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Ultradźwiękowe urządzenie do pomiaru przepływu i ciśnienia krwi
zwłaszcza w naczyniach krwionośnych gałki ocznej

Przedmiotem wynalazku jest uflrtradźwiiekowe u-
rządzenie do pomiaru przepływu i ciśnienia krwi,
zwłaszcza w naczyniach krwionośnych gałki ocz¬
nej.

W diagnostyce chorób mózgu i oka zachodzi
wielokrotnie 'konieczność dokonania pomiarów
prędkości i ciśnienia krwi w naczyniach dogło-
wowych a w szczególności w naczyniach krwio¬
nośnych gaiki ocznej.

Pomiary prędkości przepływu krwi przeprowa¬
dza się za pomocą głowic ultradźwiękowych współ¬
pracujący z ultradźwiękowymi doplerowskiini urzą¬
dzeniami do pomiarów przepływu krwi.

Szczegółowa analiza dotychczasowej metody/ki i
wyników ba]dań wykazała, że wyniki pomiarów
obarczone są błędami wynikającymi z siły ucisku
wywieranej przez głowicę ultradźwiękową na na¬
czynia krwionośne gałki ocznej. Siła ucisku zmie^
niia bowiem warunki hemodynamiczne panujące
w naczyniu krwionośnym. Waritość siły udiisku jeist
nieznana, co uniemożliwia wyznaczenie ciiśnienia
•krwi występującego w badanym naczyniu gałki
ocznej.

Znane jest urządzenie do pomiaru ciśnienia
krwi składające się ze stopki połączonej nóżką
z dynaimomeltirem, przy czym do sprężyny dyna-
mometru przymocowane są dwie wskazówki. Jest
to oiftalmodynamometr typu Baiiltorta, przeznaczo-
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ny do pomiaru ciiśnienia panującego w tętnicy
środkowej siatkówki.

Ucisk wywierany przez ofltallmodynaimomełtr na
gałkę oczną powoduje wzroslt ciśndenia śródgałkO'-
wego, aż do powstania tętnień. Dalszy ucisk po¬
woduje ustanie tętnień w tętnicy siatkówka. Ska¬
la oftolmodynamometru pokazuje ucisk na gałkę
oczną w gramach. Na podstawie specjalnych ta¬
blic przelicza się ucisk w gramach na milimetry
słupa rtęci, dla porównania z ciśnieniem tętni¬
czym panującym w tętnicy ramiennej.

Urządzenie opisane powyżej cechuje się ograni¬
czoną przydatnością, ponieważ dla uzyskania wy¬
ników potrzebna jest przezderność ośrodków opty¬
cznych gałki ocznej.

(Nieznane są ultradżwiejkowe urządzenia do po¬
miaru zarówno przepływu jak i ciśnienia krwi.

Według wynalazku ultradźwiękowe urządzenie
do pomiaru przejpływu i ciśnienia krwi składa
stię z głowicy ultradźwiękowej zawierającej jeden
lub dwa przetworniki piezoelektryczne, przy czym
głowica ta połączona jest elektrycznie z ultra¬
dźwiękowym pa^epływomierzem dopplerowsfcim a
Obudowa głowicy połączona jest mechanicznie z
zakończeniem oftedmodytnamoanetru.

Urządzenie według wynalazku pozwala praco¬
wać z siłą ucisku wywieraną przez głowicę ultra¬
dźwiękową na naczynie krwionośne gałki ocznej
o wartości równej zero lub też pracować ze sta-
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łą znaną wartością ucisku. Dzięki termu uzyiskiu-
je się dużą powtarzalność wyników, a także moż¬
liwość wyiznaiczeniia Wielkości ciśnienia krwi w
błonie naczyniowej gaiki oczneii.

Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony
w przykładzie wykomaaaia na rysunku schematy¬
cznie przedstawiającyini urządzenie ultradźwięko¬
we do pomiaru przepływu i ciśnienia krwi w na¬
czyniach krwionośnych gałki ocznej. Urządzenie
składa się z głowicy ultradźwiękowej 1 z jednym
lub dwoma przetwonriikami piezoelektrycznymi,
połączonej ełelktrycznie z ultradźwiękowym prze¬
pływomierzem dopipłeirowskim 3. Obudowa głowi¬
cy 1 połączona jesit mechanicznie z zakończeniem
oiftaOmodynamometriu 2.

Przy pomocy oftalmadynamomieitru doprowadza
się do zerowej wartości uoislku głowicy ultradźwię¬
kowej na naczynia .krwionośne gaiki ocznej. War¬
tość tego ucisku odczytuje się na sikali oftalmo-

dynamometnu. Pnzy braku tuciJku wyznacza się
wartość przepływu krwi znaną metodą dopplerow-
ską. W celu pomiainu ciśnienia 'krwi w błonie na¬
czyniowej gałki ocznej doprowadza się do takich
(ucisków na naczynie krwionośnie przy którycih po¬
wstaje i zamka tętnienie ściany naczynia kub prze¬
pływ kznwi w naezyniki.

iZ as trze zenie patentowe

Urządzenie ultradźwiękowe do pomiaru prze¬
pływu i ciśnienia krwi zwłaszcza w naczyniach
krwionośnych gałki ocznej, znamienne tym, że za¬
wiera głowicę ultradźwiękową (1) z Jednym lub
dwoma pirzetwomikami, ,przy czym głowica ta po¬
łączona jest elektrycznie z ultradźwiękowym prze¬
pływomierzem dopplerowskiirn (3), a oibuidowa gło¬
wicy ultradźwiękowej i(l) połączona jest mechani-
czniie z zakończeniem oftalmodynamometru (2).
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