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Jaki aparat USG wybrać?! 

 

Wstęp 

 Jeśli czytasz ten poradnik to prawdopodobnie stoisz przed decyzją o 

zakupie aparatu USG i prawdopodobnie będzie to Twój pierwszy aparat. 

 

 Bez obaw, ten poradnik nie ma na celu sprzedać Ci jakikolwiek aparat USG 

a wręcz przeciwnie, moim celem jest przybliżyć Ci znajomość tematu i podać 

informacje, które pozwolą Ci dokonać w przyszłości wyboru, który będzie Cię 

satysfakcjonował a nie przyprawiał o ból głowy. 

 

 Wyobraź sobie, że już zakupiłeś aparat USG i jedziesz na szkolenia np. z 

wykorzystania USG w badaniu narządu ruchu. Zdecydowałeś się na taki krok 

ponieważ dostrzegasz, że koledzy po fachu, którzy wykorzystują USG pozyskują 

coraz większą ilość zadowolonych pacjentów. A pacjenci Ci doceniają możliwość 

przeprowadzenia takiej diagnostyki na miejscu w gabinecie. Oprócz tego ich 

możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i satysfakcja z pracy rośnie. Więc 

dochodzisz do wniosku, że teraz czas i na Ciebie!  

 

 Jadąc na szkolenie masz świadomość, że Twoje koszty rosną, ponieważ 

oprócz kwoty wydanej na aparat płacisz kolejne, niemałe pieniądze za warsztaty, 

hotel, jedzenie, paliwo itd. Wiem, głowa od tego może rozboleć, ale spokojnie, 

to co najlepsze dopiero przed Tobą. Oprócz dodatkowych kosztów pamiętaj, że 

poświęcasz swój prywatny czas, ponieważ szkolenie odbywa się w weekend a 

wtedy mógłbyś przecież przyjąć kilku dodatkowych pacjentów lub po prostu 

spędzić czas z rodziną.  

 

 No ale w końcu warsztaty się rozpoczynają. Prowadzący zaczyna od teorii. 

Po jej zakończeniu zaprasza na warsztaty praktyczne. Głowa od tej wiedzy już 

paruje, ale jesteś podekscytowany bo widzisz jakie nowe możliwości otwierają 

się przed Tobą i dziwisz się, dlaczego dopiero teraz na to się zdecydowałeś?!      

Nie ważne, lepiej później niż wcale!  

 

 By czas na szkoleniu wykorzystać maksymalnie, oswoić się z nowym 

sprzętem i wycisnąć z niego jak najwięcej zdecydowałeś się przywieść aparat ze 
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sobą, oczywiście pod warunkiem, że zakupiłeś aparat przenośny. Być może 

podróż z takim bagażem to niecodzienna praktyka, ale ma to swoje zalety. 

 Włączasz go, zabierasz się do badania i tu klops, wielkie zdziwienie i 

frustracja. Jego jakość obrazowania znacząco odbiega od tego, co widziałeś na 

slajdach prowadzącego. To co widzisz na ekranie Twojego aparatu pozwala tylko 

na wróżenie z fusów ponieważ struktury są nieczytelne, zamazane i w dodatku 

aparat w stosunku do pozostałych, które są na szkoleniu jest jakiś przestarzały. 

Zaczynasz kręcić gałkami, regulować co się da, ale to nic nie daje. Masz nadzieję, 

że to zły sen i szczypiesz się w rękę żeby się obudzić, ale niestety przekonujesz 

się, że to brutalna rzeczywistość. 

 

Jak sądzisz, czy ta sytuacja jest wyssana z palca? 

 

 Otóż nie! Zdziwisz się, ale to częsty widok. Takie sytuacje mają miejsce nie 

tylko wtedy kiedy kupujemy USG, ale mogą przytrafić się każdemu, kiedy 

zabieramy się za coś, na czym się nie znamy. Zasadnicza różnica polega tylko na 

tym, ile za tą rzecz lub usługę zapłaciłeś. Jeśli koszt był niewielki to łatwiej będzie 

przełknąć gorzką pigułkę. Natomiast zakup USG nie należy do najtańszych. Takie 

sytuacje zdarzają się najczęściej wtedy, kiedy ktoś kupuje swój pierwszy aparat i 

nie zna się na tym kompletnie. Wie czego chce, ale nie wie jak sprawdzić to, co 

istotne. Jak widać, w tym wypadku emocje to zły doradca! 

 

Dlatego właśnie zdecydowałem się napisać ten poradnik!  

 

 Chodzi po prostu o to, by rzeczowo i bezstronnie przyjrzeć się zagadnieniu 

Twojego pierwszego zakupu aparatu USG. Pewnie, jeśli posiadasz już taki aparat, 

to niektóre tematy poruszane w poradniku wydadzą Ci się banalne, ale 

przypomnij sobie jak było na początku. Samo podłączenie aparatu po raz 

pierwszy było kłopotliwe, przynajmniej dla mnie a co dopiero mówić o całej 

reszcie. 

 

 Wykorzystanie diagnostyki obrazowej w postaci ultrasonografii przez 

fizjoterapeutów bardzo dynamicznie się rozwija, ale z tego co widzę, to nie 

kształci się jeszcze powszechnie w tym temacie nowych adeptów tego zawodu 

medycznego, przynajmniej w Polsce. I prawdopodobnie szybko to nie nastąpi.  

Co innego studenci medycyny, u nich to nie przejdzie, chociaż i oni po 

zakończeniu studiów muszą skończyć dodatkowe kursy, by móc zostać 

specjalistami w tej dziedzinie.  Warto także wspomnieć, że rozwojowi znajomości 
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ultrasonografii nie pomaga utrudniony dostępu do USG w miejscach gdzie 

fizjoterapeuci na co dzień pracują, oczywiście zdarzają się wyjątki. Wiedza na 

temat technicznych aspektów aparatów, umiejętność praktycznego wykonania 

badania lub znajomość anatomii ultrasonograficznej w połączeniu z 

odpowiednim ustawieniem USG wydaje się być abstrakcyjna lub przynajmniej 

nie jest tak oczywista dla każdego. 

 

 Reasumując, zapraszam Cię do zapoznania się z tym poradnikiem. Jest on 

wynikiem moich kilkuletnich doświadczeń pracy w tej branży zanim zostałem 

dystrybutorem. Jak zapewne wiesz, w życiu nie ma nic za darmo tzn. żebyś 

skorzystał z przedstawionej w nim wiedzy musisz się z nim zapoznać, najlepiej od 

deski do deski i z teorii przejść do praktyki. Więc jeśli go czytasz, to 

prawdopodobnie udostępniłeś mi swój kontakt i również posiadasz go do mnie. 

Jeśli będziesz chciał zapoznać się z ofertą aparatów USG, przeszkolić się z ich 

obsługi i wykonywania badań lub po prostu chcesz skorzystać z oferty 

profesjonalnych szkoleń poświęconych temu zagadnieniu, to zapraszam!  

  

 Prowadzę firmę, która specjalizuje się miedzy innymi z wykorzystania USG 

w fizjoterapii. Z zawodu sam także jestem fizjoterapeutą i jak pisałem wcześniej 

tego zagadnienia nie porusza się jeszcze na studiach a zależy mi na tym, by w 

naszym środowisku rozpowszechnić i spopularyzować tą formę pracy z 

pacjentem. Na koniec dodam tylko tyle, że o poradach, które w nim zawarłem 

prawdopodobnie nie przeczytasz w innych źródłach. Jest tak dlatego ponieważ 

z pewnymi aspektami praktycznymi możesz spotkać się tylko wówczas, kiedy na 

co dzień korzystasz z ultrasonografu. Pewne niuanse wychodzą po prostu w 

praniu a teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. 

 

 A teraz szczypta autopromocji! Dla przypomnienia, kontakt do mnie 

znajdziesz zaraz na początku poradnika. Zapraszam Cię na stronę firmową, bloga 

lub do mediów społecznościowych (FB, Instagram, Twitter), znajdziesz mnie tam 

bez problemu - PROSKAN MEDICAL SOLUTION. Czekam na kontakt nie tylko w 

sytuacji, kiedy zdecydujesz się znaleźć aparat dla siebie, ale także wtedy, kiedy 

będziesz chciał dowiedzieć się więcej na temat ultrasonografii, lub skorzystać z 

innej oferty firmy. 

 

Więc zaczynajmy przygodę z ultrasonografią! 
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1. Typy aparatów USG ze względu na budowę. 

 

 Aparaty ultrasonograficzne można podzielić ze względu na różne ich cechy 

i funkcje. Oczywiście podziały takie można mnożyć, ale nie o to chodzi by 

wprowadzać nową nomenklaturę. Wybrałem dwa rodzaje podziałów ze względu 

na praktyczne podejście, na początku zaczniemy wiec od budowy. 

 

a. Aparaty stacjonarne 

 

 
Zdjęcie nr. 1 

 

 Jak widać na zdjęciu nr 1 nasz uśmiechnięty ultrasonografista stoi przy 

aparacie stacjonarnym, które są zwykle używane w jednym miejscu, co nie 

oznacza, że nie można z nich korzystać w innych miejscach/gabinetach. Ich waga 

może wynosić sporo powyżej 100 kg, więc dzięki zamontowanym kółkom 

jezdnym można je swobodnie przemieszczać miedzy gabinetami w jednej 
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placówce. Natomiast aparaty te nie nadają się zupełnie do przewożenia między 

różnymi placówkami. 

 Aparaty stacjonarne zbudowane są z jednostki głównej gdzie znajduje się 

serce aparatu tzn. elementy elektroniczne z oprogramowaniem. Oprócz tego 

wyróżniamy pulpit i monitor/ekran gdzie wyświetlany jest obraz. Pulpit w 

nowoczesnych aparatach zawiera dodatkowy wyświetlacz dotykowy, ale to nie 

jest reguła świadcząca o jego nowoczesności. Aparaty starszych typów nie 

posiadają na pulpicie takiego udogodnienia a ich poziom obrazowania może być 

bardzo wysoki. Ważne by zwrócić uwagę na to, czy ekran główny jest ekranem 

zawieszonym na ramieniu ruchomym w trzech płaszczyznach, co może ułatwiać 

pracę podczas badania. Pulpit aparatu także może być ruchomy i w zależności od 

potrzeb możemy regulować go przynajmniej w jednej płaszczyźnie jak wysokość.  

 Wielkość ekranu głównego nie ma znaczenia, aczkolwiek ma to wpływ na 

wygląd aparatu i jego atrakcyjność wizualną. W rzeczywistości to, co ma 

znaczenie to wielkość pola obrazowego, które interesuje nas najbardziej. Są 

aparaty o dużej przekątnej ekranu i polu obrazowym, które nie odbiega 

wielkością od aparatów z mniejszą przekątną. 

 Zaletą aparatu stacjonarnego jest to, że mimo iż jego obrazowanie nie 

zależy od wielkości, to wielkość ma znaczenie na odbiór przez pacjenta, co 

wydaje się banalne, ale jednak warto czasami przy wyborze aparatu zwrócić na 

to uwagę. 

 

b. Aparaty przenośne 

 

 Aparaty przenośne to niewątpliwie bardzo często kupowane aparaty USG 

przez fizjoterapeutów i nie tylko. Decyduje o tym ich mobilność, którą można 

wykorzystać przy pracy w terenie, co pozwala zabrać USG ze sobą na wizytę do 

pacjenta w jego domu. Jednak będę tutaj szczery, rzadko kiedy widziałem by 

fizjoterapeuta zabierał taki aparat do pacjenta, co innego lekarz. Chyba, że 

specyfika jego pracy polegała na tym, że właśnie na takich pacjentach się skupia. 

Jeśli nawet dzisiaj nie odwiedzasz swoich pacjentów w ich domach, to zawsze 

taka możliwość zabrania ze sobą USG będzie mogła mieć miejsce i to może być 

cecha, która wyróżni Cię na tle innych praktyk. Inną sytuacją wymuszającą wybór 

aparatu przenośnego to praca w co najmniej dwóch lokalizacjach, wtedy aparat 

przenośny jest jedynym słusznym wyborem. 

 Kolejnym aspektem decydującym o ich popularności, mam wrażenie, że jest 

takie powszechne przekonanie iż aparaty przenośne są tańsze od stacjonarnych. 

Nie jest to prawdą i nie powinien to być decydujący argument. Na rynku można 
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znaleźć wiele aparatów przenośnych obrazujących podobnie lub nawet lepiej niż 

ich stacjonarni bracia a ceną niewiele będą się różnić.   

 Warto mieć świadomość, że aparaty przenośne z racji na swój mobilny 

charakter powinne posiadać dodatkowe wyposażenie. Mam tu na myśli 

koszyczek do głowic/sond ultrasonograficznych. Celowo użyłem dwóch nazw 

ponieważ używa się ich obu zamiennie. Używaj takiej, która jest Ci bliższa. 

Pozwól, że w poradniku będę używał nazwy prawdopodobnie stosowanej 

najczęściej czyli głowica. Z reguły aparaty przenośne posiadają taki koszyk 

montowany na obudowie, ale nie wszystkie. Zdjęcie nr 2 prezentuje taki aparat 

z koszyczkiem zamontowanym na obudowie aparatu po jego lewej stronie 

ponieważ większość ludzi jest praworęczna. Mają go zazwyczaj aparaty, których 

konstrukcja polega na tym, że prezentują formę stojącą z otwieraną oraz 

opuszczaną do przodu przed siebie klawiaturą, gdzie dopiero po jej otwarciu 

widoczny jest ekran. 

 

 
Zdjęcie nr 2 

  

 Aparaty przenośne wzorowane na laptopach, gdzie ekran podnoszony jest 

do góry - zdjęcie nr 3, z reguły nie posiadają takiego koszyczka ze względu na 

problem z montażem. W takiej sytuacji na głowicę trzeba zwrócić szczególną 

uwagę by przypadkowo nie upadła. Jest to bardzo niebezpieczne dla sprzętu i 

w konsekwencji bardzo kosztowne. Chodzi o uszkodzenie kryształów, które są 

elementem wewnętrznym głowicy, ale o nich później. Głowice przed upadkiem 

mogą zabezpieczyć dodatkowe akcesoria w postaci podstawy do głowic lub 

wózka dedykowanego do USG z odpowiednimi  wcięciami lub koszyczkami. 
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Zdjęcie nr 3 

 

 O wyborze rodzaju aparatu decyduje także ilość wolnej przestrzeni w 

gabinecie, ponieważ w mniejszych gabinetach przestrzeń ta jest ograniczona. 

Aparat przenośny zajmuje jej o wiele mniej niż stacjonarny a jeśli nie jest to 

kwestia przestrzeni, to zamiast na blacie szafki lub zwykłym wózku medycznym, 

aparat można umieścić na prezentującym się bardzo dobrze wózku 

dedykowanym do USG.  

  Co do powierzchni zajmowanej przez oba typy aparatów przenośnych, to 

jest ona w sumie taka sama, ponieważ kiedy oba aparaty pracują to zajmują 

podobną powierzchnię blatu. Więc laptop tylko pozornie zajmie więcej miejsca. 

  

 Chciałem także obalić dwa mity związane z porównaniem aparatu 

stacjonarnego do przenośnego. Pierwszy jest taki, że aparat przenośny jest 

gorszy od stacjonarnego ponieważ w małej przestrzeni nie można zmieścić wielu 

elementów decydujących o jego jakości obrazowania i nie będzie można dodać 

do niego kolejnych elementów, czyli w skrócie nie można go w przyszłości 

rozbudować. Jak widać argumenty są logiczne, ale w rzeczywistości nie mają 

znaczenia, ponieważ jeśli zakupujemy aparat, to raczej już nic do jego 

wewnętrznej budowy nie będziemy dokupywać. Owszem w aparatach 

stacjonarnych możemy umieścić dodatkowy element jak np. dodatkowa 

elektroniczna płyta obsługującą Dopplera, ale takie rzeczy robi się sporadycznie. 

Zakupując aparat z góry powinniśmy wiedzieć do czego ma nam służyć i jak ma 

obrazować, więc wtedy od razu wybierzemy wysokiej klasy aparat mobilny lub 

zdecydujemy się na aparat stacjonarny. 

 To, z czym można spotkać się częściej, w kwestii rozbudowy aparatu, to 

zwiększenie możliwości aparatu przez dokupienie kolejnej głowicy lub 

rozbudowa oprogramowania o kolejne funkcje. Może ono dotyczyć np. głowicy 
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kardiologicznej i pakietu kardiologicznego. Z reguły takie ulepszenia aparatu po 

jego zakupie są droższe niż gdy zawieramy transakcje na samym początku. Wiec 

tym bardziej warto byś miał tego świadomość ponieważ oszczędności mogę 

wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.    

 Aparaty przenośne mają oczywiście swoje ograniczenia technologiczne i 

nazwijmy to propagandowe tzn. pacjenci jak widzą wielką, huczącą maszynę to 

mówią często „wow”, ale proszę nie kieruj się tym przy wyborze USG. 

 Dzisiaj wszystko idzie w kierunku miniaturyzacji ponieważ technologia na to 

pozwala i tu spotykamy się z drugim mitem, że aparaty przenośne są droższe od 

stacjonarnych, bo miniaturyzacja kosztuje. Nie jestem producentem aparatów 

USG, więc nie wiem jaki jest koszt owej miniaturyzacji, ale po prostu tak nie jest. 

Jak pisałem powyżej obrazowanie między aparatem stacjonarnym a przenośnym 

w tej samej cenie może być bardzo zbliżone. 

 

c. Aparaty typu tablet 

 

  Mówiąc o miniaturyzacji przechodzimy zatem do aparatów typu tablet.  

Dla ułatwienia dodam, że do tej grup zaliczyłem trzy typy aparatów USG. 

 Pierwszy to taki gdzie serce ultrasonografu znajduje się w głowicy, którą 

badamy pacjenta trzymając ją w ręku. Takie aparaty składające się tylko z  

głowicy, która ma w sobie niezbędne elementy zawierające oprogramowanie. Są 

one bardzo praktyczne ponieważ ich ciężar i rozmiar jest niewielki a już zwykły 

smartfon lub tablet, jak na zdjęciu nr 4 wystarczy. Łączymy oba urządzenia, 

wgrywamy oprogramowanie i możemy przystąpić do pracy.  

 

 
Zdjęcie nr 4 
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       Drugi aparat z tej grupy to aparat USG, którego serce znajduje się w 

tablecie. Tablet ten wygląda jak zwykły sprzęt dostępny w sklepach z elektroniką. 

Na pierwszy rzut oka przypomina on urządzenia jakie znamy, ale w rzeczywistości 

tak nie jest. Łatwo to zauważymy ponieważ nie będzie już taki płaski, tylko 

znacznie grubszy od tabletów, które znamy. Przykład takiego urządzenia 

zainstalowanego na specjalnie do tego przystosowanym wózku prezentuje 

zdjęcie poniżej o numerze 5. 

 

 
  Zdjęcie nr 5 

 

 I wreszcie trzecie rozwiązanie, które spotykamy najrzadziej. To rozwiązanie 

polegające na tym, że serce USG znajduje się w niewielkim pudełku, do którego 

podłączamy z jednej strony laptop lub komputer stacjonarny a z drugiej strony 

głowicę, która jest wykorzystywana wyłącznie do badania pacjenta. Głowica w 

tym wypadku nie ma w sobie żadnego oprogramowania ani żadnych innych 

elementów oprócz standardowej budowy, natomiast elementy elektroniczne i 

oprogramowanie znajduje się w pudełku oraz w dodatkowej aplikacji, która musi 
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zostać zainstalowana w komputerze. W ten sposób nie nosimy ze sobą całego 

aparatu USG a wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do komputera osobistego lub 

stacjonarnego z wgranym oprogramowaniem możemy wykonać badanie. 

 

 Jakie są argumenty przemawiające za tymi rozwiązaniami? Oczywiście 

podstawową zaletą jest ich mała wielkość i niewielka waga, pozwalające 

traktować je jako sprzęt podręczny. Co do jakości obrazowania to także jak w 

przypadku aparatów stacjonarnych i przenośnych mamy różnych producentów, 

którzy oferują produkty na różnym poziomie i za różną cenę. Nie jestem ani 

zwolennikiem, ani przeciwnikiem takich rozwiązań jednak uważam, że tak jak 

kiedyś były wyłącznie telefony stacjonarne a teraz powszechne są smartfony, tak 

w przyszłości rynek takich urządzeń będzie bardzo duży. Nie wiemy co przyniesie 

rozwój technologiczny i kiedy to nastąpi, ale puszczając wodzę fantazji może 

kiedyś takie urządzenia będą posiadać parametry dzisiejszych aparatów 

klinicznych?! Kto wie? 

 

 Dodam jeszcze kilka praktycznych porad. Pierwsza rzecz to koszyczek lub 

podstawa na głowicę, o której pisałem przy aparatach przenośnych. Warto 

zwrócić uwagę czy taka występuje. Czasami widziałem własne rozwiązania, które 

były genialne, żałuje, że nie zrobiłem zdjęć. Nawet prowizoryczne rozwiązanie 

jest lepsze niż brak zabezpieczenia głowicy, chyba że chcemy wydać od kilku do 

kilkudziesięciu tysięcy złotych na nową głowicę.  

 USG w głowicy może być połączone z telefonem lub tabletem na dwa 

rodzaje. Pierwszy to zwykły kabel a drugi to łącze bezprzewodowe. Argumentem 

przemawiąjącym za drugim połączeniem jest brak kabla, który może ograniczać 

nasze ruchu. Jednak połączenie to może być na tyle nieefektywne, że oglądany 

na ekranie obraz będzie opóźniony w czasie. W przypadku oglądania telewizji z 

kablówki czy satelity nie ma to dla nas znaczenia, że nasz sąsiad widzi wszystko 

szybciej o np. pół sekundy, ale w przypadku badania USG już tak nie jest. Wpływa 

to negatywnie na ocenę tego, co widzimy więc warto byłoby sprawdzić ten 

parametr wcześniej zanim zdecydujemy się na zakup.  

 Pisząc o podstawie lub koszyczku na głowice warto sprawdzić czy przy 

tablecie także występuje jakiś stojak lub czy sam tablet taką zintegrowaną 

podstawę posiada. Niby jest to szczegół, ale nie wiemy jaką sytuację zastaniemy 

np. u pacjenta w domu. 

 Kolejną rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę jest rodzaj badań jakie 

będziemy wykonywać. Mam na myśli to, czy potrzebujemy tylko jednej głowicy 

czy dwóch a może trzech? Urządzenia typu USG w głowicy mają tylko jedną 
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opcję, więc gdy będziemy potrzebować innej głowicy, to konieczny będzie zakup 

takiego drugiego urządzenia, więc koszty zaczynają rosnąć bardzo szybko. Co 

prawda są już na rynku głowice, które z jednej strony mają zakończenie liniowe 

a z drugiej wypukłe, co teoretycznie pozwala nam badać powierzchownie i 

głęboko, ale wszystko jest kwestią przetestowania tego rozwiązania. Więc jeśli 

będzie ono spełniało Twoje oczekiwania, to warto się nad jego zakupem 

zastanowić. W przypadku tabletu, aparatu przenośnego lub stacjonarnego  

dokupujemy po prostu drugą lub trzecią głowicę, które będą prawdopodobnie o 

wiele tańsze.   

 Aspekt podręcznego ultrasonografu jest bardzo interesujący. Praktyka 

jednak podpowiada mi, że przy większej ilości badań tym urządzeniem trzeba 

pamiętać o zasilaniu. Głowica podłączona jest do tabletu przez wejście mikro 

USB, przez które podłącza się także ładowarkę. Czas pracy więc nie może być 

długi ponieważ nie możemy jednocześnie badać i ładować urządzenia. 

Dodatkowo ten sprzęt wymaga jeszcze większego poszanowania z naszej strony. 

Mam na myśli to, że jeśli mieści się on w podręcznej torbie lub torebce, to jest 

bardziej narażony na przypadkowe uderzenia itp. Samo podłączenie do tabletu 

oparte na łączu mikro USB także wymaga  od nas delikatnego traktowania żeby 

nic nie urwać lub przypadkowo nie uszkodzić. Niewątpliwie jednak te 

rozwiązania są bardzo wygodne i praktyczne, więc czy do nich będzie należeć 

przyszłość, być może zależy także od Ciebie? 

 

2. Typy aparatów USG ze względu na rodzaj obrazu: czarno-biały (B/W) i 

kolorowy (z Dopplerem). 

 

 W tym rozdziale poruszę bardzo ważną kwestię. Jest to zagadnienie, o które 

bardzo często pytają mnie osoby chcące zakupić aparat USG.  

 Kiedy ktoś zaczyna wgryzać się w temat ultrasonografii i wykorzystywania 

jej w fizjoterapii, to prawdopodobnie jedzie na szkolenie, czyta artykuły, fora, 

ogląda filmy w internecie i pyta znajomych na czym oni pracują. Poszukujący 

informacji młody adept sztuki ultrasonografii dostaje wtedy informację, która 

jest przekonaniem kogoś innego, że ten sprzęt jest słaby, ten jest dobry a z kolei 

ten, to jest super i właśnie ten musisz mieć, bo bez niego to zapomnij o badaniu 

pacjentów i ultrasonografii w swojej praktyce! Dawka informacji może być 

naprawdę spora a przy okazji dochodzisz do wniosku, że to wszystko będzie Cię 

kosztować kwotę XYZ miesięcznie i od tego momentu myślisz sobie - to ja 

dziękuję, poczekam na lepsze czasy!  
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 Nie o to tu chodzi, by zrezygnować przez opinie, które mogą mieć mało 

wspólnego z rzeczywistością! 

 Pierwszą rzecz, którą powinieneś brać pod uwagę, to zadać sobie dwa 

pytania: 

1. Dla kogo ten polecany aparat jest słaby a inny jest dobry?! 

2. Jaki jest Twój cel, zacząć badać czy mieć koszty?! 

 Użyję tu analogii motoryzacyjnej - czy kiedy zdałeś na prawo jazdy, to 

jeździłeś tym samochodem, którym obecnie jeździsz? Część odpowie, że tak, ale 

jakaś część odpowie, że nie. Mój pierwszy samochód to był stary…, ale był 

bezpieczny więc nim jeździłem. Podobnie powinno  być z USG!  

 

 By wykorzystywać USG w swojej praktyce z powodzeniem i by mieć z 

tego wymierne korzyści, nie musisz kupować sprzętu klinicznego za ciężkie 

pieniądze. Twój aparat musi posiadać podstawowe funkcje, które są konieczne 

do wykonania badania i obrazowanie na takim poziomie, które pozwoli Ci 

ocenić daną strukturę lub tkankę, co do której nie będziesz miał wątpliwości. 

Pamiętaj, aparat USG to twój samochód a Ty jesteś kierowcą. Samochód jedzie 

tak, jak kierowca potrafi i jak mu każe, pod warunkiem, że jest sprawny 

technicznie.  

 

 Różnica miedzy aparatem klinicznym a nazwijmy ten drugi praktycznym 

jest taka, że aparat kliniczny pokaże ten sam obraz, ale z większą dbałością o 

szczegóły. Oczywiście maksymalnie to upraszczam, bo celowo nie wchodzę w 

głębsze niuanse jak np. wykorzystanie elastografii fali poprzecznej ścięgna 

Achillesa, lub cały dział diagnostyki obrazowej, bo to już nie poziom tego 

poradnika.  

 Na rynku jest wiele aparatów i biorąc pod uwagę statystykę to większość 

kupujących dany produkt ma zazwyczaj rację, ale ta większość nie dotyczy jeszcze 

fizjoterapii ponieważ tutaj ten temat dopiero zaczyna się prężnie rozwijać. Są 

oczywiście aparaty pewnych kilku firm, celowo nie używam tutaj nazwy by być 

bezstronnym, które można spotkać bardzo często w gabinetach fizjoterapeutów, 

ale z drugiej strony mamy XXI wiek i są firmy, które są na rynku i/lub wchodzą na 

rynek ze swoim sprzętem, który wytycza nowe trendy.  

 

 Wracając do tytułu tego rozdziału - pytanie, które często słyszę od osób 

szukających aparatu USG jest takie: czy mam kupić aparat USG bez czy z 

Dopplerem?  
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 Dla wyjaśnienia, Doppler to rodzaj badania pozwalający ocenić przepływ w 

naczyniach krwionośnych a dokładnie jego kierunek i prędkość. Sposób 

obrazowania tego przepływu polega na pokazywaniu miejsc przepływu w kolorze 

np. czerwonym, niebieski lub żółtym. Nie wchodząc w szczegóły obraz tkanek, 

który widzimy na ekranie ma kolor czarno-biały (B/W - black/white) z różnymi 

odcieniami szarości a Doppler jest kolorowy. Dlatego potocznie mówi się, że 

aparat bez Dopplera to aparat czarno-biały a aparat z Dopplerem to aparat 

kolorowy. Przykładowe obrazy prezentowane na aparacie czarno-białym i z 

Dopplerem, w tym wypadku obraz serca możesz zobaczyć na zdjęciu nr 6. 

 

 
Zdjęcie nr 6 

 

 Więc odpowiadając na pytanie jaki aparat kupić? Z Dopplerem czy bez 

Dopplera? Zachęcam Cię byś zapoznał się z poniższymi punktami, ponieważ 

wybór takiego aparatu zależy od wielu rzeczy, na które tylko Ty znasz 

odpowiedzi.  
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Zapoznaj się i odpowiedz sobie na poniższe pytania: 

1. Jaką kwotę mam do wydania? Aparaty z Dopplerem są z reguły droższe, ale 

jak pokazuje życie nie zawsze, ponieważ na ich cenę dla ostatecznego klienta 

składa się wiele czynników. 

2. Doppler w aparatach z najniższego poziomu cenowego może nie być tym za 

co płacisz. W aparatach droższych także zawsze można mieć jakieś 

zastrzeżenia. Będąc więc szczerym w zależności od producenta i modelu aparatu 

USG, zainstalowany Doppler może pozostawiać mniej lub więcej do życzenia. 

Producenci wiedzą, że klienci szukają takich aparatów częściej niż aparatów bez 

Dopplera więc instalują w nich taką funkcję. Klient zatem otrzymuje Dopplera, 

który pokazuje przepływ, ale czy spełni on oczekiwania np. kardiologa lub 

angiologa? Wartość diagnostyczna takiej funkcji może być zatem obniżona a 

cena aparatu, w stosunku do innych o podobnym obrazie czarno-białym, 

bardzo wysoka.  

3. Jak często użyjesz tej funkcji w swojej praktyce? Płyn w obrazie USG widać 

jako czarny obraz ponieważ przepuszcza on ultradźwięki czyli jest bezechowy 

(normoechogeniczny), więc stan zapalny, któremu towarzyszy obrzęk będzie 

widoczny. Natomiast znalezienie naczyń krwionośnych naprawczych np. w 

tendinopatii (uszkodzenie ścięgna), w obszarach gdzie doszło do urazu będzie już 

niemożliwe, ponieważ naczynia te są bardzo drobne a przepływ jest mały. 

Doppler w takiej sytuacji musi być bardzo czuły. 

4. Czy tylko TY korzystasz z USG w miejscu gdzie pracujesz? W niektórych 

przychodniach i gabinetach współpraca fizjoterapeuty z lekarzami jest bardzo 

dobra. Wszyscy korzystają z tego samego aparatu USG, co pozwala by szybko się 

zwrócił. Oczekiwania lekarzy w stosunku co do funkcji i opcji, które zawiera 

aparat są znacznie wyższe ponieważ jest to często warunek przeprowadzenia 

przez nich obiektywnego badania. W niektórych miejscach aparat czarno-biały 

nie będzie miał wiec racji bytu, ponieważ lekarz będzie używał badania Dopplera 

do diagnostyki, którą przeprowadza. 

5. Jak szybko chcesz by aparat Ci się zwrócił i czy będziesz pobierać dodatkowe 

opłaty za badanie USG? To pytania tylko pozornie jest identyczne z pierwszym. 

Na aparat możesz wydać nawet bardzo dużo pieniędzy i nie pobierać żadnych 

opłat od pacjentów za wykonanie badania a aparat USG bardzo szybko Ci się 

zwróci. Dlaczego? Powodów jest wiele, oto niektóre z nich: wykrycie 

przeciwwskazań do prowadzenia terapii u pacjenta, USG pozwala na 

zastosowanie innych metod terapii dzięki, którym będziesz miał więcej 

pacjentów, sonofeedback itp. Jeśli potrzebujesz więcej argumentów, to odwiedź 

mojego bloga AparatyUsgBlog.pl. 
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6. Czy diagnostyka USG jest naprawdę tym, w co chcesz się zaangażować? Moje 

doświadczenia pokazują, że w wielu przychodniach lub gabinetach gdzie jest 

aparat USG a fizjoterapeuci lub lekarze mają do niego swobodny dostęp, aparat 

USG nie zawsze jest w pełni wykorzystywany. Oczywiście można dyskutować czy 

jest to powodem braku czasu bo pacjent przychodzi za pacjentem, czy braku 

zaangażowania wynikający z braku wiedzy i doświadczenia, ale właśnie o to mi 

chodzi! Wszystko co nowe  wymaga poświęcenia czasu na naukę i praktykę. 

Samo posiadanie USG jest oczywiście nobilitujące i zwiększa prestiż praktyki, ale 

jeśli wydamy na aparat pieniądze, które mogą przynieść nam inne korzyści, to 

warto zadać sobie pytanie czy warto teraz i z w tym zespole decydować się na 

USG? 

7. Jeśli masz fundusze i chęci! Jeśli masz fundusze by kupić aparat z Dopplerem 

lub bez i chęci by zgłębiać tajniki tej sztuki, to nie ma się nad czym zastanawiać. 

Taki aparat zawsze będzie rozwojowy ponieważ jedyne co możesz z nim zrobić 

to zamienić go na wyższy model. 

 

 Podsumowując, aparat czarno-biały czyli bez Dopplera za rozsądne 

pieniądze może być dla Ciebie o wiele lepszym rozwiązaniem niż aparat z 

Dopplerem, którego np. nie będziesz używać. Jeśli Doppler będzie Ci jednak 

potrzebny to nie ma nad czym się zastanawiać. Kolejną kwestią jest cena i 

jakość obrazowania, ponieważ stosunek poniesionych kosztów do jakości 

obrazu musi być na tyle dobry, by zakup był finansowo do udźwignięcia a 

aparat pozwalał Ci przeprowadzać badania wartościowe diagnostycznie. 

   

3. Rodzaje głowic/sond i ich zastosowanie w badaniach 

 

 
Zdjęcie nr 7 
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 Wybór głowicy lub sondy jeśli tak wolisz, jest prostym i podstawowym 

zagadnieniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rodzajach głowic i do czego 

służą, to tak jak powyżej zapraszam Cię na mój blog. 

  W fizjoterapii stosujemy dwa rodzaje głowic, co wynika z rodzaju badań, 

które wykonujemy. Na zdjęciu nr 7, powyżej możesz je ze sobą porównać. 

Badanie narządu ruchu to głównie badanie powierzchowne i do tego badania 

używamy głowicy liniowej (płaskie czoło) o wysokiej częstotliwości, minimum 

12 MHz (megaherców). Natomiast to nie znaczy, że głowica do badań głębokich 

struktur nie będzie nam potrzebna. Wszystko zależy od specyfiki Twojej pracy i 

pacjentów, których przyjmujesz. Mam znajomego, który doskonale współpracuje 

z lekarzem ortopedą. W wyniku tej współpracy bardzo często bada biodra u 

dzieci, więc jest zmuszony by korzystać z głowicy convex (czoło wypukłe). 

Głowica ta emituje ultradźwięki o niskiej częstotliwości dzięki, której uzyskuje 

głębszą penetrację w głąb ciała pacjenta.  

  Praktyka pokazuje, że głowica convex jest potrzebna w około 10% 

przypadków, wiec jeśli Twój budżet jest ograniczony, to spokojnie jej zakup 

możesz pominąć. Zawsze pozostanie Ci opcja dokupienia takiej głowicy jeśli 

okaże się, że struktura Twoich pacjentów się zmieniła bo np. starzy lub nowi 

pacjenci będą tego wymagać, pojawią się małe dzieci gdzie będziesz chciał badać 

bioderka, albo Twoją praktykę będą odwiedzać coraz częściej otyłe osoby. 

 

a. Badanie struktur powierzchownych 

 Do tego badania używamy głowicy liniowej o wysokiej częstotliwości, 

minimum 12 MHz (megaherców). Im wyższa częstotliwość tym lepiej, ale cena 

głowicy może być większa. Głębokość penetracji w zakresie od 1-7 cm ale to 

zależy od samej głowicy. Szerokość głowicy maksymalnie 46 mm ponieważ 

operowanie szerszą głowicą będzie trudniejsze. Do aparatu USG zazwyczaj mogą 

być proponowane głowice o różnej częstotliwości i różnej szerokości. Płaskie 

czoło ułatwia oglądanie struktur płytko położonych. W nowoczesnych aparatach 

są głowice liniowe, którymi możemy badać głębsze struktury ponieważ działają 

jak convex, ale ceny tych aparatów są wysokie. 

 

b. Badanie struktur głębokich 

 Głowice convex o niskiej częstotliwości, mają zakres częstotliwości w 

przybliżeniu 2-6 MHz (megaherców). Im mniejsza częstotliwość tym głowica 

będzie lepiej penetrować głębsze struktury. Convex wykorzystywany jest 

głównie do badań narządów wewnętrznych, ale w narządzie ruchu sprawdza się 

idealnie do głębokich struktur. Penetracja nawet do 40 cm w głąb ciała pacjenta. 
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Powierzchowne struktury są słabiej widoczne ze względu na zakrzywienie czoła 

głowicy. 

 

c. Ilość kryształów piezoelektrycznych w głowicy 

 Nie będę tu tłumaczył budowy głowicy ultrasonograficznej ponieważ nie 

musisz znać budowy silnika samochodu by wiedzieć jak się nim jeździ. Wystarczy 

żebyś wiedział, że coś takiego w budowie głowicy ultrasonograficznej występuje.  

 Usłyszałem kiedyś na szkoleniu o osobach interesujących się 

ultrasonografią, które stwierdziły, że do aparatu z głowicą o ilości kryształów 

poniżej pewnej minimalnej ilości, która wynosi XYZ, nawet nie podchodzą. Nie 

wiem co było powodem takiego stwierdzenia z ich strony. Czy były to ich 

doświadczenia wynikające z testowania różnych aparatów czy po prostu 

marketingowe frazesy. Nie oceniam tej wypowiedzi ponieważ wiem, co 

podpowiada mi moje doświadczenie. 

 Moje zdanie jest takie i opieram je na swojej kilkuletnim doświadczeniu, 

że owszem aparaty z większą ilością kryształów w głowicy mają lepsze 

parametry by obrazować w wyższym standardzie, ale zdarzają się 

niespodzianki jak taka, że w tym samym aparacie, głowica tej samej firmy z 

większą ilością kryształów obrazuje gorzej od tej, która ma ich mniej.    

 Jak to wytłumaczyć? No cóż, na jakość oglądanego przez nas obrazu na 

monitorze składa się wiele rzeczy. Jego jakość i to co widzimy zależy po części od 

nas czyli od kierowcy, który przykłada głowicę z taką siłą i pod takim kątem, który 

daje najlepszy możliwy obraz. Po drugie same parametry aparatu jak procesor, 

różne elementy budowy aparatu a w tym ilość kryształów czyli tzw. hardware 

mają również wielkie znaczenie. No i trzeci powód to oprogramowanie czyli 

software aparatu, które nie pozostaje bez wpływu na obraz. Celowo nie 

wspominam tu o pacjentach ponieważ ich zdolność do przenikania przez ich ciało 

ultradźwięków bywa bardzo różna. Sam się przekonasz! Kupując aparat wiemy 

co kupujemy, ponieważ każda specyfikacja techniczna powinna zawierać 

najważniejsze informacje, jednak kluczowe jest to, by przetestować aparat i w 

ten sposób sprawdzić jego możliwości. 

 W ramach ciekawostki dodam, że wybiegiem marketingowym wielu firm 

jest stworzenie takiego parametru obrazu lub takiego elementu budowy 

aparatu, którego nie będzie miała konkurencja. Jest to czasem decydujący 

argument wpływający na sprzedaż aparatu w przetargach publicznych a nie 

zawsze możliwy do weryfikacji. 

 Wspominałem wcześniej o uszkodzeniu głowicy i koszcie jaki może to 

generować w Twoim portfelu. Na zdjęciu nr 8, poniżej możesz zobaczyć jak 
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wygląda obraz z uszkodzoną głowicą kiedy dojdzie do wypalenia lub 

mechanicznego uszkodzenia kryształu. Dodatkowo na obrazie mogą pojawiać się 

różnego rodzaju artefakty czyli rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, to temat 

bardzo szeroki dotyczący interpretacji oglądanego obrazu. Sam oceń czy to, co 

widzisz zaburza i w jakim stopniu utrudnia komfort pracy. Uszkodzenie może 

oczywiście dotyczyć jednego albo wielu kryształów, w tym przykładzie nie 

chciałem zbytnio przesadzić. 

 

 
Zdjęcie nr 8 

 

 Jak widać gołym okiem, podczas obrazowania danej struktury uszkodzenia 

polegają na braku w kilku miejscach na ekranie obrazu w osi pionowej. 

Uszkodzenie kryształu w głowicy będziesz widział zatem od razu, ale dla 

pewności wytłumaczę Ci także jak możesz samemu sprawdzić czy głowica jest 

uszkodzona. Wystarczy, że weźmiesz metalowy przedmiot np. kluczyk od 

samochodu i delikatnie przesuniesz go po silikonowej powierzchni czoła głowicy 

z jednego końca na drugi. Pamiętaj by zrobić to bardzo delikatnie nie 

uszkadzając silikonowej nakładki. W czasie przesuwania klucza obserwuj ekran 

i zwróć uwagę czy miejscami pojawia się brak obrazowania. To wszystko, proste 

prawda?! 
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4. Dostępne funkcje w USG 

 W tym rozdziale przechodzimy do bardziej szczegółowych zagadnień. Nie 

będę ich opisywał z naukową precyzją, tylko skupię się na zagadnieniach 

praktycznych, ponieważ przy wyborze aparatu USG nie teoria, ale praktyka 

powinna decydować. W powyższym rozdziale, w części o kryształach napisałem, 

że kluczowe jest to, by przetestować aparat i w ten sposób sprawdzić jego 

możliwości. Oczywiście nie mając doświadczenia w ultrasonografii trudno jest 

ocenić na pierwszy rzut oka co i jak wygląda, czy aparat realizuje parametry, 

które sprawią, że okaże się on trafioną inwestycją. Pamiętasz historię z początku 

poradnika o rosnącej frustracji związanej z zakupem aparatu, który pozwalał 

wróżyć z fusów?! Dokładnie o tym porozmawiamy w tym rozdziale! 

  

a. Wybór rodzaju badania tzw. preset 

 To, co zaoszczędza nam czas każdego dnia, to schematy, którymi 

posługujemy się w naszym życiu. Z aparatem USG jest podobnie. Każdy aparat 

USG można regulować w różny sposób i na wiele rodzajów. Ilość parametrów, 

które możemy ustawić jest bardzo duża i na co dzień ta wiedza naprawdę nie jest 

nam do niczego potrzebna. Preset to nic innego jak ustawienie aparatu pod 

konkretne badanie narządów lub tkanek. Ustawienia te sprawiają, że badana 

przez nas struktura jest widoczna w najlepszy z możliwych sposobów bez 

regulowania aparatu. Oczywiście najlepszy dla tej osoby, która ten preset 

ustawiała. Nie martw się, nic sam nie musisz ustawiać. Aparaty USG mają 

fabrycznie wgrane presety, na których wybierasz typ badania odpowiadający 

temu, co chce oglądać. Oczywiście w trakcie badania u tego samego pacjenta, 

parametry obrazu możesz dowolnie zmieniać przez regulację niektórych 

wskaźników lub zmienić od razu preset, jeśli przechodzisz do badania innej 

struktury. W aparatach presety są przypisane do głowic, na których pracujemy. 

Jak pisałem wyżej mamy różne głowice ponieważ nasze narządy i tkanki są 

położone powierzchownie albo głęboko. Jeśli pracujesz na głowicy liniowej, to 

nie będziesz oglądać na niej wątroby, która położona jest głęboko, i którą badasz 

za pomocą głowicy convex. Dlatego do głowicy convex są przypisane presety, 

które służą do badania narządów położonych głębiej i analogicznie jest z głowicą 

liniową. Jeśli lekarz wykonuje badanie kardiologiczne to używa to tego głowicy 

kardiologicznej, która różni się swoją budową od innych głowic a w aparacie są 

przypisane do niej presety do badania serca. To wszystko ma za zadanie ułatwić 

badającemu pracę.  

 Mam nadzieje, że udało mi się wyjaśnić to w prosty sposób. Na pierwszy 

rzut oka może to wydawać się skomplikowane, ale uwierz mi, że 
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 jak usiądziesz do aparatu, to wszystko od razu się usystematyzuje.  

 W przypadku fizjoterapii stosujemy najczęściej dwa presety: preset 

mięśniowo-szkieletowy (MSK) lub powierzchowny (SUPERFICIAL). To w 

zasadzie wystarcza by przeprowadzić badanie i już na wstępie mieć wszystkie 

parametry ustawione tak, by nie musieć nic regulować. Oczywiście są parametry, 

które warto wyregulować ponieważ aparat nie wie co chcesz obserwować, ale to 

już w kolejnym punkcie. 

 

b. Funkcje dostosowania obrazu do badania 

 To, co musisz wiedzieć to znać podstawowe funkcje w aparacie, które 

sprawią, że obraz może zmienić się nie do poznania regulując nawet jeden 

parametr. Oczywiście w miarę jak będziesz badał więcej Twoje oczekiwania co 

do obrazu mogą się zmieniać. Wtedy oczywiście zmodyfikujesz presety fabryczne 

na takie, jakie Ci odpowiadają, to zazwyczaj jest bardzo proste. Oczywiście 

czasami presety fabryczne są od samego początku słabej jakości, tak niestety 

dzieje się nawet w aparatach wysokiej klasy. Pamiętaj wtedy, że sprzedawca 

powinien o to zadbać, by presety były ustawione odpowiednio pod Ciebie.  

 Zatem podstawowe funkcje, które musisz znać by dostosować obraz do 

badania to te poniższe, ale od razu zaznaczam, że w zależności od producenta 

mogą się one różnić miedzy sobą nazwą mimo, że funkcja ta jest taka sama. 

Niektórzy producenci funkcje te oprócz opisu słownego opisują także za 

pomocą piktogramów czyli obrazków.  

 

LISTA NIEZBĘDNYCH DO ZAPIETANIA FUNKCJI: 

• PRESET – wybór presetu do badania. 

• PROBE – wybór głowicy do badania. 

• GAIN – pozwala rozjaśnić albo przyciemnić obraz, najczęściej jest to pokrętło. 

• DEPTH – regulacja głębokości skanowania w głąb ciała, podawana na ekranie 

jako cyfra a także z boku pola obrazowego jako oś. 

• FOCUS – inaczej soczewka czyli miejsce, w którym krzyżują się ultradźwięki. 

Pozwala to na uzyskanie najlepszego obrazu na tym poziomie obserwacji, na 

którym jest zlokalizowany FOCUS, czyli miejsce, które najbardziej Cię interesuje. 

• FREQUENCY – częstotliwość wysyłanej wiązki ultradźwięków z aparatu przez 

głowicę. W zależności czy badamy struktury powierzchowne czy głębokie 

częstotliwość musi być większa albo mniejsza. 

• FRAME RATE – prędkość odświeżania obrazu na ekranie w klatkach na sekundę. 
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INNE ISTOTNE FUNKCJE LUB REGULACJE UŻYWANE PODCZAS BADANIA: 

• FREEZE – zamrożenie obrazu podczas badania by np. dokonać pomiaru lub zrobić 

zdjęcie. 

• DYSTANS – pomiar podstawowy, który pozwala nam zmierzyć na ekranie 

odległość miedzy dwoma punktami i tak określić np. grubość badanej struktury. 

• IMAGE – zdjęcie, które wykonujemy by zarchiwizować dany obraz. 

• TRACKBALL – to kulka najczęściej na środku pulpitu, którą przesuwamy 

zamrożony wcześniej obraz do tyłu i do przodu, by tak jak na filmie zobaczyć 

wcześniejsze lub kolejne klatki. To także regulacja pozycji kursora na ekranie. 

• TGC – najczęściej 8 suwaków z boku pulpitu aparatu pozwalających rozjaśnić lub 

przyciemnić obraz na różnych poziomach pola obrazowego idąc od góry w dół 

czyli działają w poziomie, podobnie jak GAIN. 

• SET – akceptacja wybrania danej funkcji np. zatwierdzenie presetu, głowicy lub 

rozpoczęcia i zakończenia pomiaru dystansu. 

 

 Poniżej znajdziesz zdjęcie przykładowego pulpitu aparatu USG, gdzie 

suwaki TGC znajdują się w prawym górnym rogu a TRACBALL podświetlony na 

niebiesko jest zlokalizowany na dole i na środku ekranu - zdjęcie nr 9. 

 

 
Zdjęcie nr 9 

 

c. Funkcje poprawy obrazu 

 W każdym aparacie USG oprócz powyższych funkcji są dostępne także inne 

regulowane parametry poprawiające jakość oglądanego obrazu. Są to najczęściej 
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funkcje, które zaprogramował producent. W różnych aparatach te funkcje mogą 

mieć różne nazwy, ale działanie będzie takie same lub bardzo podobne. 

Odmienne nazewnictwo jest wynikiem posiadania przez producenta patentów 

dotyczących ulepszeń w swoich aparatach. Tych funkcji może być bardzo wiele, 

nie sposób wymienić wszystkie, ale do najczęściej używanych, oprócz 

powyższych należą: 

• THI – podwójna harmoniczna. 

• AUTOMATIC GAIN – automatyczne dopasowanie obrazu w funkcji GAIN. 

• AUTOMATIC TGC –  automatyczne dopasowanie obrazu w funkcji TGC. 

• DR – DYNAMIC RANGE czyli zakres dynamiczny, który pozwala na regulację ilości 

poziomów szarości w aparacie, czyli pozwala nam ustawić obraz by struktury były 

względem siebie bardziej kontrastowe (biało-czarne) lub miały więcej odcieni 

szarości. 

• COMPOUND – wysyłanie przez głowicę wiązki krzyżowej czyli taka regulacja 

wiązki ultradźwięków by była nadawana pod różnym kątem. 

• DENSITY LINE – gęstość linii, to funkcja pozwalająca mówiąc prostym językiem 

na poszatkowanie obrazu, który oglądasz na możliwie wiele części w osi 

pionowej, co pozwala na lepsze obrazowanie szczegółów tkanek. 

 

 Zależnie od oprogramowania aparatu liczba i skuteczność powyższych 

wskaźników jak i wielu innych, niewymienionych przeze mnie, może być bardzo 

różna. Nie zdziw się, że niektóre wskaźniki mimo regulacji nie zmienią Twoim 

zdaniem jakości obrazu ponieważ ich efektywność, na pierwszy rzut oka nie 

będzie dla Ciebie zauważalna lub w zależności od funkcji nie będzie widoczna w 

obrazie statycznym. By opisać wszystkie wskaźniki, ich funkcje i znaczenie 

musielibyśmy poświecić tej lekturze znacznie więcej czasu!  

 By jednak pozwolić Ci szybko i skutecznie wyregulować oraz sprawdzić 

obraz jaki daje testowany przez Ciebie aparat, zastosuj się proszę do poniższego 

algorytmu 10 punktów. Będzie on pomocny przy testowaniu obrazu na różnych 

aparatach. Więc pamiętaj by powtórzyć go za każdym razem, kiedy będziesz 

oceniał różne aparaty względem siebie. I jeszcze jedno o czym muszę 

wspomnieć. Z ultrasonografią jest trochę tak, jak z prowadzeniem samochodu. 

Młody i niedoświadczony kierowca nie tylko popełnia więcej błędów, ale ma 

także mniejsze doświadczenie, którego brak sprawia, że gorzej przewiduje 

potencjalne niebezpieczeństwo na drodze, niż ktoś, kto ma przynajmniej rok 

jazdy za sobą. Z USG jest podobnie tzn., że jeśli będziesz badał częściej i więcej, 

to nie tylko Twój wzrok przyzwyczai się do obrazu jaki prezentuje aparat, ale 
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Ty sam będziesz zauważał więcej niuansów i szczegółów na tym samym 

obrazie. Przykładem dobitnie potwierdzającą powyższą zależność jest sytuacja, 

kiedy przy tym samym obrazie, dwie różne osoby mają zupełnie odmienne 

zdania, co do jakości i efektywności obrazowania jaką prezentuje aparat. Lub, co 

jest bardzo częste, to ta sama osoba po kilku dniach pracy na tym samym 

aparacie widzi znacznie więcej. Takie sytuacje wcale nie są rzadkie jak by się 

mogło wydawać!  

 Poniżej zamieszczam algorytm, o którym mówiłem: 

1. Staraj się wybrać 1-2 struktury, które zawsze będziesz oceniał na różnych 

aparatach, by Twój wzrok oglądał te same elementy wchodzące w skład 

badanej tkanki np. ten sam staw, to samo skupisko naczyń krwionośnych 

i nerwów itd. Najlepiej gdyby to były struktury Twojego ciała. 

2. Sprawdź ustawienie TGC czyli 8 suwaków z boku pulpitu, by były 

ustawione zawsze w ten sam sposób np. w jednej linii po środku skali, lub 

były ustawione płynnie-kaskadowo od góry do dołu, od strony lewej do 

prawej. 

3. Wybierz głowicę liniową. 

4. Wybierz odpowiedni preset np. MSK. 

5. Jeśli badasz strukturę położoną bardzie powierzchownie to sprawdź i/lub 

zmień głębokość na np. 4 cm. 

6. Częstotliwość zmień na maksymalną jaka jest możliwa na głowicy, którą 

masz do dyspozycji, lub używaj tej samej częstotliwości na różnych 

aparatach, najlepiej gdyby było to co najmniej 12 MHz. Generalnie 

częstotliwość ma ułatwiać Ci poprawienie obrazu. Czasem przy badaniu 

powierzchownym maksymalna częstotliwość niekoniecznie może być 

najlepsza. 

7. Ustaw jasność ekranu funkcją GAIN na taką jaka najbardziej Ci odpowiada. 

8. Ustaw FOCUS na takiej wysokości struktury, która jest przez Ciebie 

obserwowana. Ustawienie to zmieniaj za każdym razem kiedy struktura 

przez Ciebie obserwowana zmieni swoją głębokość ba obrazie. 

9. Bardzo ważne jest to, byś za każdym razem kiedy badasz, głowicę trzymał 

w taki sposób, by była ułożona PROSTOPADLE do struktury, którą 

oglądasz. 

10.  Jeśli aparat posiada funkcje poprawiające obrazowanie, to możesz z nich 

skorzystać właśnie teraz. Włączaj lub wyłączaje je naprzemiennie, każdą 

po kolei lub kilka jednocześnie. Nie testuj wszystkich, które są dostępne w 

aparacie, ale przynajmniej te, które podałem Ci powyżej jeśli oczywiście 

występują w Twoim testowanym modelu  np. THI, DR, DENSITY LINE.  
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 Dla ułatwienia, poniżej znajdziesz zdjęcie nr 10, z przykładowym obrazem 

badania powierzchownego, przeprowadzonego głowicą liniową z widocznymi w 

prawym górnym rogu parametrami obrazu. Jak widzisz, prezentowany obraz na 

zdjęciu jest pozbawiony defektów wynikających z uszkodzenia kryształów, więc 

możesz w stosunku do zdjęcia nr 8 ocenić, jak zmienia się Twój komfort pracy.  

 

 
B - prezentacja „B” obrazowanie dwuwymiarowe, F - FREQUENCY częstotliwość, D - DEPTH głębokość, G - GAIN 

rozjaśnienie, FR - FRAME RATE prędkość odświeżania obrazu, DR - DYNAMIC RANGE ilość poziomów szarości 

obrazu, iClear i iBeam poprawiają jakość obrazowania 

Zdjęcie nr 10 

 

d. Archiwizacja badania 

 Bardzo często obserwuję, że badający nie zapisują danych  pacjenta, 

którego badali jak i samego badania w postaci zdjęć. Ma to oczywiście 

uzasadnienie w sytuacji, kiedy w badaniu nie stwierdzamy żadnych 

nieprawidłowości. Moim zdaniem warto zapisywać badania przeprowadzane u 

pacjentów, zwłaszcza na początku pracy z USG, ponieważ prowadzona w ten 

sposób dokumentacja pozwoli nam na szybsze uczenie się sztuki ultrasonografii 

i porównanie obrazowania różnych struktur u różnych pacjentów. Ma to 

znaczenie w sytuacji dostrzeżenia potencjalnej nieprawidłowości, ponieważ by ją 

zauważyć trzeba poznać struktury prawidłowe. To może wydać się zaskakujące, 

ale nie tylko każda struktura charakteryzuje się różną echogenicznością, czyli 
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zdolnością do odbijania fal ultradźwiękowych, ale takie różnice można 

zaobserwować między płcią, wiekiem badanego pacjenta lub ilością posiadanej 

tkanki tłuszczowej itd.     

 

5. Wyposażenie dodatkowe 

 O wyposażeniu dodatkowym wspominałem już wcześniej pisząc o 

koszyczku i podstawie na głowice lub o wózku dedykowanym do USG. Dodam 

tylko to, że oprócz wózka podstawowego, który w zupełności wystarczy warto 

zastanowić się nad wózkiem z opcjami dodatkowymi, ponieważ mogą być one 

bardzo przydatne. Myślę tu o regulacji wysokości wózka w zależności od pozycji 

przyjętej podczas badania i wzrostu badającego, dodatkowym pojemniku na żel, 

listwie zasilającej z długim przewodem, dodatkowych miejscach na ręczniki, 

półce na printer lub inne akcesoria, czy wreszcie specjalnemu mocowaniu na 

aparat USG, by nie został przypadkowo strącony. W tym ostatnim dodam tylko 

tyle, że byłem kiedyś świadkiem łapania aparatu w locie, więc zachęcam do 

przytwierdzania aparatów do wózka lub stolika nawet gdyby miało to być 

przytwierdzenie domowym sposobem. Cena wózka dzięki tym udogodnieniom 

może być oczywiście wyższa, ale wydatek taki jest jednorazowy a komfort i 

bezpieczeństwo pracy nieocenione. Przykłady takich wózków zamieściłem 

poniżej na zdjęciu nr 11, gdzie możemy porównać wózek fabrycznie 

wyprodukowany przez producenta ultrasonografów, do wózka niefabrycznego, 

prawdopodobnie tańszego i spełniającego wszystkie nasze oczekiwania. 

 

 
Zdjęcie nr 11 
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Innym wartym naszej uwagi akcesorium jest torba transportowa, 

szczególnie w sytuacji kiedy kupujemy aparat przenośny. I nie możemy 

zapomnieć o podstawie na głowicę kiedy mamy aparat bez koszyczka, chociaż o 

takową nie jest łatwo. Na zdjęciu nr 12 zamieściłem przykład torby transportowej 

zintegrowanej z podstawą, co znacznie ułatwia transport. Natomiast podstawa 

zabezpiecza nie tylko głowice przed przypadkowym uszkodzeniem ale ułatwia 

także spływanie żelu w tubie.  

 

 
Zdjęcie nr 12 

 

Kolejnym wyposażeniem, w sytuacji gdy chcemy udostępniać zdjęcie z 

badania naszemu pacjentowi, może być printer czyli specjalna drukarka do 

drukowania obrazu z USG, przykład widzimy na zdjęciu nr 13. 

 

 
Zdjęcie nr 13 
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 Niestety koszt printera jest stosunkowo wysoki a częstotliwość używania 

może być mała, wiec inwestycja może okazać się nietrafiona. Ważne jest jednak 

to, by sprzedawca doradził nam jaki printer wybrać ponieważ w zależności od 

oprogramowania aparatu mogą one drukować zdjęcia w różnych formatach, 

które nie będą nam odpowiadać a wtedy tym bardziej printer nie spełni naszych 

oczekiwań. Prostszym rozwiązaniem i o wiele tańszym jest zarchiwizowanie 

badania i przegranie go na pendrive jeśli chcemy udostępnić je pacjentowi. 

Dlatego sprawdź czy aparat posiada łącze USB, które nam to umożliwi. Innym 

rozwiązaniem stosowanym w praktyce jest połączenie aparatu za pomocą Wifi 

ze zwykłą drukarką i wydrukowanie zdjęcia lub raportu z badania na zwykłej 

kartce A4. Nie każdy aparat to potrafi, ale udogodnienie jest i oszczędne i 

praktyczne. Jeśli aparat ma być podłączony do sieci przychodni lub szpitala to z 

pewnością będziesz potrzebował systemu DICOM, który jest powszechnym 

formatem dokumentów medycznych.  

  

 Na koniec tego rozdziału zostawiłem to, co łatwo może ujść naszej 

uwadze a mianowicie żel ultrasonograficzny do wykonywania badania. Bez 

tego żadne badanie na pewno się nie odbędzie, ponieważ by ultradźwięki 

penetrowały do tkanki musimy zastosować żel miedzy głowicą a ciałem 

pacjenta. Żel eliminuje powietrze czyli gaz, przez które ultradźwięki nie 

przenikają. Wszelkie gazy sprawiają, że diagnostyka jest utrudniona dlatego 

pacjentom przed wykonaniem badania narządów wewnętrznych zaleca się by 

byli na czczo i wypili dużo wody. Płyny wypełnia pęcherz co z kolei pomaga w 

jego ocenie, ale to nie temat tego poradnika. Więcej na temat przygotowania do 

badania ultrasonograficznego znajdziesz na moim blogu. Na rynku występują 

różne opakowania żelu, w mniejszych i w większych tubkach jak na zdjęciu nr 14.  

 

 
Zdjęcie nr 14 
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Najlepiej na początku zakupić sobie kilka rodzajów żeli od różnych 

producentów w małych tubkach i wybrać taki, który będzie nam odpowiadał 

swoją konsystencją. Najważniejsze jest to, by nie ściekał on z głowicy. Żele 

produkowane są na bazie wody więc nie powinne alergizować jednak niektóre z 

nich pozostawiają ślady na ubraniach. Nie ma to oczywiście żadnego znaczenia 

ponieważ pacjent do badania się rozbiera, ale w przypadku wykonującego 

badanie może to go zmusić do częstej zmiany ubrania. Jeśli żel jest niezbędny to 

także papierowy ręcznik, którym pacjent wytrze się po badaniu a my wytrzemy 

głowice. I tu dochodzimy do wniosku, że wózek faktycznie może się przydać by 

mieć gdzie to wszystko trzymać. Przykłady dwóch wózków z aparatami i 

głowicami prezentuje zdjęcie nr 15.  

 

 
Zdjęcie nr 15 

 

6. Aparat używany czy nowy 

 To zagadnienie jest zależne wyłącznie od Ciebie i od Twojego podejścia do 

tematu. Niektóre osoby chcą mieć swój aparat od nowości i nie chcą używać 

sprzętu po kimś. Plusem zakupu aparatu używanego jest to, że za cenę np. 

nowego aparatu danej klasy możemy kupić aparat kilkuletni, ale o wyższym 
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poziomie obrazowania. Istotne w tym wypadku jest także zużycie aparatu, które 

możemy ocenić wizualnie i z informacji o miejscu w jakim dany aparat był 

używany. Jeśli chodzi o prywatne gabinety, to poziom zużycia będzie 

prawdopodobnie mniejszy niż gdybyśmy kupowali aparat, który stał w szpitalu 

lub w poradni gdzie jest wielu badających a właścicielem jest placówka. Zależnie 

od stanu oferowanego sprzętu, ze sprzedającym możemy wynegocjować dłuższą 

gwarancję na głowice lub w ogóle zakupić nowe głowice jeśli stare były zużyte.  

 Przed zakupem aparatu wypożyczmy go na kilka dni na demo, by 

spokojnie sprawdzić jego działanie. Podobnie możemy zrobić z nowym 

aparatem, którego kupno rozważamy. To normalna praktyka i niestety to 

właśnie ona sprawia, że koszty marketingowe takiego sprzętu są bardzo 

wysokie, co wpływa na cenę, którą musimy zapłacić.  

 

7. Ceny aparatów USG 

 Różnica w cenie miedzy aparatami podobnej klasy, w zależności od 

producenta, może wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Na cenę ma wpływ 

oczywiście wiele czynników i nie jest tajemnicą, że koszty marketingowe są ich 

ważnym składnikiem, o czym pisałem przed chwilą. Gdyby klienci kupowali 

aparat przez internet, bez konieczności testowania ich podczas kilkudniowej 

demonstracji, co angażuje doradcę i wymusza na dystrybutorze zwiększone 

koszty,  to ceny prawdopodobnie były by znacznie niższe. Miejmy także na 

uwadze fakt, że różni dystrybutorzy kierują się odmienną strategią, co sprawia, 

że nie zawsze aparat USG będzie dostępny do sprzedaży od ręki a czas 

oczekiwania na model, który nam się spodobał może wynosić nawet 2 miesiące. 

 Gdy dochodzi do rozmowy o cenie aparatu, bardzo często pojawia się ze 

strony klienta pytanie o możliwość finansowania zakupu. Oczywiście są klienci, 

którzy z finansowania nie korzystają, ale jednak większość klientów nie chce 

angażować własnych środków. Na rynku jest bardzo wiele podmiotów, które 

oferują kredyty, pożyczkę lub leasing. Sprzęt medyczny znajduje się generalnie 

na 8% stawce podatku VAT i w związku z tym do najczęściej wybieranych form 

finansowania aparatury medycznej należy pożyczka leasingowa. Wyróżniamy 

trzy formy finansowania wybierane przez klientów: leasing operacyjny, leasing 

finansowy i pożyczka medyczna. W tym poradniku nie będę opisywał różnic 

miedzy nimi ponieważ jeśli chcesz je poznać bliżej, to zapraszam na stronę 

proskan-leasing.pl, na której znajdziesz szczegółowe informacje czym te formy 

różnią się od siebie i jakie niosą ze sobą zalety.  By uzyskać jak najlepsze warunki 

finansowania na pewno warto zwrócić się do kilku doradców finansowych. 
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8. Serwis posprzedażowy i przeglądy okresowe 

 Jeśli chodzi o serwis posprzedażowy, to czasy kiedy sprzedawcy nie 

odbierali telefonu od klienta po zamknięciu transakcji wcale nie minęły. Dziwne? 

No cóż, nie będę tu nikogo oskarżał ani nikogo chwalił.  Moim zdanie solidny 

partner udostępni Ci kontakty do swoich klientów, których obsługuje i wtedy 

możesz sprawdzić jego wiarygodność. Oczywiście w internecie możemy 

zasięgnąć opinii na temat każdej firmy, ale prawdę mówiąc czy ktoś ma na to czas 

i czy to źródło jest wiarygodne? Najlepsze sprzedaże dla dystrybutora to 

sprzedaże z polecenia starych klientów, więc podobnie jest z kupującymi. 

Najlepsze rekomendacje to kupujący, którzy już poznali się na sprzedawcy.  

 Co do przeglądów okresowych aparatu USG, to na rynku prywatnym 

wszystko jest kwestią uzgodnienia warunków handlowych z dystrybutorem. 

Rynek publicznych przychodni i szpitali rządzi się swoimi prawami. Nie rozwijam 

tego zagadnienia ponieważ nie jest celem tego poradnika. W cenie aparatu 

można zawrzeć wszystko, nawet pięcioletnią gwarancję i bezpłatny przegląd 

serwisowy co roku, tylko trzeba się liczyć z tym, że ktoś za to musi zapłacić. 

Dlatego moim zdaniem ważne jest, by dystrybutor był dostępny w każdej sytuacji 

kiedy wystąpią problemy ze sprzętem a czas jego reakcji nie był liczony w 

tygodniach lub na tzw. przy okazji…  

 

To o czym warto wspomnieć a wręcz należy pamiętać, to zarówno w 

sektorze prywatnym jak i publicznym, dokumentacja urządzenia medycznego 

czyli paszport techniczny, który powinniśmy otrzymać przy zakupie aparatu USG 

z warunkami gwarancji udzielanymi przez dystrybutora. 

 

 Tym sposobem dotarliśmy do końca poradnika. Mam nadzieje, że 

informacje w nim zawarte przydadzą Ci się do tego, by każdy aparat, który 

będziesz od dzisiaj testował nie miał przed Tobą tajemnic. A kiedy wybierzesz 

ten, który spełni Twoje oczekiwania to niech służył Ci jak najlepiej!  

 Jeśli na koniec mogę Cię o coś poprosić to poleć mnie lub ten poradnik 

innej osobie, która także jak Ty postanowiła wyruszyć w podróż z 

ultrasonografią! 

 

 

        Pozdrawiam! 

       Michał Gerke z PROskan! 


