Amniocentesis
Amniocentesis is a test of amniotic fluid. This fluid is around your baby in
your uterus. The doctor will remove a small sample of the fluid with a
needle. This test checks your baby for birth defects.
There are some risks with this test:
•

A leak or infection of the amniotic fluid

•

The needle touching the baby

•

Early delivery

•

Miscarriage

Talk to your doctor about these risks.
Arrive on time for your test. Plan on this test taking about 1 hour.

During the Test
•

You will wear a hospital gown.

•

You lie on your back with your
stomach uncovered.

•

Your stomach is washed.

•

Your doctor uses ultrasound to see
your baby and find safe pockets of
amniotic fluid. An ultrasound is a
picture of your baby using sound
waves.

1

Амніоцентез
Амніоцентез - це аналіз навколоплідних вод. Ці води оточують дитину
в Вашій матці. Лікар відбере невеликий зразок цих вод за допомогою
голки. Цей аналіз дозволяє виявити вроджені дефекти Вашої дитини.
З цим аналізом пов'язаний деякий ризик:
•

Витік або зараження навколоплідних вод

•

Голка може торкнутися дитини

•

Передчасні пологи

•

Викидень

Обговоріть ці ризики зі своїм лікарем.
Не запізнюйтесь на це обстеження. Заплануйте на це обстеження біля
1 години.

Під час обстеження
•

Вам запропонують надягнути
лікарняний одяг.

•

Ви ляжете на спину з
непокритим животом.

•

Ваш живіт обмиють.

•

Ваш лікар буде
використовувати
ультразвуковий прилад для
того, щоб побачити Вашу
дитину та знайти безпечні
ділянки з навколоплідними
водами. Ультразвуковий прилад створює зображення Вашої дитини
за допомогою звукових хвиль.

Amniocentesis. Ukrainian
1

•

Your doctor may numb the skin where the needle goes in. You may feel
a sting.

•

When the needle enters the uterus, you may feel cramping.

•

The doctor takes out a small sample of the fluid and removes the needle.
The needle is in for less than 1 minute.

•

A monitor is placed on your stomach for 15 to 30 minutes to check your
baby's heartbeat.

•

Your doctor will get your test results in about 2 weeks. Your doctor will
share the results with you.

After the Test
•

Rest at home today.

•

Drink plenty of liquids.

•

If you have cramping, lie on your left side.

Call your doctor right away if you have:
•

Severe cramping

•

Fluid leaking from the vagina

•

Bleeding from the vagina

•

Fever

•

Your baby is less active

•

Other concerns

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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•

Ваш лікар може знеболити ділянку шкіри, в яку вводитиметься
голка. Ви можете відчути гострий біль.

•

В момент, коли голка ввійде в матку, Ви можете відчути перейми.

•

Лікар відбере невеликий зразок вод і витягне голку. Голка
перебуватиме в матці менше однієї хвилини.

•

На Ваш живіт на 15-30 хвилин буде поміщений монітор для
перевірки серцебиття Вашої дитини.

•

Ваш лікар отримає результати Вашого аналізу приблизно за два
тижні. Ваш лікар пояснить Вам ці результати.

Після обстеження
•

Відпочиньте сьогодні вдома.

•

Пийте багато рідини.

•

Якщо Ви відчуєте перейми, ляжте на лівий бік.

Негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у Вас:
•

Сильні перейми

•

Рідкі виділення з піхви

•

Виділення крові з піхви

•

Підвищена температура

•

Ваша дитина менш активна

•

Інші занепокоєння

Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до Вашого
лікаря або медичної сестри.
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