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VÁLL UH VIZSGÁLATA 

• UH vizsgálat előnyei: 

       - nagy felbontóképesség 12-18 (24) MHz-es transducer 

       - bármely síkban vizsgálhatunk, ellenoldallal  

          összehasonlítunk! 

       - dinamikus vizsgálat!! 

       - fémanyag esetén is végezhető 

       - meszesedés, csontcorticalis látható (compressio,   

                avulsio, Hill-Sachs laesio) 

       - UH vezérelte beavatkozások  

       - elérhető a mindennapi gyakorlatban  



VÁLL UH VIZSGÁLATA 

• Standard síkok 

• Transzducer tartás 

    - transzducer helye, síkja 

    - compressio nagysága 

    - anisotropia kiküszöbölése 

• UH kép beállítása  

        - reprodukálhatóság,    

                     képi dokumentáció 

        - csontos tájékozódási pontok 

• LELET 

 

 



VÁLL UH VIZSGÁLATA 

   -  AC ízület 

   -  subacromialis tér 

   -  subdeltoidealis bursa 

   -  ROK 

   -  biceps ín 
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TECHNIKAI MEGJEGYZÉS:  

Mindig merőlegesen kell tartani a transducert a vizsgálandó felületre !! 

 

MOZGÁSSZERVI  UH  VIZSGÁLAT 



ROK VIZSGÁLATA 

 -  ROK állapota, UH képe 

              - bursalis, humeralis kontur            

              - ínállomány szerkezete, sérülése 

 

 - Vállízületi mozgások (befagyott váll)  

             dinamikus vizsgálat! 

  

- Patológiás eltérések:  

         - tendinopathia (degeneratio) 

         - tendinitis 

         - calcificatio 

         - sérülés (laesio, partialis, complett ruptura)         
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A mindennapi 

gyakorlat                            
(dokumentáció, leletezés) 



DOKUMENTÁCIÓ 
Dokumentálandó képletek, síkok:  (digitalis tárolás)  

1. Acromioclavicularis ízület, transversalis metszet 

2. Subscapularis ín, transversalis metszet, kar berotálva 

3. Subscapularis ín, transversalis metszet, kar kirotálva 

4. Biceps ín, sulcus intertubercularis, transversalis metszet 

5. Biceps ín, sulcus intertubercularis, longitudinalis metszet  

6. Rotator köpeny intervallum, transversalis metszet  

    (proximalis, distalis) 

7.  Infraspinatus ín, longitudinalis metszet 

8. Infraspinatus ín, transversalis metszet 

9. Supraspinatus ín, transversalis metszet, kar a hát mögött,  

    berotálva 

10. Supraspinatus ín, longitudinalis metszet, kar a hát mögött,   

      berotálva 

11. Glenohumeralis ízület, ventralis recessus 



LELET 

Negatív leletminta: 

Az acromioclavicularis ízületben kóros nem látható. 

A subacromio-subdeltoidealis bursa falvastagsága szabályos, benne kóros 

folyadékgyülem nem látható. 

A tuberculum majus és minus, a sulcus intertubercularis felszíne ép. 

A m. subscapularis, m. infraspinatus, m. supraspinatus inak megtartottak, 

echoszerkezetük szabályos, ruptura nem mutatható ki. 

A m. biceps brachii caput longum ina szabályos, az inat követő tokettőzetben 

synovium megvastagodás, kóros folyadékgyülem nem ábrázolódott. 

A vállízületben kóros folyadékgyülem, synovium megvastagodás nem 

mutatható ki. 

Dinamikus vizsgálatnál kóros nem látható. 

 

Vélemény : Kóros nem látható. 



• A mindennapi gyakorlat részévé kellene válnia a 

vállízületi UH vizsgálatnak! 

• Azonnali segítséget nyújt a klinikusnak!  

• Fontos a pontos, részletes anamnézis!  

   (előző vizsgálatok, műtétek, laborleletek, ambuláns 

lapok) 

• Mozgásszervi UH vizsgálat előtt mindig történjen  

  röntgenfelvétel!   

• Semmilyen más képalkotó lehetőségnél nem 

végezhető dinamikus vizsgálat!!  

 

   ÜZENET 


