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Břicho, ID: A.B   Krakov, 29. 1. 2014   
Přístroj: výrobce – GE, model – VOLUSON 730 EXPERT, převodník – RAB 2-5L 

Jméno a příjmení: Michal Siemiaszko   Datum narození: 7. 2. 1979, věk: 34 let 

 
Játra 

Velikost: nejsou zvětšena. Obrysy: pravidelné (hladké). Jaterní echogenita: normální. Trup a větve jaterní portální žíly: 

normální šířka a průběh. Intrahepatální žlučové kanály: nerozšířené. Společný žlučovod: nerozšířený. Společná jaterní tepna: 

normální šířka a průběh. Jaterní žíly: normální šířka. Lalok lobus caudatus: normální. Oblast jater: normální. Jaterní hilus: 

normální. 

Ohnisková/é léze: žádná/é. 

Diagnostický nález: játra jsou normální. 

Žlučník 

Velikost: normální. Stěna: normální šířka. Obsah: bezdozvukový. 

Diagnostický nález: žlučník je normální. 

Slinivka břišní 

Velikost: normální. Echogenita: normální. Obrysy: normální. Pankreatický vývod: nerozšířený. 

Diagnostický nález: slinivka břišní je normální. 

Slezina 

Velikost: normální. Echogenita: normální. Hilus sleziny: normální. 

Retroperitoneální prostor 

Břišní aorta: průměr je normální, struktura stěny: normální, průběh: normální. Dolní dutá žíla: stlačitelná, její struktura 

a průběh jsou normální. Původ velkých cévních kmenů: normální. 

Retroperitoneální prostor: normální. 

Pravá ledvina 

Velikost: normální. Umístění: standardní. Hranice: pravidelné. Echogenita renálního parenchymu ve srovnání s echogenitou 

jaterního parenchymu: nižší než u jaterního parenchymu, homogenní. Žádné známky retence. 

Levá ledvina 

Velikost: normální. Umístění: standardní. Hranice: pravidelné. Echogenita renálního parenchymu ve srovnání s echogenitou 

jaterního parenchymu: nižší než u jaterního parenchymu, homogenní. Žádné známky retence. 

Nadledvinky 

Suprarenální oblast: nijak pozoruhodná. 

Močový měchýř 

Normální. 

Obsah: bezdozvukový. 

Retence po vyprázdnění – cca 390 ml!!! 

Prostata 

Rozměry: šířka 29 mm, výška 19 mm, sagitální průměr: 24 mm. 

Prostata má hladké obrysy a její echogenita je normální, žádné ohniskové léze. 

Jiné imise: žádné známky volné tekutiny v břiše. 

Poučení: Pacient by měl mít otestovánu moč a naléhavě by měl navštívit 

urologa ke konzultaci. 

Nálezy: Velký objem moči v retenci po vyprázdnění. 

Pacient si nyní po několik týdnů stěžuje na obtíže při močení, nemá horečku. 
Michal Siemaszko, břicho v8. ID: AB, Sonomedica v. 1.5.0.4  
Tyto výsledky ultrazvukového vyšetření byly připraveny pomocí softwaru Sonomedica, který je známkou nejvyšší kvality otiskové standardizace 

ultrazvukového vyšetřování. Tento software doporučuje Polská ultrasonografická společnost. 

Internet: http//www.sonomedica.pl  
Já, Grzegorz Mysinski, soudní překladatel, tímto potvrzují, že výše uvedený překlad je pravdivým a přesným překladem původního 

dokumentu. 
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