
Колко време ще отнеме изследването
Доплер ехографията на съдова система продължава 
средно около 20 минути.

Как ще получа моите резултати
Резултатите от изследването ще получите веднага 
след края му, заедно с амбулаторен лист от лекува-
щия Ви лекар.

Важна информация
Моля носете цялата си предходна медицинска 
документация. .

Прегледите и консултациите в Отделението по 
ангиология и флебология се провеждат след 
предварително записан час.

София 1407, ул. Околовръстен път 127
 0700 13 127  cardio@acibademcityclinic.bg

 www.facebook.com/acibademcityclinic.bg
www.acibademcityclinic.bg
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Преди изследването 
Не се изисква специална предварителна подготовка 
за това изследване. Може да сте се хранили, както и 
да сте приели обичайните си за деня лекарства.

По време на изследването 
 Помещението, в което се извършва доплер ехогра-

фията, е слабо осветено. 
 Ще бъдете помолени да свалите дрехите си, докато 

останете по бельо, и да легнете върху пациентска-
та кушетка. Върху накрайника на апарата, наречен 
трансдюсер или сонда, се поставя гел. 

 Сондата изпраща и получава звукови вълни. Гелът 
помага за преминаването на звуковите вълни меж-
ду сондата и кожата на тялото. 

 Звуковите вълни се превръщат в движещи се кар-
тини на съдовете на тялото върху екрана на апара-
та.

 По време на изследването може да бъдете помоле-
ни да промените позицията на тялото си. Получени-
те образи от изследването могат да бъдат записа-
ни на хартия или на електронен носител, след което 
ще бъдат обработени от съдовия специалист.

След изследването
Ако е направено в извънболнична среда, можете вед-
нага да се върнете към обичайната си активност и на-
чин на живот.

ДОПЛЕР ЕХОГРАФИЯТА
е ехографско изследване на кръвонос-
ните съдове. То представлява графич-
но и звуково изображение на пулсации-
те на кръвта в артериите и вените. Чрез 
него може да се установи степента на 
запушване на съдовете, съответно ри-
ска от остра исхемия на жизненоважни 
органи и тъкани – крайници, мозък, бъ-
бреци и др.

графията може да се оцени още и състоянието на 
екстракраниалните, бъбречните кръвоносни съдо-
ве и тези на коремната аорта. Съдовите специалисти 
(ангиолози и хирурзи) използват метода за ранна ди-
агностика на атеросклерозата на артериите на глава-
та, корема и крайниците, което позволява откриване 
на критични стеснения и тяхното лекуване, предотвра-
тявайки развитието на гангрена, инсулт и инфаркт. 
Методът дава оценка и на ефекта от лечението на съ-
довите заболявания.

Как се провежда
Доплер ехографията е неинвазивно изследване – лека-
рят поставя контактен гел върху кожата на пациента и 
с помощта на трансдюсер, поставен върху кожата, на 
екрана на ехографския апарат се визуализира изслед-
ваният кръвоносен съд. Полученият образ се анализи-
ра от ангиолог и при нужда може да бъде записан или 
принтиран. Доплер ехографията е напълно безопасно 
изследване и може да се извършва многократно, спо-
ред нуждата и преценката на съдовия специалист.

Кога се провежда
Доплер ехографията се използва за диагностицира-
не и оценка на тежестта на различни заболявания на 
кръвоносните съдове – артериални тромбози, артери-
ални емболии, аневризми, разширени вени, тромбо-
зи на вените, тромбофлебити и др. Чрез доплер ехо-


