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El nostre compromís:

Hi ha un seguit de factors que 
determinen el resultat de l’ex-
ploració. Els principals són l’edat 
gestacional (setmanes d’em-
baràs), la posició del bebè, la 
quantitat de líquid amniòtic, el 
gruix del panícul adipós matern, 
miomes uterins i la localització 
de la placenta. 

Segons els resultats obtinguts 
després d’una sessió de 30 mi-
nuts, el facultatiu considerarà 
si cal un nou intent un altre dia 
sense càrrec addicional. El nos-
tre compromís és que repetirem 
l’exploració si el bebè no es dei-
xa veure per algun factor.



L’ecografia 3-4D és una tècni-
ca que permet la visualització 
del bebè en tres dimensions i en 
temps real, és a dir, es pot obser-
var com es mou el bebè en tres 
dimensions. Es pot apreciar la 
seva vitalitat, les expressions de la 
cara, es pot veure com obre els 
ulls, com xuma el dit, com s’estira, 
com somriu, etc. 

Fins l’arribada d’aquesta nova 
tecnologia, l’ecografia sempre 
havia estat lligada al diagnòstic 
mèdic. En canvi, aquesta eco-
grafia no respon a cap indicació 
mèdica ni forma part del protocol 
de seguiment de l’embaràs nor-
mal, sinó que us permet gaudir 
d’una experiència única, plena 
d’il·lusió, emoció i tendresa, en un 
ambient tranquil i càlid on sereu 
tractats i assessorats pels especi-
alistes d’Obstetrícia i Ginecologia 
altament qualificats. No té cap 
finalitat diagnòstica ni assistenci-

al i, per tant, no substitueix cap 
de les exploracions ecogràfiques 
habituals de l’embaràs, que per-
meten un diagnòstic ecogràfic 
mèdic. 

La tècnica utilitzada en l’explora-
ció 3-4D, és la mateixa que l’eco-
grafia bidimensional.

Sempre que les condicions de 
l’exploració siguin les adequa-
des, podrem visualitzar el bebè, 
tal com si estiguéssim a l’interior 
del claustre matern. Les imatges 
obtingudes faran augmentar el 
vincle afectiu amb el vostre futur 
fill i serà el primer record conjunt 
que podreu compartir amb tots 
aquells que estimeu. 

Disposem del temps necessari. 
Dedicarem tota la sessió a veure 
el vostre bebè en 3-4D i gravar-lo 
en un suport digital perquè pu-
gueu reproduir-lo quan vulgueu. 

Recomanacions:

•  El període ideal per l’Ecografia 
Emotiva 3-4D és de les 24 a les 
30 setmanes d’embaràs.

•  No és necessari tenir la bufeta 
de l’orina plena. Al contrari, és 
molt millor haver orinat abans 
de realitzar l’exploració.

• Portar roba còmoda.

• Donat que la quantitat de líquid 
amniòtic és una variable molt 
important en el moment d’ob-
tenir les millors imatges ecogrà-
fiques, suggerim que la setma-
na prèvia es begui una mica 
més d’aigua de l’habitual. La 
hidratació millora significativa-
ment la qualitat dels ultrasons.

• Els minuts previs a l’ecografia, 
es recomanable beure o men-
jar alguna cosa dolça, sempre 
que no hi hagi cap causa que 
ho contraindiqui. Això farà que 
el bebè estigui més actiu.

• No apliqueu crema hidratant 
sobre l’abdomen els tres o qua-
tre dies previs a la sessió. Això 
podria fer disminuir la qualitat 
dels ultrasons.

• Cal retirar els pírcings del melic 
abans de fer l’exploració eco-
gràfica.

Voleu conèixer la vostra criatura abans
que neixi?


