
Punkční vodiče pro abdominální 
snímač  9085 (5C1)  



Abdominální sonda 9085 (5C1)  

Jednorázový vodič UA1344 Resterilizovatelný typ  



Punkční vodič UA1344 na jedno použití 

Obsahuje 
– Základní díl k nasazení na 

sondu, do kterého se vkládají 
volitelné vložky pro jehly 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 a 20 
GAUGE  
 

– 9 tříkanálových vložek pro 
fixaci jehly; úhel sklonu 
kanálu odpovídá punkčním 
liniím na obrazovce 
 

– 9 vložek bez definovaného 
úhlu kanálu, které udrží jehlu  
v rovině řezu zobrazení 



Základní díl a volitelné vložky 
(vložka dle průměru jehly se vylomí a vloží do 

základního dílu) 



Základní díl s vložkou 



Vložky pro fixaci jehly 

• lze použít vložky pro 
fixaci jehly v rovině 
řezu, s volným sklonem 
úhlu vpichu v této 
rovině  (A) 

• Nebo vložku s 
definovaným sklonem 
jehly, 3 punkční kanály 
korespondují s 
punkčními liniemi na 
obrazovce sonografu (B) 

A B 



Vložku zasunujeme, až jazýček 
zaklapne do základního dílu 



Sestavený vodič nasuneme na sondu a 
zkontrolujeme fixaci vodiče k sondě 



3 úhly vpichu dle anatomický poměrů 
korespondují s punkční liniemi na obrazovce sonografu 



Po použití 

 

• Sestavený vodič sejmeme ze snímače, 

 

• dezinfikujeme ponorem v dezinfekčním 
prostředku  

 

• a vyhodíme do zdravotnického odpadu. 



Resterilizovatelný vodič pro 5C1 



Upevnění do žlábků na sondě 

• Upevňovací šroub 
vodiče A  slouží               
k připevnění vodiče        
k sondě přítlakem 
kovového ramene k těle 
sondy 

A 



Uzamčení jehly v punkčním kanále 
otočením vložky pro jehlu 

K dispozici jsou dvě vložky pro fixaci jehly s různými průměry kanálu. 



Nastavitelný sklon punkčního kanálu 



Nastavení úhlu kanálu jehly ve vodiči 

Po povolení fixačního šroubu, až se vysune jeho kónická část, lze překlopit  
punkční kanál do tří různých poloh, které odpovídají punkčním liniím na obrazovce 
sonografu.  
Po překlopení punkčního kanálu se utažením šroubu válcová část pod šroubem 
zasune do vybrání na desce a poloha se zafixuje. 

Fixační šroub 



Fixace polohy úhlu punkčního kanálu 

• Vytočený fixační šroub  
s viditelnou válcovou 
částí 

 

• Utažením šroubu se 
válcová část zasune do 
vybrání a fixuje sklon  



Po použití  

• Dezinfikujeme vodič ponorem do 
dezinfekčního roztoku. 

• Rozebereme jej a očistíme kartáčkem, 
případně v ultrazvukové čističce. 

• Osušíme jej. 

• Sterilizujeme jej v ochranném obalu (možná je 
i sterilizace v autoklávu). 



Pokud jehlu během vpichu nevidíme: 

• Jehla jde mimo rovinu 
zobrazení (cca 1 mm) 

– Příliš měkký materiál 
jehly, jehla v tkáni 
„zabloudila“. 

– Změnili jsme sklon sondy 
v době, kdy již byla jehla 
fixována ve tkáni a je 
nyní mimo rovinu 
zobrazení. 



Pomoc při vizualizaci punkční jehly 

• Pohybem sondy vrátíme 
rovinu zobrazení  do 
polohy, kdy jehlu vidíme. 

 

• Zrušíme ostrou fokusaci     
a tím rozšíříme rovinu 
zobrazení.  

 

• Použijeme softwarovou 
podporu vizualizace jehly, 
pokud ji máme k dispozici. 



Potřebujete poradit? 

Kontakty: naleznete na našich stránkách  

www.medkonsult.cz  

 

E-mail: medkonsult@medkonsult.cz  
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