
    NAŠE ULTRAZVUKOVÉ PRACOVIŠTĚ NABÍZÍ TATO VYŠETŘENÍ:  
 
vyšetření ve 13. týdnu (11+0 až 13+6):  
 
   - umístění plodu (v děložní dutině/aktopické v děložním rohu nebo hrdle/mimoděložní těhotenství)   
   - vitalita plodu (akce srdeční přítomná/nepřítomná) 
   - počet plodů (při vícečetném těhotenství určení chorionicity - u dvojčat jedno/dvojvaječná) 
   - velikost plodu (pro určení stáří těhotenství, porovnání s poslední menstruací, upřesnění termínu porodu) 
   - vyšetření anatomie plodu (záchyt hrubých vrozených vad již na počátku těhotenství) 
   - vyšetření šíjového projasnění případně další parametrů (pro výpočet kombinovaného screeningu)  
   - vyšetření plodové vody (snížené/zvýšené množství) 
   - vyšetření dělohy, vaječníků, vejcovodů (odhalení případných myomů, cyst a jiných patologií) 
   - zhodnocení jizvy na děloze po případném předchozím císařském řezu 
 
 
vyšetření ve 20. týdnu (18+0 až 23+0):  
 
   - vitalita plodu (akce srdeční přítomná/nepřítomná) 
   - velikost plodu (porovnání s velikostí ve 13. týdnu) 
   - vyšetření anatomie plodu (odhalení případných vad, detailnější než ve 13. týdnu)  
   - zhodnocení pohlaví (případné vady, pohlaví jinak sdělujeme jen na přání rodičů) 
   - vyšetření placenty (lokalizace, struktura) 
   - vyšetření pupečníku (přítomnost tří cév) 
   - vyšetření plodové vody (snížené/zvýšené množství) 
   - vyšetření dělohy, vaječníků, vejcovodů (odhalení případných myomů, cyst a jiných patologií) 
   - zhodnocení jizvy na děloze po případném předchozím císařském řezu 
   - zhodnocení průtoků v cévách plodu a dělohy - Doppler (pouze ve speciálních případech) 
   - zhodnocení děložního hrdla (pouze v případě hrozícího předčasného porodu na žádost gynekologa)  
   - u vícečetného těhotenství vyšetření každého plodu v celém rozsahu  
   - u jednovaječných dvojčat posouzení přítomnosti transfuzního syndromu 
   - „genetický“ ultrazvuk na přání genetika  
 
 
vyšetření ve 30. týdnu (30+0 až 32+0):  
 
   - vitalita plodu (akce srdeční přítomná/nepřítomná) 
   - velikost plodu (porovnání s velikostí ve 13. a 20. týdnu) 
   - vyšetření anatomie plodu (odhalení nově se manifestujících vad, horší přehlednost než ve 20. týdnu)  
   - zhodnocení pohlaví (případné vady, pohlaví jinak sdělujeme jen na přání rodičů, pokud nebylo vidět dříve) 
   - poloha plodu (hlavičkou/zadečkem/příčná poloha/šikmá poloha) 
   - vyšetření placenty (lokalizace, struktura) 
   - vyšetření pupečníku (přítomnost tří cév, pokud bylo ve 20. týdnu nevyšetřitelné) 
   - vyšetření plodové vody (snížené/zvýšené množství) 
   - vyšetření dělohy, vaječníků, vejcovodů (odhalení případných myomů, cyst a jiných patologií) 
   - zhodnocení jizvy na děloze po případném předchozím císařském řezu 
   - zhodnocení průtoků v cévách plodu a dělohy - Doppler (pouze ve speciálních případech) 
   - zhodnocení děložního hrdla (pouze v případě hrozícího předčasného porodu na žádost gynekologa)  
   - u vícečetného těhotenství vyšetření každého plodu v celém rozsahu  
   - u jednovaječných dvojčat posouzení přítomnosti transfuzního syndromu 
   - „genetický“ ultrazvuk na přání genetika 
 
 
ostatní vyšetření (obvykle na žádost gynekologa):  
    
   - určení stáří těhotenství před 13. týdnem 
   - velikost plodu při diabetu 
   - mimořádné vyšetření dvojčat 
   - délka hrdla po konizaci 
   - a řada dalších 
 
 
placená vyšetření nehrazená pojišťovnou a komerční služby:  
 
   - kombinovaný screening/integrovaný test 550,- Kč (zahrnuje ultrazvukové vyšetření ve 13. týdnu +  
     vyšetření krve v 11. týdnu + případně tripletest) 
   - kombinovaný screening/integrovaný test včetně DVD záznamu ultrazvukového vyšetření včetně 4D 650,- Kč 
   - DVD záznam vyšetření včetně 4D ve 20./30. týdnu 650,- Kč 
   - černobílá fotografie (termopapír) 50,- Kč 
   - černobílá fotografie (fotopapír) 100,- Kč 
   - barevná 3D fotografie 150,- Kč 
   - určení pohlaví 100,- Kč 
    
VŠECHNA ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ JSOU PROVÁDĚNA V ROZSAHU, KTERÝ JE DOPORUČEN 
ČESKOU GYNEKOLOGICKO-PORODNICKOU SPOLEČNOSTÍ 
    


