Nastávající maminky, nepřehlédněte!
Fetální Doppler Baby sound B
k zapůjčení v této ambulanci!
Poslouchejte své nenarozené miminko
Fetální doppler Baby Sound B je bezpečný a jednoduchý vysoce citlivý přístroj speciálně navržený pro
domácí použití. Umožňuje těhotným ženám poslouchat tlukot srdce a pohyby jejich nenarozeného
dítěte. Je vhodný pro nastávající maminky ke sledování a kontrolování jejich dítěte v obdobích mezi
pravidelnými kontrolami u lékaře. Snadno tak lze ověřit vitalitu plodu i v obdobích, kdy žena z různých
důvodů hůře cítí pohyby. Zejména ženám se špatnou zkušeností v předchozím těhotenství tento
přístroj velmi doporučujeme! Nejen, že snižuje úzkostlivost nastávající maminky, ale umožňuje také
dalším členům rodiny poslech tlukotu srdce ještě nenarozeného dítěte.
Baby Sound B v sobě integruje mikroprocesor a případně LCD displej (dle typu přístroje) spolu s
precizním vyhodnocovacím SW. Zachycuje srdeční frekvenci nenarozeného dítěte s velkou přesností.
Napájen je 2 AAA bateriemi. Je přiložen kabel pro nahrávání a 1 kus sluchátek, ale alternativně je
možno využít 2 audio výstupů i pro dvoje sluchátka současně a potěšit se tak tlukotem srdce vašeho
miminka spolu s vašimi blízkými.
V případě zájmu nahlaste vašemu lékaři nebo porodní asistentce v této ordinaci.

Doporučení, která usnadní používání Baby Sound B:
Balení obsahuje vlastní přístroj se 2 funkčními AAA bateriemi, 1x nahrávací kabel, 1x sluchátka,
ultrazvukový gel. Během první fáze těhotenství umísťujte sondu těsně nad stydkou kost (nad
ochlupení genitálií). Jak Vaše těhotenství bude postupovat, umísťujte sondu stále výše, po 20. týdnu
těhotenství do úrovně mezi pupek a stydkou kost, po 30. týdnu těhotenství těsně pod pupek. Sondu
potřete přiloženým ultrazvukovým gelem, zapněte ovladačem hlasitosti umístěným po straně přístroje
a přiložte kruhovou sondou na stěnu břišní. Pohybujte se sondou velmi pomalu a jemně do stran,
případně sondu mírně naklánějte, dokud neuslyšíte signál. Normální srdeční frekvence plodu se
pohybuje v rozmezí 110-160 tepů za minutu, krátkodobě však mohou být tyto hraniční hodnoty
překročeny, a to zejména ve II.trimestru těhotenství. Používejte přiložený gel nebo jiný základní gel
pro ultrazvuková vyšetření. V případě potíží či nejasností vezměte s sebou přístroj ke svému
gynekologovi. Lékař Vám může velmi jednoduše ukázat, jak přístroj ovládat a kam Baby Sound B
přikládat, aby byl tlukot srdce dobře slyšitelný.
Snížené ceny půjčovného (od 1.5.2010):
Na 1 týden

50,- Kč

Na 4 týdny

150,- Kč

Na 12 týdnů - od 28. týdne do konce gravidity:

350,- Kč

Na 20 týdnů - od 20. týdne do konce gravidity:

550,- Kč

Zapůjčujeme bez kauce pouze proti podpisu

