
Punkční vodič pro abdominální snímače 
9002 (9C2), 9023 (6C2s) a 9040 (6C2) 



Punkční vodiče pro 6C2,6C2s a 9C2 

UA1250  pro opakované použití UA1341 pro jednorázové použití 



Punkční vodič UA1250 

• Kovový, sterilizace 
možná i v autoklávu 

 

• Šroub k nastavení 
přítlaku jehly 

 

• Šroub k fixaci k těle 
snímače 



Punkční vodič na sondě  
ve správné poloze 



Žlábek na vodiči a odpovídající 
výstupek na sondě 



Důlek na vodiči a výstupek na sondě k 
ukotvení vodiče 



Připevnění vodiče na sondu 

1. Vodič nasadíme 
žlábkem vodiče na 
výstupek na sondě. 



Připevnění vodiče na sondu 

1. Vodič nasadíme 
žlábkem vodiče na 
výstupek na sondě. 

  

2. Žlábek vodiče 
nasadíme na výstupek 
na sondě.  

 

 



Připevnění vodiče na sondu 

1. Vodič nasadíme 
žlábkem vodiče na 
výstupek na sondě. 

2. Žlábek vodiče 
nasadíme na výstupek 
na sondě. 

3. Fixačním šroubem 
upevníme vodič na 
sondu ve správné 
poloze.  

 



Špatná poloha, vodič není ukotven  
na výstupek sondy 



Po použití 

• Sondu dezinfikujeme  
– ponorem do dezinfekční tekutiny. 
POZOR: při dezinfekci v tekutině uzavřete vodotěsně 
konektor pomocí záklopky konektoru. 
 

• Punkční vodič 
– Rozebereme, pomocí kartáčku vyčistíme, osušíme                 

a sestavíme. 
– Sterilizujeme v autoklávu nebo plynovém či plasmovém 

sterilizátoru. 
– Podrobnější informace naleznete v manuálu Péče                 

a čištění.  
 



Jednorázový vodič pro sondu 9040 
typ UA0013 

• Sterilně zabalený vodič 

 

• Otevře se před 
výkonem  

 

• Složí se, nastaví se 
tloušťka jehly a nasadí 
se na sondu 

 

 



Balení Biopsy Starter Kit UA1341 

UA1341 resterilizovatelný držák – 
podpěra 

UA0013 jednorázový vodič 



Biopsy Starter Kit UA1341 

Skládá se z: 

• 1x reusable bracket 
(resterilizovatelná 
podpěra) 

• 5x sterile ultra-pro 3 
needle guides (vodiče 
jehly) 

• Kryt sondy  

• Gel 



UA0013 STERILE ULTRA-PRO  
3 NEEDLE GUIDE 

Obsahuje: 

• Vodič na podpěru 

• 2x vkládatelné přítlaky 
pro průměr jehly 11-
14G a 16-22G 

 



UA1341 

• Resterilizovatelná 
podpěra (bracket) 

• Připojí se na sondu         
s využitím otvorů           
a žlábků, které 
korespondují s výstupky  
na sondě 

• Na podpěru se nasune 
vodič  



Součásti vodiče jehly 

Vodič se skládá z: 
• Bílé základny vodiče, jež 

se nasazuje  na podpěru  
a uzamkne se k ní páčkou 

• Zelená je spojená s bílou 
základnou, po nasunutí 
přítlaku kanálku  uzamkne 
přítlak k základně vodiče 

• Dvou přítlaků, 
kalibrovaných na vnitřní 
průměr pro 12-15G nebo 
16-20G.   



Sestavení vodiče 

• Páčka k zaklapnutí 
vložky směrem dovnitř 

• Pohled na stranu, na 
kterou se nasune přítlak 
kanálku jehly 



Sestavení vodiče 

• Vložení přítlaku do 
základny a upevnění 
zelenou páčkou  

• Čísla odpovídají  průměru  
použité jehly 

• Nastavení síly použité 
jehly se nastaví na  
vkládané části přítlaku 
kanálku posunem nahoru 
či dolů dle zelené 
stupnice uvnitř přítlaku 

 

 



Punkční vodič s jehlou 



Po použití  

 

• Jednorázový vodič dezinfikujeme  ponorem do 
dezinfekčního roztoku. 

• Vyhodíme jej do zdravotnického odpadu. 



Pokud jehlu během vpichu nevidíme: 

• Jehla jde mimo rovinu 
zobrazení (cca 1mm): 

– 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  

http://www.medkonsult.cz/
mailto:medkonsult@medkonsult.cz

