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Zakończony  Piękne rzęsy na
wiosnę  Marzysz o długich,
kuszących rzęsach, ale nie
chcesz doklejać sztucznych?
Weź udział w naszym konkursie i
wygraj serum do rzęs marki
L’biotica. Zaloguj się w portalu,
aby Twoje zgłoszenie zostało
wzięte pod uwagę! Trwa do 29
marca 2015!

Zakończony  Czas
uwodzenia  Weź udział w
konkursie Portalu
Kobietą.być.pl i wygraj 1 z 4
książek wydanych pod
naszym patronatem!
Poprawisz swoje
samopoczucie oraz
sylwetkę! Zaloguj się w
portalu, aby Twoje
zgłoszenie zostało wzięte
pod uwagę! Trwa do 23
kwietnia 2015!

Zakończony  Eliksir
młodości dla Mamy  Weź
udział w naszym konkursie i
wygraj 1 z 3 nagród 
zestaw na dzień i noc
kremów liftingujących od
Eveline Cosmetics! Zaloguj
się w portalu, aby Twoje
zgłoszenie zostało wzięte
pod uwagę! Trwa do 25
mama 2015! 

Perfekcyjna depilacja  Weź
udział w naszym konkursie i
wygraj 1 z 2 kosmetyków
do depilacji Eveline
Cosmetics! Zaloguj się w
portalu, aby Twoje
zgłoszenie zostało wzięte
pod uwagę! Trwa do 24
czerwca 2015!

20 czerwca Nicole Kidman
kończy 48 lat  czy wygląda
na tyle?

 w brzuchu pokazuje język, robi miny, a mama widzi to na monitorze. W 3D!

Już  nie  trzeba  czekać  do  narodzin  dziecka,  żeby  zobaczyć  czy  jest  podobne  do mamy  czy  do  taty.  Dziś możemy
podejrzeć  rosnącego  malucha  przed  jego  narodzinami.  Możliwe  jest  to  dzięki  specjalnemu  USG,  które  daje
trójwymiarowy obraz dziecka w brzuchu. Dzięki niemu przyszli rodzice mogą zobaczyć miny malucha, rączki, buzię, a
nawet to, czy śpi czy rozrabia  . Jedno z pierwszych tego typu urządzeń w Polsce pracuje  już w katowickiej Klinice
Leczenia  Niepłodności  i    Prenatalnej  Gyncentrum.  Wykorzystywane  jest  ono  do  bardzo  precyzyjnej
diagnostyki prenatalnej.

USG jak Big Brother dla maluchów

Przyszli rodzice często zastanawiają się, jak maluch będzie wyglądać, gdy się urodzi. Czy będzie miał zadarty nosek jak
jego tata czy zgrabny jak u mamy i po którym z rodziców odziedziczy miny? Okazuje się, że z odpowiedziami na te i
wiele innych podobnych pytań, przyszli rodzice nie muszą wcale czekać do porodu.

Fot.Gyncentrum

Dzięki nowoczesnej aparaturze już we wczesnej ciąży można zobaczyć prawie rzeczywisty obraz dziecka. Od niedawna
w Polsce ginekolodzy wykorzystują do tego specjalny aparat ultrasonograficzny, który wykonuje badanie 3D/4D HD
Live. Jedno z pierwszych tego typu urządzeń w naszym kraju stosowane jest już w Katowicach.

–  Na  monitorze  pary  mogą  obejrzeć  na  przykład  zaciskające  się  piąstki  dziecka,  grymasy,  a  nawet  jak  dziecko
pokazuje  język  –  przekonuje  dr  n.  med.  Piotr  Dawid  z  Kliniki  Leczenia  Niepłodności  i    Prenatalnej
Gyncentrum w Katowicach, które wykorzystuje tę technologię.

Obraz płodu jaki widzą na monitorze rodzice jest bardzo rzeczywisty, w dużej rozdzielczości i w naturalnych kolorach.
Możliwe jest to dzięki dodaniu sztucznego źródła światła. Z kolei za pomocą programu komputerowego usuwane jest
częściowo tło, co powoduje, że obraz jest porównywalny do obrazu z kamery wideo.

– To jest troszkę taki Big Brother dla noworodków. Możemy je obserwować w ich naturalnym środowisku, jak rosną,
zmieniają  się.  Dla  rodziców  z  kolei  zobaczenie  dziecka  jeszcze  przed  narodzinami  jest  bardzo  ważne.  Taki  obraz
uspokaja, zwłaszcza jeśli dziecko rozwija się prawidłowo – mówi specjalista Gyncentrum.

Fot.Gyncentrum

Dokładniejsze wykrycie wad płodu

Dziecko w brzuchu  w 3D!!!
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Materiały prasowe E!
Intertainment Television

 wygląda młodziej
 niestety tak...
 kiedy się przyjrzeć.. tak
 chciałabym wyglądać tak

mając 48 lat
| 

Jennifer Lopez skróciła
włosy  jak wygląda?

Materiały prasowe E!
Intertainment Television

 bardzo korzystnie
 eee, nieciekawie
 ślicznie
 młodziej
 mniej seksownie...

| 

Jak Ci się podoba Khloé
Kardashian w tej białej
sukience z DUŻYM
rozcięciem na udzie? 

Materiały prasowe E!
Intertainment Television

 bardzo!
 średnio
 nie podoba mi się
 mega sexy!

| 

Jennifer Lopez i Taylor Swift
na gali Billboard Music
Awards  która wyglądała
piękniej?
Materiały prasowe E!
Entertainment Television

 Nowotwory „kobiece” – rak
jajnika, szyjki i trzonu
macicy – to te, o których nie
przywykliśmy rozmawiać,
ani o nie pytać. Niedawna
decyzja hollywoodzkiej
gwiazdy Angeliny Jolie o
profilaktycznym usunięciu
jajników oraz obchody
Światowego Miesiąca
Świadomości Raka Jajnika
sprawiły, że temat nowotworu
jajnika stał się przedmiotem

debaty publicznej... 
więcej 

20150505

8 maja Światowy Dzień
Świadomości Raka Jajnika

Przenoszone drogą
płciową wirusy
brodawczaka
ludzkiego (HPV) są
najczęstszą
przyczyną raka
szyjki macicy. HPV
przyczynia się również
do powstawania
rzadziej spotykanych

nowotworów – pochwy i sromu, odbytu oraz prącia.
Najskuteczniejszą ochroną przed zachorowaniem jest
szczepionka, która zapobiega 70 proc. nowotworów szyjki

macicy...   więcej 

20150324

Szczepionka zapobiega 70 proc.
nowotworów szyjki macicy

To mit, że apetyt na
seks zmniejsza się
wraz z
ukończeniem 50.
roku życia –
twierdzi Mariola
BojarskaFerenc.
Instruktorka fitness
wzięła udział w
kampanii Manifest

5.0, w której śmiało mówi o swoich potrzebach

seksualnych...   więcej 

20150323

Mariola BojarskaFerenc: nie można
udawać, że seks po 50. roku życia
jest niemożliwy lub niechc Kwas foliowy, inaczej także

witamina B9, to jeden z
tych składników, których
nie może zabraknąć w
diecie przyszłej mamy.
Kwas foliowy odpowiada np.
za procesy metaboliczne,
podziały komórkowe (w
układzie krwiotwórczym,
nabłonku przewodu
pokarmowego, tkankach
płodu), bierze udział w
zachowaniu materiału
genetycznego i w
przekazywaniu cech
dziedzicznych komórek... 

 więcej 

20150102

Co druga Polka nie przyswaja kwasu
foliowego

Nadgorliwe jajniki Blizna po cesarskim cięciu na całe
życie?

Ale urządzenie służy nie tylko do podglądania malucha. USG 3D/4D HD Live pozwala zarówno lekarzowi i przyszłym
rodzicom  dokładniej  przyjrzeć  się    i  czaszce  dziecka,  ocenić  umiejscowienie  uszu,  czy  też  rozpoznać  płeć.
Badanie to pozwala również na dokładniejszą diagnostykę wad płodu.

– Szczególnie ma  to  znaczenie przy ocenie  twarzy płodu,  służy  też do dokładniejszej oceny kręgosłupa, kończyn  i
powłok  brzusznych – wyjaśnia  dr  Piotr Dawid.  I  dodaje:   Dzięki  tej  nowoczesnej  technologii  lekarz  jest w  stanie
również  obejrzeć  serce  nienarodzonego  jeszcze  dziecka  w  kilku  płaszczyznach  oraz  ocenić  jego  ośrodkowy  układ
nerwowy.  Ponadto  badanie  pozwala  na  rozpoznanie  cech  płodu,  które mogą  świadczyć  o  wadach  genetycznych  i
wrodzonych dziecka, jak i wadach strukturalnych serca, które można zoperować po narodzeniu malucha – zapewnia
lekarz.

20140505
Inf.prasBiuro Prasowe Gyncentrum Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej

Ten artykuł nie był jeszcze komentowany.

Drukuj
Poleć ten artykuł znajomemu 

Dodaj komentarz do tego artykułu

 
Przepisz kod z obrazka: 

Podpis: 

Aby skorzystać z opcji powiadomień zarejestruj się lub skorzystaj z panelu logowania znajdującego się w topie
strony.

 powiadom o publikacji na tym forum

 powiadom o odpowiedziach na mój komentarz

Zobacz także
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