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3D/4D ultrazvočne preiskave
in svetovanje izvajata:
Nataša Kočnar, dr. med., spec. ginek. in porod.
in mag. Bojan Grulović, dr. med., spec. ginek. in
porod..
Ob pregledu dobite DVD posnetek, vso potrebno
dokumentacijo in interpretacijo izvidov.

Plod v prvem trimesečju

Lokacija in naročanje
za samoplačnice
Nahajamo se v Ginekološki ambulanti,
Splošne bolnišnice Brežice, na Černelčevi cesti 17.
Naročite se na telefonsko številko (07) 46 68 144,
vsak delovni dan med 12.00 – 13.00 uro ali po
e-pošti ginek@sb-brezice.si

Plod v drugem trimesečju

www.sb-brezice.si
Splošna bolnišnica Brežice
Černelčeva cesta 15
8250 Brežice
telefon: 07/46 68 100
fax: 07/46 68 110
e-pošta: tajnistvo@sb-brezice.si

Plod v tretjem trimesečju

Prvi pogled

na otrokov
		nasmeh....
TRIDIMENZIONALNI IN
ŠTIRIDIMENZIONALNI ULTRAZVOK ocena razvoja in vedenjskih vzorcev
ploda
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Prvi pogled na otrokov nasmeh
osečnost je obdobje polno pričakovanj, neznank,
prijetnega upanja in spreminjanja nosečnice tako
telesno kot duševno.

N

V štiridimenzionalni tehniki vidimo »živo« sliko
otroka, torej sliko v realnem času, vključno z mimiko
obraza.

Ultrazvok je namenjen spremljanju nosečnic in razvoju
njihovega otroka, s ciljem zgodnjega odkrivanja
nepravilnosti v razvoju ploda.

Med pregledom opazujemo kako se plod premika,
kakšne obrazne geste je sposoben narediti, denimo
prvi nasmeh, kremženje, zehanje, pitje, odpiranje oči.
Poskušamo določiti plodov ritem spanja in budnosti.

V Splošni bolnišnici Brežice imajo nosečnice možnost
pregleda s tridimenzionalnim in štiridimenzionalnim
ultrazvokom.
Tridimenzionalna preiskava omogoča natančnejšo
ocenjevanje ploda in poteka razvoja nosečnosti.
Lažje pregledamo okostje in notranje organe. Posebej
srce ploda in možganske strukture je moč natančneje
opredeliti kot zdrave oziroma bolezenske. Ocenimo
količino plodovnice in posteljico.
Ob pregledu določimo spol otroka in si ogledamo
plodov profil in lička, tudi obrazne napake, kot so
zajčja ustnica.

Čustva, ki se začnejo oblikovati pri pogledu na obraz
še nerojenega otročička in mamice, so neponovljiva
in predstavljajo čudovito življenjsko izkušnjo, ki se
nadaljuje po porodu in prvem objemu potomca.
Najboljši čas za pregled je od 18. do 28. tedna
nosečnosti, a plod je možno opazovati tudi že v prvem
trimesečju.
V drugem trimesečju izmerimo maternični vrat
nosečnice in s tem napovemo možnost grozečega
prezgodnjega poroda.
Izvedemo lahko tudi doppler oziroma meritev pretokov
v obeh materničnih arterijah kot napovedni dejavnik
za zastoj v rasti ploda in preeklamsije pri nosečnici.

CENIK samoplačniških UZ preiskav
Specialistični morfološki 3D/4D pregled 		
ploda v drugem trimesečju
110 EUR
Specialistični morfološki 3D/4D pregled 		
ploda v prvem in tretjem trimesečju
80 EUR
Ultrazvočno merjenje materničnega vratu 40 EUR
Merjenje pretokov v materničnih arterijah 40 EUR

