
PREPARO PARA ULTRASSOM
DE EXAMES GESTACIONAIS
 
 Chegar 30 minutos antes.

 Trazer exames anteriores da 
gestação (caso já tenha feito).

 Trazer cartão pré-natal.

 No dia do exame apresentar o 
pedido médico original, documentos 
e, em caso de convênio, apresentar 
carteirinha.

 Não filmar ou fotografar na sala 
sem autorização do(a) médico(a).

 Devido ao período de pandemia, 
orientamos não levar 
acompanhante, mas se necessário, 
estamos liberando a presença de 
apenas 1 acompanhante, desde que 
este resida na mesma casa que a 
gestante.
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 Não gravamos o exame em DVD. 
Se ainda não possuir o pencard da 
clínica e quiser adquirir, pode 
solicitar na recepção antes do 
exame. Este pencard tem um custo 
único e poderá ser utilizado em 
todos os exames da gestação que 
forem realizados na Ecomax. (Obs.: 
não temos a opção de pencard na 
unidade de Florianópolis).

 Em todas as nossas unidades é 
obrigatório o uso de máscaras.

 Utilize o álcool em gel disponível 
na entrada da clínica.

 Respeite as faixas de segurança 
que limitam distâncias, assentos e 
locais de acesso.

 Caso apresente algum sintoma 
respiratório/gripal até a data do 
exame, entre em contato conosco 
imediatamente, pois as orientações 
para a realização do exame são 
diferentes.
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