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Echocardiogram

Ехокардіаграма

An echocardiogram is also called an echo 
or cardiac ultrasound. It is a painless test 
that takes pictures of the heart using sound 
waves.  
Arrive on time for your test. The test takes 
about 30 minutes.

During the Test
• You will wear a hospital gown.
• You lie on your left side on a table.
• Gel is put on your chest. A wand is 

moved across the gel to take the 
pictures.  

• You can see the pictures of your heart on 
the screen and also hear sounds of your 
heart.

Test results are sent to your doctor. Your 
doctor will share the results with you.

Talk to the staff if you have any questions 
or concerns.

Ехокардіограма називається також 
ультразвуковою кардіограмою. Це 
безболісне обстеження, під час якого 
робиться знімок серця з використанням 
звукових хвиль. 
Не запізнюйтеся на це обстеження. 
Обстеження триватиме близько 30 
хвилин.

Під час обстеження
• Вам запропонують вдягнути 

лікарняний одяг.
• Ви будете лежати на столі на лівому 

боці.
• На груди буде нанесений гель. Для 

отримання знімка по поверхні гелю 
буде рухатися спеціальна паличка.  

• Ви зможете побачити зображення 
свого серця на екрані та почути його 
звуки.

Результати обстеження будуть відправлені 
Вашому лікарю. Ваш лікар пояснить Вам 
ці результати.

Якщо у Вас є будь-які питання або 
сумніви, зверніться до персоналу.


