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BADANIE PRELUKSACYJNE
 

BADANIE  
BIODEREK  
U NIEMOWLĄTBadanie preluksacyjne jest jednym z bardzo ważnych badań 

przesiewowych, niezbędnych do określenia, czy dziecko rozwija 
się prawidłowo. Pozwala na wychwycenie rozwojowych wad 
stawów biodrowych już w wieku niemowlęcym. Najczęstszą  
z nich jest dysplazja, czyli zniekształcenie bioderek, które - jeśli 
nieleczone - może prowadzić do poważnych powikłań, takich 
jak zwichnięcia, problemy z poruszaniem się, a nawet utrwalone 
kalectwo. Na szczęście dysplazję stawu biodrowego w większości 
przypadków można skutecznie leczyć metodami nieoperacyjnymi, 
ale warunkiem jest wczesne rozpoznanie problemu i szybkie 
rozpoczęcie jego leczenia.

Czy wiesz, że rozwojowa  
dysplazja stawu biodrowego  
jest wykrywana u 1 na 25 dzieci?

PIERWSZA WIZYTA

DRUGA WIZYTA
w 3. miesiącu

TRZECIA WIZYTA



JAK WYGLĄDA BADANIE?

JAK PRZEBIEGA LECZENIE?

KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE?

Badanie jest bezpieczne, bezbolesne i składa się z dwóch etapów. 
W pierwszej kolejności lekarz dokonuje oceny wzrokowej nóżek. 
Następnie, z użyciem aparatu USG, bardziej wnikliwie przygląda się 
bioderkom. Całość zajmuje kilka minut. Badanie jest wykonywane 
przez lekarza – specjalistę ortopedii i chirurgii urazowej.

Zalecane jest trzykrotne badanie USG w pierwszym roku życia 
dziecka. Pierwsze badanie w naszej poradni powinno być wykonane 
już między czwartym a szóstym tygodniem, a kolejne - w trzecim 
miesiącu życia. Lekarz poinformuje rodziców czy badanie należy 
znowu powtórzyć i w jakim odstępie czasu. Nieprzeprowadzenie 
tego badania może bezpośrednio wpływać na pogłębianie wad 
i powstawanie nowych urazów. Dlatego apelujemy, by dbać  
o profilaktykę, która pozwoli na rozpoznanie nieprawidłowości  
i szybką reakcję.

99% zmian w obrębie stawów biodrowych u niemowląt jest 
odwracalnych, a właściwa diagnostyka pozwala na wprowadzenie 
odpowiedniej terapii. Jeżeli badanie preluksacyjne wykaże 
nieprawidłowości rozwojowe, lekarz zleci leczenie zależne m.in. 
od stopnia zmian i wieku malucha. Najczęściej terapia polega na 
stosowaniu specjalnych poduszek lub pajacyków, które ustawiają 
nóżki dziecka w skorygowanej pozycji. W poradni rodzice zostaną 
także poinstruowani, jak układać dziecko i jak je pielęgnować.
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