
Neurosonologická ambulance 
 

Vyšetření ultrazvukem se v lékařství osvědčilo v široké řadě indikací. V neurologické praxi se 
prosadilo díky své bezpečnosti. Vyšetření lze libovolně opakovat bez rizika nežádoucích účinků. 
Jedná se o vyšetření neinvazivní (pohybujeme se jen po povrchu těla bez nutnosti porušení kůže) 
a nebolestivé.  
 
Během vyšetření používáme gel, který usnadňuje přechod ultrazvukových vln do těla pacienta. 
Ultrazvukový gel nešpiní, není mastný a je pratelný běžnými prostředky, přesto je ale ochrana 
oděvu na místě. Proto pacienty, kteří přicházejí k vyšetření prosíme, aby přicházeli v oblečení, které 
umožní snadný přístup ke krku.  
 
V ambulanci provádíme následující vyšetření: 

vyšetření přívodných mozkových tepen (tzv. duplexní ultrazvuk) 
- jedná se o základní a nejčastější typ vyšetření 
- vyšetření poskytuje základní obraz o cévním zásobení mozku, vyšetřují se všechny tepny 
od oblouku aorty k samotnému mozku. 
- se sondou se pracuje na přední straně krku. 
 
transkraniální barevně kódovaná duplexní sonografie (TCCS) 
- jedná se o vyšetření zahrnující mozkové cévy (tepny i žíly) 
- se sondou se pracuje na zátylku a na obou spáncích 
- vyšetření nelze provést u pacientů s neprostupným kostním oknem v oblasti spánku (nejčastěji 
u pacientů seniorském věku v kombinaci s osteoporózou) 
 
detekce mikroembolizací 
- jedná se o vyšetření speciálním typem ultrazvukového přístroje, který dokáže v reálném čase 
detekovat přítomnost krevních sraženin (mikroembolů) v cévním řečišti mozku. To přispívá ke 
zpřesnění rizikovosti zúžení krkavice a pomáhá k volbě vhodnější léčby. 
– monitorace se provádí vleže na vyšetřovacím lehátku po dobu cca 40 minut. K vyšetření se 
používá helma s dvojicí ultrazvukových sond. 
 
vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity 
- vyšetření slouží ke zpřesnění představy o charakteru cévního zásobení mozku v případech, kdy již 
došlo k nevratnému uzávěru jedné nebo více přívodných tepen. 
– vyšetřování probíhá na spánku. Během vyšetření je třeba několikrát zadržet dech, nebo naopak 
provést hluboké prodýchání. Součástí vyšetření je i ultrazvukové vyšetření obou očnic. 
 
TCCS bubble test 
- vyšetření slouží jako jednoduchá screeningová metoda detekci vrozené vývojové vady srdce 
(FOP - foramen ovale patens). Průkaz FOP ovlivňuje strategii další léčby zejména u mladších 
pacientů po CMP. 
– vyšetření probíhá na spánku a jeho součástí je krátké a intenzivní zadržení dechu. Do žíly se 
aplikuje směs roztoku a vzduchových mikrobublin. 
 
 
 



 
 
 
 
Kontakty:  
 
Vedoucí lékař:   MUDr. Martin Reiser 
Lékaři (v abecedním pořadí): MUDr. Ondřej Krtička, MUDr. Miroslava Nevšímalová,  

MUDr. Jan Rosol, jr. 
 
Sestra: Eva Honnerová 
Telefon: 387 87 4017 
Email: nervove@nemcb.cz 


