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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Siêu Âm trong Thời
Kỳ Thai Nghén
Siêu âm là một thử nghiệm dùng sóng âm thanh để quan sát đứa trẻ, tử
cung và nhao thai. Quý bà có thể nghe được tiếng đập của tim trẻ và xem
được hình ảnh trên màn hình. Siêu âm không phải là quang tuyến X và
không làm đau nhức. Thử nghiệm này tốn khoảng 20 phút và sẽ được
thực hiện trong phòng mạch của bác sĩ hay bệnh xá.
Siêu âm được dùng để:
• Kiểm tra ngày sanh của trẻ.
• Kiểm tra phát triển và trọng lượng của trẻ.
• Xem có nhiều hơn một bé không.
• Tìm dấu hiệu bị khuyết tật bẩm sinh. Nếu thấy có khuyết tật bẩm
sinh, thì sẽ tiến hành thêm các thử nghiệm khác.
• Tìm nguyên nhân bị ra huyết hay các vấn đề khác.
• Kiểm tra vị trí em bé trong cuối thời kỳ thai nghén.
Mặc dù có thể nhìn thấy vùng bộ phận sinh dục của trẻ, siêu âm không
được thực hiện để biết giới tính của trẻ. Quý vị sẽ được hỏi có muốn
biết giới tính của trẻ sau khi siêu âm không. Không phải lúc nào siêu âm
cũng cho biết giới tính của trẻ.

Chuẩn bị
•	Quý bà có thể được yêu cầu uống 1 đến 2 ly nước trước khi làm thử
nghiệm để bàng quang căng lên. Nếu như vậy, thì không được đi tiểu
cho đến sau khi làm xong thử nghiệm.
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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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Trong lúc thử nghiệm
• Quý bà sẽ nằm trên bàn và để trần bụng.
• Nhân viên bôi gel ấm lên da, và di chuyển một cây rà lên lớp gel để
lấy hình ảnh.
• Quý bà có thể nhìn thấy hình ảnh trên màn hình.
• Nhân viên sẽ cho quý bà biết về các hình ảnh.
Cho nhân viên biết nếu quý bà có thắc mắc hay quan tâm.
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