3D Echo Midden-Limburg
werkt met moderne echoapparatuur (2D, 3D & 4D).
Kwaliteit en de presentatie
staan voorop. Je krijgt heldere
uitleg bij de beelden van
ervaren echoscopisten.
Ga naar onze website
www.3decho-middenlimburg.nl
voor meer informatie en meld je
telefonisch of online aan voor
een echo-afspraak.

3D Echo Midden-Limburg
De echo’s worden verzorgd door Cindy Stock en Cindy
van Crugten. Beide zijn tevens werkzaam als verloskundige
in de Verloskundigen Praktijk Roermond en als echoscopiste
in Echocentrum Midden-Limburg waar medische echo’s
worden gemaakt.
Wat is een echo?
Bij een echoscopie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven.
Deze geluidsgolven hebben een hogere frequentie dan het
menselijk oor kan horen. Het wordt ook wel ultra-geluid
genoemd. Inwendige organen weerkaatsen dit geluid.
Het terugkerende geluid wordt opgevangen en elektronisch
omgezet tot een afbeelding. Op deze manier kunnen wij je
ongeboren kindje mooi in beeld brengen.
De echo’s die gemaakt worden zijn uitwendige echo’s
dus via de buik.

Tot nu toe blijkt uit onderzoek dat het maken van een echo
veilig is en je je geen zorgen hoeft te maken over eventuele
gevolgen van deze onderzoeken voor jou en je kindje.

Geslachtsbepaling
Geslachtsbepaling is mogelijk vanaf 16 weken zwangerschap.
Mocht de ligging van het kindje de geslachtsbepaling niet
mogelijk maken, dan mag je kosteloos een keer terugkomen.
2D/3D/4D Echo
Deze echo’s zijn bedoeld om je kindje op een zo duidelijk
mogelijke en leuke manier in beeld te brengen, zodat er een
herkenbare opname gemaakt wordt. Het gaat om een niet
medische echo. Het maken van de 3D/4D echo is afhankelijk
van de ligging van de baby en de hoeveelheid vruchtwater.
2D Echo
Bij een 2D echo zie je je baby
in zwart-wit beelden.
Je ziet daarbij een doorsnede.
Bij een 2D echo krijg je je baby
al heel duidelijk te zien.
Je ziet de contouren van je
kindje en kan live meekijken als de baby zich beweegt.
3D Echo
Een 3D-echo is opgebouwd uit
meerdere 2D beelden.
Het beeld staat stil en toont je
kindje duidelijk in perspectief.
Wat erg mooi is, is dat je diepte
ziet op deze beelden.
Door onze nieuwste HD LIVE techniek maken we beelden in
echte roze gladde tinten. Je kunt prachtige foto’s met coating
hiervan laten maken.
4D Echo
Bij 4D echo’s kan je 3D bewegende beelden zien.
Het 3-dimensionale beeld wordt continue bijgewerkt, zodat
je een ‘live’ bewegende weergave van je baby ziet. Ook de
bewegende beelden laten wij zien met de HD live techniek.

WELKE ECHO’ S BIEDEN WIJ:
Geslachtsbepaling vanaf 16 weken
2D Echo

- 15 minuten echo

3D/4D Echo - 25 minuten echo
- inclusief HD Live
PAKKET 1
2D en 3D/4D echo
1e echo:

- 2D echo vroeg in zwangerschap

2e echo:

- 3D/4D echo later in zwangerschap
- inclusief HD Live

PAKKET 2
2x een 3D/4D echo
1e echo:

- 3D/4D echo vroeg in zwangerschap
- inclusief HD Live

2e echo:

- 3D/4D echo later in zwangerschap
- inclusief HD Live

VOOR ACTUELE PRIJZEN ZIE ONZE WEBSITE!

3D Echo Midden-Limburg
Lindelaan 48
6043 GN Roermond
06-27979277
info@3decho-middenlimburg.nl
www.3decho-middenlimburg.nl

