ECOGRAFII 4D
Spitalul Municipal Calafat efectuează Ecografii 4D

Cum ar fi să vă vedeţi copilul cum cască, zâmbeşte, clipeşte sau se joacă înainte
de a se naşte?
Acum este posibil cu ajutorul ecografiei 4D.

Preţ – 270 RON

Ce este ecografia 4D?
Este generată de aceleaşi imagini ca şi ecografia clasică 2D. Un
transducer cu ultrasunete trimite unde sonore în corp. Aceste unde se întorc la
transducer şi generează o imagine pe ecranul computerului. Imaginile ecografiei
2D sunt generate dintr-un singur unghi şi astfel se obţine o imagine plană albnegru a fătului. Ecografia 4D este generată din mai multe unghiuri. Undele
sonore sunt procesate de un program sofisticat şi rezultatul este o impresionantă
imagine 3D a bebeluşului. Ecografia 4D, cunoscută şi ca 3D live, adaugă
elementul de timp real. Acum imaginea se va mişca şi veţi putea vedea un „film"
în timp real cu bebeluşul în burtică!
Cu siguranţă, fiecare viitoare mămica a auzit de importanţa efectuării
ecografiei 4D. În general, aceasta reprezintă o metodă destul de sigură de
investigare a modului de dezvoltare al bebeluşului din burtica mamei, reuşind să
depisteze încă din timp eventualele probleme sau malformaţii ale acestuia.

Cu ajutorul ecografiei 4D de sarcină, viitoarea mămică îşi va putea
vedea bebeluşul mişcându-se în timp real şi va putea obţine în acelaşi timp un
filmuleţ cu primele imagini ale bebeluşului. Pe lângă importanţa sau impactul
emoţional pe care îl generează o astfel de ecografie, aceasta reuşeste să depisteze
cu mare exactitate sexul copilului, dar şi eventualele anomalii structurale ale
acestuia, reuşind să observe copilul din toate unghiurile aşezării sale în burtica
mamei.
Ecografia 4D în sarcină este net superioară celorlalte întrucât oferă o claritate
şi o precizie cu până la 70% mai mare. Cu toate acestea, efectuarea sa nu este
posibilă decât între săptămânile 24 şi 36 de sarcină, atunci când bebeluşul este
destul de bine format atât din punct de vedere fizic, cât şi organic.
Durata efectuării unei ecografii 4D este cuprinsă între 25 şi 30 de minute, momente
unice pentru fiecare viitoare mămică.
În cazul în care sarcina este mai avansata, gravida va putea distinge cu mare
precizie anumite aspecte ale înfăţişării bebeluşului.
Pe parcursul efectuării sale, medicii îi vor arăta acesteia modul în care îi bate
inimioara, cum funcţionează rinichii, plămânii sau alte organe vitale.
Costurile unei ecografii 4D nu sunt deloc ridicate ţinând cont de ceea ce
reuşeşte să stabilească cu atâta precizie, preţul acesteia fiind de 270 lei.

