti skutečnému měření
je jediný rozdíl v tom, že nejsou na počátku kalibrovány snímače.

2.

Bal All – Nulování měřících kanálů
Tlačítko pro nulování všech měřících kanálů.

Tlačítko pro nulování tlakového kanálu Pves.

Tlačítko pro nulování tlakového kanálu Pabd.

Tlačítko pro srovnání hodnoty tlakového kanálu Pabd na hodnotu
tlakového kanálu Pves.

3.

Po provedeném nulování a srovnání tlakových kanálů potvrďte
tlačítkem Ready. Na obrazovce se objeví skutečně měřené hodnoty
tlakových kanálů.

4.

Měření spusťte tlačítkem Start. Měření ukončete tlačítkem End. V
případě automatické uroflowmetrie končí měření po uplynutí doby.
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5.

Pump Start / Pump End a Puller Start / Puller End - Zapínání
a vypínání všech jednotek potřebných k měření. Těmito tlačítky
můžete např. zavodnit měřící katetry před měřením, vyzkoušet
funkčnost jednotek. Nepoužívají se však při měření.

6.

Tlačítko Pause se objeví v horní liště po startu měření tlačítkem
Start. Slouží pro pozastavení měření z důvodů výměny vaku s vodou,
změny parametrů zařízení atd. Také v případě nesouhlasu grafů na
obrazovce je možné měření pozastavit a znovu po stisku tlačítka
Setup provést srovnání měřicích kanálů, stisknout tlačítka Ready
a Continue a v měření opět pokračovat.
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2.3.1. Eventy
Během měření lze zadávat eventy. Podle typu testu se jimi označují důležité body během měření.
Jejich symboly se zobrazují u spodní osy X. Lze je zadávat z nabídky Events nebo tlačítky v horní liště.

CO - Cough
FIS - Začátek plnění pacienta peristaltickou pumpou
FID – First desire
NOD – Normal desire
STD – Strong desire
URG - Urgency
CYC – Cystometric Capacity
FIE – Filling End
IMA – Image
CIN - Cineloop
LEP – Leak Point
VAL – Valsalva Leak Point
PRS – Profile Start
PRE – Profile End
ALL – Balance All
Pves – Vesical pressure balancing
Pabd – Abdominal pressure balancing
Pdet – Pabd=Pves
Pura – Urethra pressure balancing
Pclo – Pura=Pves
Vura – Urethra volume balancing

Pozn.: Tlačítka FID, NOD, STD, URG a CYC jsou graduálního typu, proto je nelze volit opakovaně, ale
pouze postupně.

2.3.2. Volitelné funkce před měřením
Možnost volby mezi automatickou a manuální uroflowmetrií.

Hustota – při použití kontrastní látky lze zadat hodnotu hustoty. Kliknutím
levým tlačítkem myši lze změnit hodnotu. Kliknutím pravým tlačítkem myši lze
uložit hodnotu i pro další vyšetření.

Pozn.: Pokud je zadaná hodnota jiná než 1, je zobrazena červeně.
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2.3.3. Volitelné funkce během měření
Add Info / Edit Info - Podrobněji viz. kapitola 1.4.5. Funkce System - v průběhu
každého měření lze přidávat různé informace o pacientovi, měření apod., které
je třeba specifikovat pro každý test zvlášť.
Text event – V průběhu měření lze přidat jakýkoliv event, který bude
pojmenovaný uživatelem a bude součástí celkového vyhodnocení.

2.3.4. Volitelné funkce po měření
Cursor - Aktivace svislé čáry, která v místě křížení kurzoru s grafem zobrazuje
hodnoty. Kurzor zmrazí/aktivuje levým tlačítkem myši. Posun kurzoru se
provádí pohybem myši.
Marker - Po ukončení měření lze důležitá místa grafu označit značkami
(marker). Při zadání markeru se zobrazí kurzor. S kurzorem lze pohybovat najeďte na kurzor myší a stiskněte levé tlačítko myši. Po najetí myší na kurzor
a stisku pravého tlačítka myši se zobrazí nabídka pro daný marker.
Klepnutím myši na zvolený markeru jej umístíte v požadovaném bodě.
Symbolická značka markeru se zobrazí u dolní osy X.
Add new marker – zadání nového marker, který zůstane i pro další
měření
Erase markers – zruší všechny zadané markery.
Pozn.: Opakovaným kliknutím na tlačítko Markers zrušíte výběr této
funkce.
Data Save - Uložení naměřených dat do databáze.

Analyse – Kompletní vyhodnocení měření (viz. kapitola 3. Postup při měření jednotlivých
testů urodynamiky Výsledky analýzy se zobrazí v samostatném okně. Do spodní části lze
zapsat jméno lékaře, diagnózu, poznámky apod. Výsledky analýzy a volně psaného textu
jsou při tisku umístěny pod grafem.
Repeat - Opakování stejného testu pro stejného pacienta.
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Šest různých tiskových protokolů dle výběru
zákazníka.

Tisk protokolu do MS Word dokumentu. (Platí pouze při nainstalované aplikaci MS
Word.)

View Labels - Skryje / zobrazí hodnoty grafů na všech křivkách.

Edit Print - Možnost výběru eventů a markerů pro
tiskový protokol. Tato funkce se vztahuje k
jednotlivému testu.

Add Evaluation – Doplnění údaje do vyhodnocení. V tabulce je třeba zadat údaje, které
se zobrazí v příslušné části vyhodnocení.

Add Info / Edit Info - Podrobněji viz. kapitola 1.4.5. Funkce System- v průběhu
každého měření lze přidávat různé informace o pacientovi, měření apod., které
je třeba specifikovat pro každý test zvlášť.
Data Player – Možnost přehrání záznamu měření.
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Move points – funkce umožní pohyb již vytvořených markerů. Klikem na tlačítko se název
funkce zobrazí červeně a tím je funkce aktivní. Shift + pravé tlačítko myši umožní pohyb
doleva/doprava.
Pozn.: Ctrl + pravé tlačítko myši vymaže marker.
Dicom Server - Odeslání dat na server v případě zakoupené licence DICOM. Více
v kapitole 5. Dicom.
Tato funkce slouží k porovnání grafů stejných testů u stejného pacienta. Do jednoho
měření vloží další graf měření v jiné barvě. Po otevření dvou testů stiskněte „Compare“.
Funkce Zoom
Pro podrobnější analýzu hodnot v detailnějším časovém úseku měření, použijte funkci Zoom. Levým
tlačítkem myši najeďte na začátek analyzovaného úseku a táhněte dolů doprava až ke konci
analyzovaného úseku. Do původního stavu se vrátíte opačným tahem myší.
Pozn.: Pokud použijete funkci Zoom a nevrátíte zobrazení křivek do původního stavu, tento výběr se
zobrazí i v tiskových protokolech.
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Změna měřítek a zobrazení grafu
Během měření nebo po jeho skončení lze změnit měřítka os Y grafů. Pomocí myši klepneme jejím
levým tlačítkem na tlačítko se dvěma šipkami v levé části okna vedle grafu. Tlačítkem nahoru nebo
dolů zvýšíte nebo snížíte maximální hodnotu. Číselná hodnota vedle tlačítka se změní na aktuální.
Po potvrzení dojde ihned k překreslení grafu.

Tlačítko pro změnu max. hodnoty grafu + potvrzení hodnoty.
Aktuální hodnota rozsahu grafu.

Pozn.: Tento údaj nepřepíná citlivosti přístroje, ale jen zobrazení v grafu. Data nejsou ztracena,
nejsou-li na grafu vidět. Při novém otevření testu se max. rozlišení nastaví znovu na hodnoty
nastavené v konfiguraci testu.
Práce s grafem
Stiskem levého tlačítka kdekoliv uvnitř grafu se zobrazí místní menu. Tyto funkce umožňují změnu
osy X.
Minimum - zobrazí graf od tohoto místa
Maximum - zobrazí graf do tohoto místa
Set view time - zobrazí graf v zadaném časovém rozsahu
View All - zobrazí celý graf měření - základní zobrazení
Graph Right - posuv grafu doprava od kurzoru
Graph Left - posuv grafu doleva od kurzoru
Cursor Right - posuv kurzoru vpravo
Cursor Left - posuv kurzoru vlevo
Ruler - měření vzdálenosti, času, objemu (v grafu označte tahem levým tlačítkem
myši rozsah „od – do“.
Erase rulers – zrušení všech rulers v grafu

- Příklad použití „ruler“ - časový údaj délky mikce.

- Příklad použití „ruler“ – časový údaj + objem.
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Funkce horní ovládací lišty
Pro práci s grafem lze použít funkční tlačítka zobrazená přímo ve stavovém řádku nebo z horní lišty.
Funkce jsou více méně v obou případech stejné. Funkce dostupná pouze z horní lišty v rozbalovacím
menu PostProcess: Change BackGround. Tato funkce umožní změnit pozadí (přidat obrázek) již v naměřeném nebo z archivu vyvolaném grafu.

Možnosti barev se zobrazí kliknutím na barevné políčko. Dvojklikem na stávající barvu změnte pozadí
grafu na požadovanou barvu.
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3. Postup při měření jednotlivých testů
urodynamiky
3.1. Test Uroflowmetrie - manuální
Uroflowmetrie patří mezi základní urodynamické testy a její hlavní předností je neinvazitivita,
jednoduchá proveditelnost, snadná reprodukovatelnost a možné opakování v čase.
Příprava před měřením: nastavíme uroflowmetr dle výšky pacienta. Pro ženy jej umístíme pod sedák.
Do držáku vložíme trychtýř a na plochu uroflowmetru umístíme kelímek pro sběr moči.
 Po zadání (výběru) pacienta a potvrzení tlačítkem Select, zvolte v menu nabídce Test
Uroflowmetrii.
Manuální uroflowmetrie

Pozn.: Aby byla aktivní funkce Nomogramy, je třeba při zadávání pacienta uvést pohlaví a datum
narození! Nomogram je poté zvolen automaticky. Je nastaven pouze jeden „výchozí“ nomogram.
 Otevře se okno se dvěma grafy - Qura (průtok) a Vura (objem). V horní části okna je název testu,
jméno vybraného pacienta, popř. jeho rodné číslo. Pod těmito údaji je umístěna lišta s tlačítky pro
ovládání, následně vyhodnocení a tisk protokolu měření.
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Pozn.: Pokud je nastavena manuální uroflowmetrie – na horní liště svítí tlačítko pro případ přepnutí
do automatického režimu. A opačně. (Tovární nastavení – automatická uroflowmetrie.)
 Měření začněte stiskem tlačítka Setup. Obrazovka se změní a vedle grafů se objeví tlačítka BalAll,
Qura a Vura. Vždy stiskněte BalAll pro nulování veličin!
Tím se numerické údaje v levé části grafu vynulují. Pokračujte stiskem tlačítka Ready a měření
zahajte tlačítkem Start.

Pozn.: Grafy z přípravné nulovací části se stisknutím tlačítka Start odstraní a měření probíhá opět od 0.

 Po vymočení pacienta ukončete měření stiskem tlačítka End.

Objeví se dotaz, zda ukončit měření,
potvrďte jej tlačítkem Yes.
Dotaz, zda mají být data uložena, potvrďte
Yes.
V grafech o průběhu mikce se automaticky
zobrazí svislé linky s údaji Začátek mikce,
Maximální průtok a Konec mikce.
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 Graf po ukončení měření.

 Po ukončením měření se změní menu lišta s tlačítky funkcí. Jednotlivé funkce viz. kapitola 2.3.4.
Volitelné funkce po měření.
Souhrn všech informací lze získat kliknutím na tlačítko Analyse.
V této části lze také doplnit údaje, např. jméno vyšetřujícího, diagnózu apod. Veškeré
doplňující informace budou zobrazeny v jednotlivých tiskových protokolech.

Údaje zapsané v této části jsou ukládány i pro další měření.
Kliknutím na šipku se zobrazí seznam s již uloženými informacemi.
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3.1.1. Nomograms
Kliknutím na toto tlačítko v rámci funkce Analyse se zobrazí příslušný nomogram, který je vybrán
automaticky vzhledem k věku a pohlaví pacienta. Druh nomogramu lze změnit kliknutím na název
nomogramu v záhlaví.

Pozn.: Aby byla aktivní funkce Nomogramy, je třeba při zadávání pacienta uvést pohlaví a datum
narození!

Pozn.: Při jakékoliv změně je třeba opětovně uložit data.
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K výběru je 6 různých tiskových protokolů.

3.2. Uroflowmetrie - automatická
Postup pro automatickou uroflowmetrii je stejný jako výše popsaný postup pro manuální
uroflowmetrii:
-

po zvolení pacienta a výběru testu se otevře okno se dvěma grafy - Qura (průtok) a Vura
(objem). V horní části okna je název testu, jméno vybraného pacienta, popř. jeho rodné číslo.
Pod těmito údaji je umístěna lišta s tlačítky pro ovládání, následně vyhodnocení a tisk
protokolu měření.

-

pokud je nastavena automatická uroflowmetrie – na horní liště svítí tlačítko pro případ
přepnutí do manuálního režimu.

-

měření začněte stiskem tlačítka Setup. Provede se automatické nulování a start měření! Po
ukončení mikce se automaticky ukončí měření a zobrazí se náhled tiskového protokolu.
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3.2. Plnící cystometrie
Jedná se o test, kdy se měří tlaky a objem v plnící fázi močového měchýře. Plnící cystometrie probíhá
za pomocí dvou katétrů, kdy se jeden zavádí do konečníku, druhý do měchýře. Za pomoci katétru se
močový měchýř plní fyziologickým roztokem a následně se měří vzniklý tlak uvnitř měchýře.
Pozn.: Existuje několik druhů a typů tlakových snímačů. Následující postupy jsou popsány s využitím
jednorázových tlakových snímačů s přenosem tlaku vodním sloupce.

3.2.1 Příprava před měřením
1. Cystometrická pumpa - do cystometrické pumpy vložte hadičku do pumpy, její bodec zapíchněte
do vaku s fyziologickým roztokem, otevřete odvzdušnění a celou hadičku zavodněte. Zavřete
dvířka pumpy. Roztok by neměl prokapávat!
2. Připravte si tlakové snímače a spojovací hadičky.
Note: Snímače a hadičky musí být zavodněny a bez vzduchových bublin!!
3. Po zadání (vyhledání) pacienta a potvrďte tlačítkem Select, zvolte v menu nabídce Test Filling
Cystometry.
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Otevře se okno se čtyřmi grafy – Pves (tlak v měchýři), Pabd (tlak v konečníku), Pdet (rozdíl tlaků
Pves a Pabd), a Vinf (objem náplně fyziol. roztokem).

V levé horní části okna je název testu, jméno vybraného pacienta a jeho rodné číslo. Pod těmito údaji
je umístěna lišta s tlačítky pro ovládání, následně vyhodnocení a tisk protokolu měření.
V konfiguraci testu je předem nastavená rychlost peristaltické pumpy. Je-li požadavek na změnu, lze
ji provést kliknutím na tlačítko „PumSpe“ – Pump Speed.
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4. Měření začněte stiskem tlačítka Setup.

Obrazovka se změní a vedle grafů se objeví tlačítka BalAll, Pves, Pabd a tlačítko Pabd = Pves
Pozn.: Nulování tlakových snímačů provádíme vždy na úrovni symfýzy.
5. Stiskněte tlačítko BalAll. Tím se provede nulování snímačů tlaků.
Snímače začaly měřit skutečné tlaky v měchýři a konečníku. Pokud se velikost tlaků Pves a Pabd
liší, stiskněte tlačítko Pabd = Pves. Tím se srovná tlak v konečníku na velikost tlaku v měchýři
a Pdet (rozdílový tlak) se pohybuje na nulové hodnotě.
6. Nyní stiskněte tlačítko Ready a měření zahajte tlačítkem Start. V této fázi je dobré nechat pacienta
jednou zakašlat. Na grafech Pves a Pabd se musí objevit přibližně stejné výchylky. Tím se potvrdí,
že předchozí fáze nulování a srovnání tlaků byla provedena správně a že katetry jsou správně
zavedeny.
7. Pokud není test nastaven jinak, nyní začněte plnění pacienta fyziologickým roztokem stisknutím
tlačítka FIS (Plnění start). V průběhu plnění je dobré nechat pacienta po každých 100 ml náplně
zakašlat. Podle pocitů pacienta zadávejte jednotlivé eventy (FID- první nucení ….. až CYCcystometrická kapacita). Plnění ukončíte stiskem tlačítka FIE (Plnění konec). Měření ukončíte
stiskem tlačítka End.
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Pozn.: Tlačítka FID, NOD, STD, URG a CYC jsou graduálního typu, proto je nelze volit opakovaně,
ale pouze postupně.
Objeví se dotaz, zda ukončit měření. Potvrďte jej tlačítkem Yes. Dotaz, zda mají být uložena data,
potvrďte Yes.
V grafech o průběhu cystometrie se objeví automaticky svislé linky s údaji FIS, FID, NOD, STD, URG,
CYC a FIE.
Obrázek – vzorová cystometrie:

Dostupné funkce po měření viz. kapitola 2.3.4. Volitelné funkce po měření.
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3.3. Mikční cystometrie / Pressure flow study / PQ study
Mikční cystometrie je kombinací dvou testů: cystometrie a uroflowmetrie se zavedenými katetry.
Příprava i postup měření jsou stejné jako u dříve popsaných testů. Na cystometrickou část měření
zpravidla plynule navazuje část mikční včetně uroflowmetrie. Lze provádět i samostatně po naplnění
močového měchýře močí.

Plnící část měření

Mikční část měření
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Vyhodnocení mikční cystometrie je rozděleno na tři části:
1. Plnící Cystometrie
2. Uroflowmetrie
3. PQ studie
Příklad vyhodnocení plnící cystometrie:

Příklad vyhodnocení uroflowmetrie:

Příklad vyhodnocení PQ studie:
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Stiskem tlačítka Nomogramy se graf zvětší na celou obrazovku. V horní části lze zvolit typ
nomogramu pro zobrazení, případně zaměnit osy X a Y.
Pozn.: Aby byla aktivní funkce Nomogramy, je třeba při zadávání pacienta uvést pohlaví a datum
narození!

3.4 Test Profilometrie
Při vysouvání měřícího katetru konstantní rychlostí z měchýře zaznamenáváme tlak v uretře neboli
uretrální tlakový profil. Při použití tzv. stresových manévrů (kašel) se jedná o stresovou profilometrii.

3.4.1. Příprava před měřením
1. Cystometrická pumpa – vložte hadičku do cystometrické pumpy, její bodec zapíchněte do vaku
s fyziologickým roztokem, otevřete odvzdušnění a celou hadičku zavodněte. Zavřete dvířka pumpy.
2. Nastavte snímače do výše symfýzy. Snímače a hadičky musí být zavodněny a bez vzduchových
bublin!!
3. Po zadání (vyhledání) pacienta a potvrďte tlačítkem Select, zvolte v menu nabídce Test Urethral
Pressure Profile.
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Otevře se okno se třemi grafy – Pclo (rozdíl tlaků Pves a Pura), Pves (tlak v měchýři), Pura (tlak
v uretře).

V levé horní části okna je název testu, jméno vybraného pacienta a jeho rodné číslo. Pod těmito
údaji je umístěna lišta s tlačítky pro ovládání, následně vyhodnocení a tisk protokolu měření.
V konfiguraci testu je předem nastavená rychlost peristaltické pumpy a rychlost vytahovače. Jeli požadavek na změnu, lze ji provést kliknutím na tlačítko „PumSpe“ – Pump Speed a „PulSpe“ –
Puller Speed.
4. Do ramínka vytahovače uchyťte katetr co nejblíže ústí uretry, aby nedošlo k jeho samovolnému
vyjetí z měchýře při kašli.
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5. Měření začněte stiskem tlačítka Setup

6. Tlačítka BalAll, Pves, Pura a tlačítko Pura = Pves se zobrazují vedle grafu.
Pozn.: Nulování tlakových snímačů provádějte vždy na úrovni symfýzy.
7. Nyní stiskněte tlačítko Ready a měření začněte tlačítkem Start. Nyní je dobré nechat pacienta
jednou zakašlat. Na grafech Pves a Pura se musí objevit přibližně stejné výchylky. Tím je potvrzeno,
že předchozí fáze nulování a srovnání tlaků byla provedena správně.
8. Vytahování katetru začněte stiskem tlačítka PRS (Profil start). Na grafu tlaku Pura se při průchodu
urethrou objeví křivka tlaku. Po poklesu křivky na nulovou hodnotu, nebo vyjetí otvoru katetru
ven, ukončíte činnost vytahovače stiskem tlačítka PRE (Profil konec). Měření ukončíte stiskem
tlačítka End.
Objeví se dotaz, zda ukončit měření, tento potvrďte tlačítkem Yes. Dotaz, zda mají být uložena
data uložena, potvrďte Yes.
V grafech o průběhu profilometrie se automaticky objeví svislé linky s údaji Urethra začátek,
Maximální tlak a Urethra konec.

38

MEDKONSULT medical technology s.r.o.

Software
Uživatelský manuál

Datum poslední revize: 1. 6. 2017
Revize: 01.2017; SW 2.8.3

Vzor profilometrie:

Dostupné funkce po měření viz. kapitola 2.3.4. Volitelné funkce po měření.
Puller Home – v případě opakovaného použití vytahovače lze použít funkci Puller
Home, kdy se vytahovač vrací automaticky do výchozí pozice.
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3.5. Stresová profilometrie
Uretrální tlakový profil se provádí v klidu i při stresových manévrech. Při stresu se UPP provádí,
zatímco pacient opakovaně (alespoň třikrát) provede manévr Valsalva nebo kašel. Tímto způsobem
vyhodnocuje koeficient přenosu břišního tlaku na proximální močovou trubici.
Postup měření je stejný jako u klidové profilometrie. Příklad stresové profilometrie:

3.6. Test VLPP
Tento test slouží ke zjištění, při jaké náplni a tlaku v měchýři, dojde k úniku moči. Tento bod se
označuje Valsalva leak point (Bod úniku).
Příprava a průběh měření je stejný jako pro cystometrii. Peristaltickou pumpu můžete vypínat
tlačítkem FIE a následně zapínat tlač. FIS a při různých velikostech náplně měchýře (200, 300, 400
ml) provádí pacient tzv. Valsalva manévry. Valsalva leak point označte tlačítkem LEP. Lze jej zadávat
i opakovaně. Po ukončení měření jsou ve vyhodnocení zobrazeny velikosti tlaku a náplň
v jednotlivých bodech.
V rámci VLPP lze do USB konektoru PC přístroje připojit Urokameru, která detekuje únik moči za
současného sledování tlaků. Postup při použití Urokamery blíže popsán v kapitole 4.
Videourodynamika.
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3.7. Test BIOFEEBBACK / EMG
Slouží k procvičování svěračů a svalů pánevního dna. Aktivita svěračů je snímána pomocí elektrod
nalepených v oblasti konečníku.

3.7.1. Příprava před měřením
1. Místa pro nalepení elektrod, vlevo a vpravo v okolí konečníku, osušte a nalepte elektrody ve
vzdálenosti 2 až 3 cm od konečníku vlevo a vpravo. Třetí elektrodu nalepte na velký sval (např.
stehno). Elektrody připojte dutinkami na kabel EMG takto:
-

Obě krajní elektrody kolem konečníku.

-

Střední elektrodu na velký sval (uzemnění).

Pozn.: Pacient se nesmí dotýkat žádné kovové uzemněné části přístroje, lůžka apod. Nesmí také stát
bez obuvi na uzemněné podlaze.
2. Po zadání (vyhledání) pacienta a potvrzení tlačítkem Select, zvolte v menu nabídce Test
Biofeedback nebo Test obsahující EMG.

Otevře se okno se dvěma grafy – EMG1 a EMGave, tzv. obálková křivka.
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V levé horní části okna je název testu, jméno vybraného pacienta a jeho rodné číslo. Pod těmito
údaji je umístěna lišta s tlačítky pro ovládání, následně vyhodnocení a tisk protokolu měření.

Grafika pro dětské pacienty:

3.7.2. Měření
Měření začněte stiskem tlačítka Setup. Následně stiskněte tlačítka BalAll v klidovém stavu, Ready a
Start. Pacient nyní začne provádět stahy svěračů a svalů pánevního dna.
Na obrazovce se zaznamenává graf aktivity svěračů a svalů pánevního dna. Měření ukončete
tlačítkem End.
Záznam cvičení pacienta:
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4. Videourodynamika
Videourodynamika kombinuje obrazy naměřených biomedicínských dat v synchronním režimu.
Pozn.: Videourodynamika je dostupná pouze u některých přístrojů Uromic.
1. Funkci video zahajte kliknutím na „Video“ a následně Start Video.

2. Nastavení „Cineloop“ – sekvence snímků.

Image / sec – počet snímků pořízených za sekundu.
Cineloop Duration – doba trvání pro pořízení snímků.
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3. Funkce v průběhu měření
Image – v průběhu měření lze kliknout na tlačítko Image. Tím bude obraz synchronně
zaznamenaný v určitém okamžiku. V grafu o průběhu měření se zobrazí svislá linka
s označením „Im1“.
Cineloop – v průběhu měření lze kliknout na tlačítko CIN, tím se zaznamená sekvence
snímků. V grafu o průběhu měření se zobrazí svislá linka s označením „Cl1“.
4. Ukončení měření
Pro uložení pořízených obrázků / cineloop je třeba požadované obrázky označit a poté uložit.

Takto uložené obrázky / cineloop bude uchován ve všech protokolech pro tisk.
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Příklad záznamu tří různých sekvencí snímků po měření – otevření již naměřených a uložených dat:
Cineloop 1

Cineloop 2

Cineloop 3

Dvojklikem na jednotlivé obrázky je lze
zvětšit a dále pracovat.
Lze přecházet z jednoho obrázku na
druhý se současným zobrazením svislé
linky na grafu.
MoveImage – přesun vybraného obrázku ze Cineloop do
sekce obráků

Příklad zobrazení obrázku v tištěném protokolu.
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5. Dicom
5.1. Nastavení
Před začátkem instalace musí být vždy připojen síťový kabel!
Nastavení v urodynamickém programu Uromic:
Klikněte na: System/Special/System/Configuration/DICOM.
Data potřebná pro nastavení rozhraní DICOM musí být poskytnuta IT oddělením nemocnice /
zákazníka.
1 Pokud dojde ke změně modality nebo čísla
portu, je nutné kliknout na ´Restart´ pro
obnovení spojení mezi programem Uromic a
komunikačním serverem.

1

2 Po nastavení adresy serveru PACS klikněte na
„Echo“ pro kontrolu spojení.
3 Klikněte na ´Test´ pro kontrolu spojení
s archivem serveru.
4 Klikněte na ´Copy´ pokud je nastavení Worklistu
AE stejné jako nastavení archivu AE.
2

4

3

5

6

5 Klikněte na ´Test´ pro kontrolu spojení
Worklistu serveru.
6 Klikněte na ´Save´ pro uložení nastavení.

Pozn.: Pokud se při krocích 1 - 4 zobrazí chybové hlášení,
kontaktujte pro kontrolu nastavení své IT oddělení.

Zaškrtněte informaci, kterou chcete uložit do PACS:
-

´Basic Graph´ – základní graf je ukládán do PACS automaticky (graf po ukončení
měření) společně s tabulkou vyhodnocení a poznámkami (Analyse);

- ´Structured Graphs´ - konkrétní jednotlivé grafy každého označeného vyhodnocení
testu jsou ukládány do PACS;
-

´Selected Images´ – pokud jsou zachyceny obrázky z videourodynamiky (např.
rentgen), jsou uloženy při zaškrtnutí tohoto políčka (je třeba tyto obrázky označit i
v Uromic programu).
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5.2. Vkládání pacienta
Patient Menu – klikněte na tlačítko ´LoadD…´.

Upozornění: ID pacienta (položka název nemocnice / číslo nemocnice) musí být vždy vyplněno!
Údaje o pacientovi lze získat buď ze seznamu pacientů zadáním příjmení nebo ID, nebo přímo
z worklistu.

Poznámka: Omezení seznamu je 100 pacientů.

Příklad: Název modality Uromic je zde uveden jako příklad, standardně je tento název generovaný IT
oddělením dané nemocnice / zákazníka.
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Pacienty lze také vybrat podle názvu studie / modality / datového zdroje a přesného data. V jiném
případě jsou zobrazeni všichni pacienti podle názvu studie / modality / datového zdroje.
Po nalezení / výběru pacienta klikněte na tlačítko ´OK´ nebo dvojklik přímo na pacienta, čímž jej
přidáte do databáze Uromic programu. Tento pacient bude zároveň vybrán k urodynamickému
vyšetření. (Následuje obvyklý postup vyšetření.)

5.3. Uložení dat do PACS (přímo z aktuálního testu)
Po dokončení testu, klikněte na ikonu ´DCMSV´ a ´OK´ pro potvrzení odeslání dat do PACS.

5.4. Uložení dat do PACS (z archivu)
Existuje i možnost odeslat existující data z archivu do PACS. Dané měření musí být otevřeno. Klikněte na ikonu 'DCMSV' pro uložení dat do PACS stejným způsobem jako v bodě výše.
Pozn.: Údaje o pacientovi (název nemocnice/číslo nemocnice) musí být vyplněny!
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6. Anorektální manomerie
Anorektální manometrie (ARM) je specializovaným testem, používaným pro vyšetření análních svěračů a citlivosti rekta (konečníku). Tento test je důležitou součástí vyšetření inkontinence stolice
nebo terminální zácpy.

6.1. Měření a výpočty
Nejčastěji jsou měřeny 4 - 8 tlaků současně, průměrný a maximální tlak se vypočítávají automaticky.
Maximální tlak je použit pro všechny následující výpočty. Při hodnocení je také generován 3D profil
tlaku. Na všech vyznačených místech – včetně značek vyznačených po měření – jsou hodnoty všech
měřených tlaků vypsané.
1) Klidové měření
Měřící postup: vložení katetru a jeho vytahování pomocí vytahovače s použitím definované rychlosti.
Funkce během měření: profil start, profil konec.
Po měření se provede automaticky vyhodnocení a značení důležitých bodů:





Maximální tlak (max. hodnota tlaku v celé délce anální zóny)
Délka anální oblasti (délka zóny s vysokým tlakem) v milimetrech; Je to délka (vzdálenost), na
které je tlak vyšší než polovina maximálního klidového tlaku. Je indikována markery Start AZ a
End AZ, tyto značky mohou být odstraněny nebo posunuty dle potřeby.
Délka anální zóny (High Pressure Zone length) v milimetrech. Odpočívací tlak
Průměrný tlak (součet všech hodnot tlaku dělený jejich počtem)

Poznámka: Výsledkem je graf, vyjadřující závislosti tlaku na délce (vzdálenost v milimetrech).
2) Stahovací tlak
Katetr se vloží do místa nejvyššího tlaku a po stisknutí akce Squeeze musí pacient vyvinout tlak a
držet jej co nejdéle může.
Vyhodnocení:





Maximální tlak (max. hodnota tlaku v průběhu měření)
Maximální relativní tlak (max. tlak minus tlak v místě počátku měření)
Průměrný tlak (součet všech hodnot tlaku děleno jejich počtem)
Čas měření (v sekundách)

Tento postu lze několikrát opakovat v místech s různými tlaky.
Pozn.: Výsledkem je graf, vyjadřující závislost tlaku na čase.
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3) Rectoanální blokovací reflex (Rectoanal Inhibitory Reflex - RAIR)
Následně jsou provedeny následující výpočty:





Průměrný klidový tlak vnitřního svěrače (součet hodnot tlaků v intervalu AA' podělen jejich
počtem)
Průměrný tlak po reflexu (součet hodnot tlaků v intervalu BB' podělen jejich počtem).
Reflexní gradient (v %) (Průměrný klidový tlak vnitřního svěrače MINUS průměrný tlak po
reflexu DĚLENO průměrným klidovým tlakem vnitřního svěrače KRÁT 100 %.
Doba reflexu - doba od počátku reflex (označený Bal) až do konce (označený C).

Pozn.: Výsledkem je graf, vyjadřující závislost tlaku na čase.
4) Rektální citlivost
5) Rektální kapacita
6) Rektální poddajnost (rectal compliance)
C = (V2 - V1) / (P2 - P1)
V2 ... rektální kapacita
V1 ... objem při prvního rektálním pocitu
P2 ... tlak po naplnění (tlak při dosažení objemu V2)
P1 ... tlak po navození rektálního pocitu (tlak při V1)
Pokud jsou hodnoty citlivosti a kapacity správně změřeny, tak se automaticky vypočítá rektální
poddajnost.
Příklad 4 kanálové anorektální manometrie:
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6.1.1. Příprava před měřením (4 kanálová ARM)
1. Připravte si tlakové snímače, perfuzní set, tlakovou manžetu a lahev se sterilní vodou.

H2 O
100 150

200

50
0

250

2. Na tlakové snímače připojte spojovací hadičky perfusního setu. Nastavte držák snímačů do výšky
symfýzy pacienta. Snímače a hadičky musí být zavodněny a bez vzduchových bublin!!
3. Po zadání (vyhledání) pacienta a potvrzení tlačítkem Select, zvolte v menu nabídce Test Anorectal
Manometry.
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Otevře se okno se šesti grafy – P1 – P4, Pmax a Pave.

V levé horní části okna je název testu, jméno vybraného pacienta a jeho rodné číslo. Pod těmito údaji
je umístěna lišta s tlačítky pro ovládání, následně vyhodnocení a tisk protokolu měření.
V konfiguraci testu je předem nastavená rychlost vytahovače. Je-li požadavek na změnu, lze ji provést
kliknutím na tlačítko „PulSpe“ – Puller Speed.
4. Měření začněte stiskem tlačítka Setup.
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Obrazovka se změní a vedle grafů se objeví tlačítka BalAll, P1 – P4.
Pozn.: Nulování tlakových snímačů provádějte vždy na úrovni symfýzy.
5. Stiskněte tlačítko BalAll. Tím se provede nulování snímačů tlaků. Snímače začaly měřit skutečné
tlaky konečníku.
6. Nyní stiskněte tlačítko Ready a měření zahajte tlačítkem Start.
Objeví se dotaz, zda ukončit měření, potvrďte jej tlačítkem Yes. Dotaz, zda mají být uložena data,
potvrďte Yes.
V grafech o průběhu anorektální manometrie se objeví automaticky svislé linky se všemi
zadanými údaji během měření.

6.2. Funkce během měření

Profile Start – začátek vytahování katetru z konečníku

Profile End – ukončení vytahování katetru z konečníku

Squeeze – zadává se těsně před vyzváním pacienta k tlačení

Add 5 mm – povytáhnutí katetru vytahovačem automaticky o 5 mm

IAS start – začátek měření RAIR

Start RAIR – označení okamžiku nafouknutí rektálního balonku

Min Press RAIR – označení nejnižšího tlaku RAIR

End RAIR – označení konce RAIR
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Rect Sensitivity – citlivost rekta při zvyšování objemu v balonku. Po kliknutí na toto tlačítko zadejte objem náplně.

Rectal Capacity – maximální objem náplně. Po kliknutí na toto tlačítko zadejte maximální objem náplně.

6.3. 3D Rekonstrukce

V rámci tlačítka Analyse lze zobrazit 3D rekonstrukci.

54

