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 TUTKIMUSTIEDOTE 2012:75 
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.12.2012 
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 

Luun tiheysmittaus: uudet tilauskoodit ja lausuntokäytännöt 1.1.2013 alkaen 

Asia Pyyntökäytäntömuutos 
Vastauskäytäntömuutos 
Yleisasia 

Perustelut Otamme 1.1.2013 käyttöön HUS-Kuvantamisen yhtenäiset luuntiheyskuvauksen 
koodit ja samalla mahdollisuuden tilata tutkimus joko lausuttuna tai lausumatta.  

21194  Pt-LuuTih1  Luun tiheysmittaus, 1 kohde (NK6PA), ilman lausuntoa 68 eur 

21195  Pt-LuuTiL1  Luun tiheysmittaus, 1 kohde (NK6RA), lausuttuna 80 eur 

9007  Pt-LuuTih2  Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6QA), ilman lausuntoa 89 eur 

21199  Pt-LuuTiL2  Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6SA), lausuttuna 101 eur 

20829  Pt-LuuTih3  Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1PA) natiiviröntgen, ilman lausuntoa 108 eur 

21200  Pt-LuuTiL3  Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1RA) natiiviröntgen, lausuttuna 120 eur 
 

Muuta Lähete 
Luuntiheysmittaukset kuuluvat koko HUS-Kuvantamisessa kliinisen fysiologian vastuul-
le, mutta tutkimuksia tehdään edelleen samoissa toimipisteissä kuin aiemminkin eli sekä 
radiologian että kliinisen fysiologian yksiköissä. Lähete tehdään samoin kuin ennenkin eli 
tekopaikkakohtaisesti joko Raduun tai WebLabiin.  

Kuvauksen sisältö 
Tyypillisin luuntiheyskuvaus käsittää lannerangan ja molemmat lonkat (2 kohdetta) joko 
lausunnolla tai ilman. Jos lannerankaa tai reisiluun yläosia ei voi kuvata luotettavasti 
(esin. metallia), mittaamme aina koko kehon luuntiheyden ja päivitämme tutkimuskoodin 
sen mukaisesti. Koko kehon tutkimus voidaan pyytää myös erikseen (esim. koko kehon 
koostumuksen mittaus) mieluiten omalla koodillaan tai ainakin lähetteen tekstiosassa. 
Koko kehon hinta kattaa ns. laajan luuntiheystutkimuksen, jossa on kuvattu usempi kuin 
kaksi kohdetta (esim. lanneranka, reisiluiden yläosat ja lateaaliranka). Lateraalirangan 
kuvaus on pyydettävä erikseen lähetteen tekstiosiossa. Lateraalirangan kuvasta ei saa ti-
heysarvoja, ainoastaan morfologisen analyysin. 

Lausunto 
Tilaajan tulee päättää, haluaako tutkimuksen lausuttuna vai ei. Lausunnon sisältävälle ja 
ilman lausuntoa tehdylle tutkimukselle on omat tilauskoodit (ks. taulukko). Voidaan 
myös tilaajakohtaisesti sopia, että tietylle tilaajalle tutkimus tehdään aina esim. lausumat-
ta. 
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