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� Ultrahangvizsgálat az egészségügyben 70-es évek óta 
egyre szélesebb körben és egyre elfogadottabb 
vizsgálattá vált

� A sürgősségi ellátásban használhatóságát a ‘90-es 
évektől megjelenő fejlesztések tették lehetővé, mely 
során az ultrahanggép mérete csökkent, hordozhatóvá 
vált,  jelentősen mérséklődött az ára, és az ágymelletti 
gépek tudásszintje összemérhető lett a „profi” 
gépekével.

� A portábilis gépek alkalmassá váltak többféle 
transzducer kezelésére





Az ultrahangvizsgálat 

használatának előnyei sürgősségi 

ellátás során
� Gyors ágymelletti vizsgálat lehetősége
� Szükség esetén bármennyi alkalommal ismételhető, 

így bizonyos paraméterek monitorozhatóvá válhatnak
� Az eredmény digitálisan rögzíthető/kép, video/ és 

archiválható
� Olcsó
� 24 órában  elérhető
� Nincs sugárterhelés
� Valós idejű,mozgó kép leképzésének lehetősége
� Megváltoztatja a klinikus szemléletét



Formái
� Ágymelletti ultrahangvizsgálat során vizsgálhatjuk a 

szívet  az un kardiológia vizsgálat , echo során 

� Végezhetjük az alsóvégtagi erek, jellemzően vénák 
vizsgálatát MVT gyanúja esetén

� Fókuszált  ultrahangvizsgálatot  traumatológiai ellátás 
során , mely során a baleset szövődményei közül a 
leginkább urgens elváltozásokat keressük/szabad hasi 
folyadék-vérzés, perikardiális folyadék



formái
� Egyre több  adat szól a mellkasi UH sürgősségi 

használatáról, mely során a mellűri folyadékgyülem, 
PTX  stb.  igazolható

� transzkraniális ultrahangvizsgálat során az agy 
keringésének megszűnése igazolható , lysis esetén a 
keringés javulása,kezelés eredményessége ?

� Intervenciókhoz ad ágymelletti segítséget pl: mellkasi 
folyadék célzott aspirációja, centrális véna biztosítása 
ultrahangvezérléssel



A sürgősségi diagnosztika 

specialitásai
� A szakma ugyan integratív, azaz a többi diszciplína 

képviselőjének tudását a megfelelő szinten a 
betegágyhoz kell tudja rendelni, de a megfelelő terápia 
megkezdése idő dependens, azaz a mielőbbi 
információ általában sikeresebb terápiát jelent

� „OMG” pozitív beteg esetén az ágy melletti konzílium 
résztvevői lehetnek: radiológus /mrtg, UH/, 
kardiológus /echo/ stb. = idő

� Gyakran nincs idő



CPR

� A reanimáció során a beteget nem tudjuk szállítani

� Társszakma ágyhoz érkezése időben nem valószínű

� A protokoll szerinti ellátás kapcsán 
diagnosztizálandók a reverzibilis okok

� a mellkas kompressziók megszakítása nélkül tudunk 
információhoz jutni

� A ritmus analízis rövid idejét kihasználva fokuszált 
vizsgálat során a  szív állapotáról fontos információkat 
nyerhetünk



CPR
� Reverzibilis okok-4H-4T

� Hypoxia

� Hypovolémia

� Hypo-hyperkalémia

� Hypothermia

� Thrombembólia/koronária,PE/

� Tenziós PTX

� Tamponad/perikardiális/

� Toxinok



CPR
� Folyamatos mellkas kompresszió mellett meg tudjuk 

ítélni, van-e nagyobb mennyiségű pericardiális
fluidum

� A nagyobb kiterjedésű PTX-et valószínűleg 
igazolhatjuk, persze nem ez a módja, de észlelhetjük a 
tracheatubus rossz helyzetét

� Meg tudjuk ítélni, van-e a kétoldali mellkasfélben
jelentősebb mennyiségű fluidum

� Nagyobb mennyiségű szabad hasi folyadékot 
igazolhatjuk



CPR
� A ritmusanalízis ideje alatt hozzávetőleges képet 

kaphatunk a szív bal kamrafunkciójáról

� A szívüregek tágasságáról

� Az „üres” jobbszívfél- hypovolaemiára utal

� PEA  esetén az álló bal kamra rossz prognózist jelent

� PE- gyanúját igazolhatjuk, a jobb pitvarban esetleg 
észlelt thrombus esetén, mely segít a reanimáció során 
alkalmazott lysis bátrabb használatában











CPR
� A reverzibilis okok nagy részének tisztázására jelentős 

esélyünk van a reanimáció alatt

� Olcsó

� Elérhető

� Gyakorlatilag nem pótolható

� Az érvényes protokollban használata ajánlott

� Miért nem használjuk?



Haemodinamikailag instabil-kritikus 

állapotú beteg pleuravizsgálata

� PTX

� Folyadékgyülemek: transzudátum-exsudatum

� Empyema

� Daganatok

� Parapneumoniás folyadék



Haemodinamikailag instabil-kritikus 

állapotú beteg pleuravizsgálata, PTX?

� Az ép pleura 0,2-0,4 mm, a parietális pleura finom 
echodus vonal,pleuraűr echomentes,a visceláris pleura
finomabb, a légtartó tüdő miatt nehezebben 
visualizálható

� A két pleuralemez egymáshoz képest való elcsúszása,  
a tüdő légzőmozgása a normál légzés során UH-gal jól 
látható, ez az ún. „csúszás”-jel

� „Üstököscsóva” - műtermékek
� DE: COPD, asthma esetén norm. viszonyok közt is 

kevés a tüdő légzőmozgása
� Szenzitivitás 96%, specificitás 100%?









Haemodinamikailag instabil-

kritikus állapotú beteg

pleuravizsgálata, folyadék?

� Folyadék UH jelei:

� A két pleuralemez közt echomentes vagy homogénen 
echoszegény tér

� Lebegő echodús részecskék

� Mozgó szeptumok

� Tüdő mozgás a folyadékon belül

� Pleurális térnek megfelelő alak



Haemodinamikailag instabil-

kritikus állapotú beteg

pleuravizsgálata - folyadék?

� A folyadék mennyisége mérhető
� UH-gal mért vastagsága mm-tapasztalat alapján 

tényleges térfogat megbecsülhető
� Pl 10mm        kb 170ml 
� 30mm            kb 550ml
� 40mm            kb 1000ml
� 50mm            kb1420ml



Haemodinamikailag instabil-

kritikus állapotú beteg

pleuravizsgálata - folyadék

� A folyadék lebocsájtásának legoptimálisabb helyét meg 
tudjuk jelölni - UH vezérlés

� Letokolt folyadékgyülemek esetén igen hasznos segítség

� Folyadéklebocsájtás után annak mennyiségét tudjuk 
kontrollálni

� Szövődményként fellépő PTX-t azonnal 
diagnosztizálhatjuk, ill. a szövődménymentességet 
dokumentálhatjuk

� Nagy valószinűséggel megítélhető a folyadék transzudátum
vagy exudátum



Haemodinamikailag instabil-

kritikus állapotú beteg

PE
� Bővülnek a diagnosztikus lehetőségek - helyszíni rtg, 

12 elvezetéses EKG,  invazív monitorozás :CVP, PICCO, 
artériás astrup, CT, scintigráfia, labor/ D-dimer, 
troponin/

� De a beteg nem szállítható, illetve a szállítás jelentős 
rizikót jelenthet 

� Az ágy melletti tájékozódó UH során akár 
diagnózishoz juthatunk a szívüregben észlelt 
thrombus esetén



� A jobbszívfél-terhelés jeleit észlelhetjük

� tág  jobb pitvar, 

� D jel,

� emelkedett pulm. nyomás,

� újkeletű TI

� Több alternatív diagnózist kizárhatunk /pericardiális
tamponad, PTX, jelentős mellűri folyadék/

� Balkamra-funkcióról kapunk információt











� A mellkasi ultrahangvizsgálat során közvetlenül is 
diagnosztizálhatjuk a PE-t, mely főleg a perifériás 
szubszegmentális embólusok esetén lehet informatív

� Típusos kép lehet a pleurabázisú háromszög alakú 
infarktus képe - dinamikus folyamat

� Terhesség esetén – MSCT helyett a sugárterhelés miatt 
scintigráfia vagy  MR javasolt, de ezek nem mindig 
elérhetőek



� Az összes PE több mint felében az embóliaforrás az 
alsó végtag proximális vénáiból származik

� PE gyanúja esetén jelentős információ a CUS vizsgálat 
során igazolható MVT

� De, kétoldali negatív CUS nem zárja ki PE lehetőségét



MVT
� Gyakori a sürgősségi osztályon a végtagfájdalommal-

thrombózis gyanújával érkező panaszos
� A proximális thrombózisok több, mint felének 

szövődménye PE
� A nem kezelt PE jelentős mortalitással jár
� Több diagnosztikai lehetőség áll rendelkezésünkre:
� Venographia/kontrasztos/
� CT
� UH
� MR



UH előnyei
� Olcsó

� 24 órában elérhető

� Ágy mellett végezhető

� Nem invazív



Kétféle vizsgálati protokoll

� Dupplex ultrahangvizsgálat:

� Limitált kompressziós ultrahangvizsgálat



Dupplex ultrahangvizsgálat
� A vizsgálat során az alsó végtag vénáit a vizsgáló 

gyakorlatilag végig vizsgálja

� A vénában látható thrombus mellett a 
komprimálhatóság hiánya, a color doppler technikával 
vizsgált áramlás jellege, illetve a proximális és distális
provokációra adott áramlási válasz alapján történik

� Időigényes/40 perc /

� Szofisztikált UH, nagy gyakorlatú UH-vizsgáló



limitált kompressziós vizsgálat                                                              
� Egyszerű

� Sürgősségi orvos minimális ultrahang-gyakorlattal 
rövid képzés után biztonsággal használja

� Gyors

� Két ponton vizsgálja a véna összenyomhatóságát

� Amennyiben a véna poplitea lumene szabad és a 
panaszok lábszáron jelentkeztek, a proximális terjedés 
lehetősége miatt 3-5 nap múlva a vizsgálat ismétlése 
javasolt













Az alsó végtagi doppler uh vizsgálat 
� A vizsgálathoz az un lineáris  5-10 Mhz-es transzducer

legtöbb esetben elegendő
� B módban az inguinális hajlatban kezdjük a vizsgálatot
� Látótérbe hozzuk az artéria és a véna femorális

communist a vena saphaena magna beömlésének 
magasságában

� Vizsgáljuk kompresszió során: a vénát hiánytalanul 
össze tudjuk-e nyomni

� A térdhajlatban a véna popliteát keressük fel
� Fontos a pozíció 



Haemodinamikailag instabil-

kritikus állapotú beteg

Kardiogén shock
� A képalkotó diagnosztika egyre jelentősebb része az 

ágymelletti UH

� Közvetlen információt kapunk a bal kamra funkcióról

� A falmozgás zavarokról

� Billentyűproblémákról

� Mechanikai problémákról

� A volaemia megítélhető

� Pericardiális folyadék mennyiségéről

� Mellkasi folyadék mennyiségéről







Shock

Az ágymelletti ultrahangvezérléssel centrális vénás utat 
biztosíthatunk

� Szövődményes PTX-et, ill. hiányát dokumentálhatjuk

�

� Volumenstatus non-invazív monitorozása:

� Véna cava inferior átmérője és collapszibilitása



� Effect of Bedside Ultrasonography on the Certainty of 
PhysicianClinical Decisionmaking for Septic Patients 
in the Emergency Department

� Samir A. Haydar, DO, MPH, Eric T. Moore, MD, 
George L. Higgins, III, MD, Christine B. Irish, MD, 
William B. Owens, MD,Tania D. Strout, PhD, RN, MS

� From the Maine Medical Center, Department of 
Emergency Medicine, Portland, ME.

� Annals of Emergency Medicine 2012 szept



Haemodinamikailag instabil-

kritikus állapotú beteg -

hypovolaemiás shock

� Vérzés gyanúja esetén hasi mellűri folyadékot 
detektálhatjuk, mennyiségének változását 
monitorozhatjuk

� Diagnosztikus PL legoptimálisabb helyét bejelölhetjük

� FAST vizsgálat



Az Egészségügyi Minisztérium 

Szakmai irányelve Súlyos sérült 

ellátása Sürgősségi Osztályon

� Amennyiben instabil (Class III-IV) vagy a kezelésre 
csak átmenetileg ill. egyáltalán nem reagál (tranziens 
responder, non responder), akkor szigorúan csak a 
legszükségesebb és leggyorsabb diagnosztikára (DPL, 
FAST) kell törekedni a stabilizáló műtét előtt 

� A diagnosztikában ezen betegeknél igen nagy 
jelentőségű a FAST és a DPL 



� Non-responder beteg esetében a leggyakoribb okok: 

� R masszi vérzés (Class III-IV vérvesztés) 

� o intraabdominális vérzés (FAST, DPL) 

� R nem vérzéses okok 

� o Tenzios PTX 

� o Pericardialis tamponad (FAST) 

� o Tompa szívsérülés (contusio) 



Gondolatok

� A CT vizsgálat drága, viszonylag nagy sugárterheléssel jár, a 
kritikus állapotú beteg CT-be juttatása is fokozott  rizikó

� A lehetséges vizsgálatok ágy mellé rendelése a megoldás
� Az ágymelletti ultrahangvizsgálathoz jelenleg elvileg 

rendelkezésre állnak az eszközök
� Jelenleg ultrahangvizsgálatot a beteg ágya mellett   

radiológus- kardiológus-intezíves-traumatológus-
urológus-gastroenterológus-nőgyógyász-neurológus 
végezheti- sürgősségi orvos nem?

� Következmény: rengeteg felesleges szállítás, igen sok 
elveszett idő

� A legújabb sürgősségi osztályos minimumfeltételek közül 
az ultrahang kikerült????


