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Ultrazvukové cévní vyšetření 

 

Základní údaje 

Umožňuje zobrazení průběhu i průsvitu cév a průtok krve v nich. Pro název vyšetření se 
používají rovněž synonyma, jako duplexní/triplexní/ ultrazvuk, duplexní/triplexní/ 
sonografie, doppler cév, barevný ultrazvuk cév. 
 

Princip vyšetření 

Ultrazvukový přístroj vysílá ze sondy lidským uchem neslyšitelné zvukové vlnění o 
frekvenci 2,5 – 10 MHz. Zvukové vlny pronikají do vyšetřované oblasti, kde se odrážejí 
a část odražených zvukových vln se vrací zpět k sondě – ta slouží zároveň jako přijímač 
zvukového vlnění. Vyšetřuje se obvykle struktura cévy – šíře její stěny, přítomnost 
aterosklerotického plátu, zúžení vnitřního průměru. Zároveň se měří průtoky a rychlost 
proudění krve v cévě, což pomáhá k určení přítomnosti uzávěru cévy či stupně jejího 
zúžení. 
 

Důvody k provedení vyšetření 

Podle požadavku odesílajícího lékaře se vyšetřují tepny nebo žíly dolních a horních 
končetin, krční tepny/karotidy a vertebrální tepny/, tepny aortálního oblouku, břišní aorta 
a její větve, ledvinné/renální/ tepny. Vyšetření se provádí při podezření na zúžení či 
uzávěry tepen uvedených lokalizací – např. při ischemické chorobě dolních končetin, po 
cévních mozkových příhodách /karotidy/. Dále vyšetření žil při podezření na trombózu 
žil horních či dolních končetin. Rovněž se provádí vyšetření průchodnosti 
arteriovenózních spojek u dialýzovaných pacientů.   
 

Průběh vyšetření 

Vyšetření je nebolestivé. Před vyšetřením si pacient v kabince odloží oděv podle 
instrukcí sestry a podle druhu vyšetření. 
1) U vyšetření karotid a horních končetin (HK) si odloží do pasu, má-li na krku 
 řetízek, odloží i jej. 
 Během vyšetření bude ležet rovně na vyšetřovacím lehátku v poloze na zádech 
 s mírně zakloněnou hlavou, rukama podél těla. 
2) U vyšetření dolních končetin si odloží do spodního prádla od pasu dolů – včetně 
 bandáží. 
 Během vyšetření bude ležet na lehátku na zádech se zvýšenou horní polovinou těla.  
 Lékař nanese na vyšetřovanou část těla sonografický gel a provede vlastní vyšetření. 
 Po vyšetření podá sestra pacientovi ubrousek na otření gelu, podle potřeby pomůže 
 s úpravou oděvu. 
Po vyšetření: 
1) hospitalizovaný pacient  bude odvezen zdrav. pracovníkem zpět na oddělení 
2) ambulantní pacient dostane výsledek vyšetření a odchází 
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