Ultrasound in Pregnancy
An ultrasound is a test that uses sound waves to look at your baby, the
uterus and the placenta. You will be able to hear your baby’s heartbeat
and pictures will be seen on the screen. An ultrasound is not an x-ray
and does not cause pain. This test takes about 20 minutes and will be
done in your doctor’s office or clinic.
An ultrasound is used to:
• Check the baby’s due date.
• Check the baby’s growth and weight.
• See if there is more than one baby.
• Look for signs of birth defects. If it shows that there might be a birth
defect, other tests will be done.
• Look for causes of bleeding or other problems.
• Check the baby’s position late in pregnancy.
Although the baby’s genital area may be seen, ultrasounds are not done
to find the baby’s sex. You will be asked if you want to know the sex of
the baby if an ultrasound is done. Ultrasound does not always show the
sex of a baby.

To Prepare
• You may be asked to drink 1 to 2 glasses of water before the test so
your bladder is full. If so, do not urinate until after the test.
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Ультразвукове дослідження під
час вагітності
Ультразвукове дослідження – це дослідження, що використовує
звукові хвилі для одержання зображення Вашої дитини, матки й
плаценти. Ви зможете почути серцебиття Вашої дитини й побачити
її на екрані. Ультразвук - це не рентгенівське випромінювання,
і він є безболісним. Це обстеження триває близько 20 хвилин і
проводиться в кабінеті Вашого лікаря або в клініці.
Ультразвукове дослідження використовується для:
• Перевірки дати пологів.
• Перевірки розвитку й ваги дитини.
• Того, щоб побачити, чи немає там ще одного плода.
• Виявлення ознак вроджених дефектів. Якщо виявиться, що
вроджений дефект можливий, будуть проведені додаткові
обстеження.
• Виявлення причин виділення крові або інших проблем.
• Перевірки положення дитини на заключній стадії вагітності.
Незважаючи на те, що під час УЗД можна побачити область
геніталій, визначення статі дитини не є основним завданням цього
обстеження. При проведенні УЗД Вам поставлять запитання про
те, чи хочете Ви довідатися по стать Вашої дитини. При проведенні
УЗД стать дитини не завжди видно.

Для підготовки
• Вас можуть попросити випити 1-2 склянки води для того, щоб
наповнити Ваш сечовий міхур. Якщо це відбудеться, не мочіться
до завершення обстеження.
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During the Test
• You will lie on a table with your stomach uncovered.
• Warm gel is put on your skin. A wand is moved across the gel to take
pictures.
• You will be able to see the pictures on the screen.
• The staff will talk to you about the pictures.
Talk to the staff if you have any questions or concerns.
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Під час обстеження
• Ви ляжете на стіл з непокритим животом.
• На шкіру буде нанесений теплий гель. Для одержання знімку по
поверхні гелю буде рухатися спеціальний зонд.
• Ви зможете побачити зображення на екрані.
• Лікар розповість Вам про ці зображення.
Якщо у Вас є які-небудь питання або побоювання, зверніться до
персоналу.

2005 – 2/2011 Health Information Translations
Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information
found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or
other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University
Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children’s Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of
your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Ultrasound in Pregnancy. Ukrainian.
2

