
3D/4D ULTRAZVOČNA PREISKAVA PLODA 
 

3D/4D ultrazvočno preiskavo ploda največkrat opravimo na željo staršev z 
namenom opazovati svojega še nerojenega otroka. Ta želja je z napredkom 
tehnologije, ki to omogoča na povsem varen način razumljiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3D/4D ultrazvočna preiskava omogoča staršem, da vidijo, kako se otrok premika, smeji, 
izteguje jezik, zeha, požira plodovnico, sesa prst. Dobro si lahko ogledamo profil otroka, 
njegova lica ter ugotovimo morebitne obrazne napake, kot je  
zajčja ustnica. 
 
 

Kdaj je najboljši čas za 3D/4D ultrazvočno preiskavo? 
 

3D/4D ultrazvočno preiskavo lahko opravimo kadarkoli v nosečnosti. Pregled lahko 
opravimo med 18. in 32. tednom nosečnosti, najbolje pa ga je opraviti med 26. in 28. 
tednom, saj je takrat najboljše razmerje med izoblikovanostjo obraza otroka in 
verjetnostjo, da bo lega ploda in količina plodovnice omogočala uspešen pregled in 
kvalitetne slike in filmčke. 
 

ULTRAZVOČNI PREGLED 3D/4D, KI GA OPRAVLJAMO PO 22. TEDNU NOSEČNOSTI JE V 
PRVI VRSTI NAMENJEN PREGLEDU OBRAZNIH STRUKTUR, ZAJEMA PA TUDI MERITVE, 
KI OMOGOČAJO OCENO PLODOVE TEŽE – KONTROLO RASTI. 
 

Včasih se zgodi, da pregled zaradi različnih razlogov ni možno opraviti (otrok ima pred 
obrazom rokici ali nogici, popkovnica v bližini obraza). Takrat priporočamo, da se pregled 
ponovi, bodisi kasneje v istem dnevu ali kateri drugi dan. Takrat si želimo, da bi bila lega 
ploda bolj ugodna za 3D/4D ultrazvočno preiskavo. 
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Preglede na sodobnem UZ aparatu Voluson E6 opravlja:   Ivan Žebeljan, dr.med.  
specialist ginekologije in porodništva 
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