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Badanie FAST pozwala na ujawnienie krwi (płynu) 

jako hipoechogenicznego ogniska w najniżej 

położonych przestrzeniach jamy otrzewnej 

 

 



zastosowanie 

• przenikliwy penetrujący uraz serca i uraz klatki 

piersiowej: identyfikacja rozwijającego wysięku 

osierdziowego  zanim dojdzie do tamponady 

• tępy uraz serca: tępe pęknięcie serca 

• tępy uraz brzucha: dootrzewnowo krwawienie po 

tępym urazie jest powszechne i zwykle jest 

wynikiem uszkodzenia wątroby lub śledziony 

• przenikliwy penetrujący uraz brzucha: 

hemoperitoneum 



zastosowanie 

 

• urazy klatki piersiowej z hemothorax  

• identyfikacja około 200 ml płynu opłucnowego, 

ale: 

• czułość ultradźwięków powoduje, że są bardziej 

czułe w wykrywaniu płynu opłucnowego i mogą 

identyfikować zaledwie 20 ml płynu w jamie 

opłucnej .  

 



Zastosowanie FAST 

Usg fast jest pierwszym badaniem obrazowym, 

które należy wykonać po urazach jamy brzusznej i 

klatki piersiowej, u osób niestabilnych krążeniowo. 

 

Dążymy do wykrycia obecności wolnego płynu w 

jamie brzusznej, miednicy, w worku osierdziowym i 

u podstawy płuc w jamie opłucnej. 

 

FAST: mobile usg, night mobile usg, sor mobile 

usg 

 



FAST USG 

zalety  

• Portable 

• Rapid 

• Non-invasive 

• Repeatable 

• Cost-effective 

łatwość dostępu,  

niski koszt,  

szybkość wykonania  

wiarygodności badania 

Badanie jest szybkie, powtarzalne, 

potencjalnie mobilne  

 

 

czułość i swoistość 

• Minimal amount of fluid in 

abdomen detectable by USG ~ 

200 - 650ml (????) 

 

•  High sensitivity in detecting 

haemoperitoneum (63 - 100%) 

 

•  High specificity in detecting 

haemoperitoneum (96 - 99%) 

 

 



 



W jamie otrzewnej znajduje się kilka 

potencjalnych przestrzeni, które w warunkach 

prawidłowych są wolne od płynu 

 w warunkach patologicznych może 

gromadzić się w nich wolny płyn 

  

•     zachyłek wątrobowo-nerkowy (zachyłek Morisona) 
między torebką wątroby i powięzią Geroty otaczającą 
prawą nerkę, 

•     zachyłek śledzionowo-nerkowy - między śledzioną i 
powięzią Geroty otaczającą lewą nerkę, 

•     zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe u mężczyzn - 
utworzone przez uwypuklenie otrzewnej między 
odbytnicą i pęcherzem moczowym, 

•     jama Douglasa u kobiet - utworzona przez 
uwypuklenie otrzewnej między odbytnicą i tylną ścianą 
macicy. 

 



prawy górny kwadrant brzucha 

projekcja ruq, projekcja morisona, 

projekcja wątrobowo-nerkowa 

 

 

 

• Okolica anatomiczna: okolica okołowątrobowa i strefa 
wątrobowo-nerkowa (zachyłek Morrisona). 

• Wyjściowa pozycja głowicy: prawa linia pachowa 
przednia, 7-9 międzyżebrze. 

• Płaszczyzna badania: strzałkowa lub nieznacznie 
skośna (w przypadku trudności w obrazowaniu 
spowodowanych cieniem akustycznym od żeber). 

• Znacznik głowicy: skierowany dogłowowo. 

• Zmiana położenia głowicy w trakcie badania: 
przesuwanie w kierunku góra-dół, dogłowowo i 
doogonowo 

• Uwidocznić dolny biegun nerki – najbardziej ku tyłowi 
jamy otrzewnej 

 





Prawidłowy RUQ 



 









 















Lewy górny kwadrant 

 

• Okolica okołośledzionowa (zachyłek śledzionowo-
nerkowy). 

• Wyjściowa pozycja głowicy: lewa linia pachowa tylna, 
5-7 międzyżebrze. 

• Płaszczyzna badania: strzałkowa lub nieznacznie 
skośna (w przypadku trudności w obrazowaniu 
spowodowanych cieniem akustycznym od żeber). 

• Znacznik głowicy: skierowany dogłowowo. 

• Zmiana położenia głowicy w trakcie badania: 
przesuwanie w kierunku góra-dół. 

• Mniejszy niż Morisona 
 

 



















projekcja podmostkowa 

subxifoidalna, cardialna, cardiac 

view 

  

• Okolica anatomiczna: serce (ocena worka 
osierdziowego). 

• Wyjściowa pozycja głowicy: pod wyrostkiem 
mieczykowatym mostka. 

• Płaszczyzna badania: poprzeczna. 

• Znacznik głowicy: skierowany w prawo. 

• Zmiana położenia głowicy w trakcie badania: pochylenie 
w kierunku doogonowym, rotacja w kierunku lewego 
barku pacjenta. 

• Dodatkowe uwagi: należy pamiętać o ustawieniu 
maksymalnej głębokości badania  - w tej projekcji serce 
jest położone daleko w stosunku do głowicy. 

 



Badanie serca 

 

 

Po urazach i w stanach zagrożenia życia badanie 

usg pozwala na: 

 

• ocenę płynu w worku osierdziowym , 

• ocenę obecności czynności serca. 

 









 

 

Wysięk osierdziowy między wątrobą, a sercem  

i wokół serca 





 

 

wizja miednicy mniejszej, wizja 

nadłonowa, wizja spojeniowa, 

suprapubic view, suprapubic and 

bladder view 

 

 

 

• Wyjściowa pozycja głowicy: powyżej spojenia 

łonowego. 

• Płaszczyzna badania: poprzeczna. 

• Znacznik głowicy: skierowany w prawo. 

• Zmiana położenia głowicy w trakcie badania: 

pochylenie w kierunku doogonowym, przesuwanie w 

kierunku prawo-lewo. 

• Dodatkowe uwagi: badanie zdecydowanie łatwiej 

wykonać, kiedy pęcherz moczowy jest pełny! 

 





















Podsumowanie 

Interniational Consensus Conference 

algorytm postępowania 

• Badanie fast – wynik dodatni – stabilny -  TK 

• Badanie fast – wynik dodatni – niestabilny – blok 

operacyjny 

• Badanie fast – wynik ujemny – stabilny – 

obserwacja 

• Badanie fast – wynik ujemny – niestabilny – 

poszukuj przyczyn poza jamą brzuszną – 

diagnostyczne płukanie otrzewnej? 



Badanie ultrasonograficzne chorego po urazie 

brzucha, niestabilnego hemodynamicznie  jest 

"przedłużeniem" ręki i katalizatorem pracy umysłu 

chirurga.  

Jest jedną z metod diagnostycznych, która 

pomaga w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.  

Często diagności, wykonując badania planowe 

zapominają o tym traktując metodę jako istotę 

kontaktu z pacjentem. 



 

 

 

Dziękuję za uwagę 


