
Mozgófilm méhen belül!
Családi video a magzatról

Néhány évtizede még 
elképzelhetetlen 
volt, hogy születen-

dő gyermekünk nemét már 
születése előtt megtudhas-
suk. A szülészeti ultrahang 
készülékek folyamatos 
fejlesztése révén ma már 
nem csupán az orvosi diag-
nosztikában használják az 
eljárást, hanem segítségé-
vel a családi fotóalbumba 
illeszthető, mindenki által 
jól látható kép készülhet 
a magzatról, már az anya-
méhben. A legújabb készü-
lékekkel mostantól valódi 
mozgófilmet rögzíthetnek 
a terhesség alatt. A beren-
dezés már városunkban is 
működik, a Lézer Magán-
rendelő szülészeti ultrahang 
szakrendelésén.Dr. Kovács 
Lászlót, a Lézer Magánren-
delő szülészeti ultrahang 
szakrendelésének vezetője 
tájékoztat:

– Úgy gondolom, természe-
tes dolog, hogy a szülők 
kíváncsiak az anyaméhben 
fejlődő magzatra. Az új 

eljárással végre lehetőség 
nyílik rá, hogy láthassák 
még születése előtt a baba 
mozgását, arcvonásait; 
eldönthessék melyik család-
tagra hasonlít a kis jöve-
vény. A készülék segítsé-
gével ki tudjuk számolni 
a baba súlyát és a szülés 
várható idejét is. A mozgó-
képet 3 dimenziós kivetítőn 
élvezheti a kismama és a 
hozzátartozók. Így akár egy 
pár éves gyermek is külö-
nösebb magyarázat nélkül 
megismeri születendő kis-
testvérét a felvételen. A leg-
újabb fejlesztésű készülék 
által nyújtott nagy felbontá-
sú felvételek számunkra, a 
vizsgálatot végzők számára 
is komoly segítséget jelente-
nek. Egészen korai terhessé-
gi korban megállapíthatóvá 
válik például a baba neme.
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szonográfus munkatársa 
mesél az eddigi vizsgálatok-
ról.

– Nálunk a vizsgálatok 
körülményei eltérnek a 
megszokottól. Először is 
hozzánk nem csak kisma-
mák, hanem egész családok 
érkeznek. A helyiség, ahol a 
vizsgálatot végezzük mellőzi 
az orvosi rendelők han-
gulatát. A felvételt óriási 
plazma kivetítőn élvezhetik. 
Vendégeink föltehetik kér-
déseiket, mi pedig megvála-
szoljuk azokat. 
– Milyen terhességi korban 
szoktak „babamozit” készí-
teni?
– A huszadik hét előtti 
időszakban az egész baba 
egyben látszik a felvételen. 
A nagyobb mennyiségű 
magzatvíz miatt ilyenkor 
szabadon mozog, vakargat-
ja magát, szopja az ujját, 
sokszor megnevettetve a 
nézőközönséget. A terhesség 
második felében az arcvo-
nások is részleteiben látsza-
nak. Ilyenkor a baba már 
nagyon hasonlít későbbi 
önmagára, kevesebbet mo-
zog. Fantasztikus portrékat 
tudunk ilyenkor rögzíteni.
– Hogyan örökítik meg az él-
ményt a kismama számára?
– Az ultrahang leleten kívül 
a vizsgálaton résztvevők 
kapnak egy 15–20 pecres 
mozgófilmes DVD felvételt 
a babáról, ezen kívül egy 
másik CD-lemezen számos 
elektronikus fényképet és 
mozgó klipet a legjobban 

elkapott pillanatokról, 
melyekről a későbbiekben 
fényképet nyomtathatnak 
otthon. A két lemez tetejére 
a baba arcát gravírozzuk 
föl. Ezen kívül egy kivá-
lasztott képet kinyomtatott 
formában, bekeretezve is 
ajándékba adunk.
– Mennyibe kerül a vizsgá-
lat?
– A vizsgálat ára a gravíro-
zott DVD és CD lemezekkel, 
fényképpel, lelettel együtt 
11 000 Ft. Sokan szívesen il-
lesztik a családi videók közé 
ezeket a nem mindennapi 
felvételeket, így megörö-
kítve a baba születés előtti 
fejlődését. A legtöbbször va-
lamelyik családtag, rokon, 
vagy barát ajándékozza meg 
a fiatal párt egy ilyen vizs-
gálati lehetőséggel. Rende-
lőnkben az elmúlt félévben 
több mint félezer baba-mozi 
vizsgálatot végeztünk. Úgy 
gondolom, hogy az óriási 
érdeklődés nemcsak a leg-
újabb fejlesztésű ultrahang 
készülék gyönyörű felvéte-
leinek köszönhető, hanem 
a szakmai színvonalat, az 
emberséges légkört és a ba-
rátságos árakat is tükrözi.

A babamozi rendelésre
előjegyzést lehet kérni a (52) 321798 számon.
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