
 LÄHETE 
Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 
1. raskauskolmannes (4548 S -Tr1Seul) 

Erikoiskemian laboratorio 
Topeliuksenkatu 32, 1. krs, PL 720, 00029 HUS 
Puhelin: 09 471 72844, faksi: 09 471 74806 

  

POTILAAN HENKILÖTIEDOT 
Suku- ja etunimi Henkilötunnus 

Kotikunta Yhteydenottopuhelinnumero 

Seulonnan negatiivinen tulos postitetaan sähköisesti väestörekisteristä saatavan osoitteen perusteella. Mikäli osoitetta ei löydy, kirje 
lähetetään neuvolaan. 

Seulonnan positiivinen tulos ilmoitetaan äidille 

 puhelimitse  kirjeitse 

TILATTAVA TUTKIMUS JA SEN TEKOPAIKKA 
Tutkimus 

 4548  S -Tr1 Seul (S -Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 1. trimesteri) 

Tekopaikka 
Erikoiskemian laboratorio 

TUTKIMUKSEN TILAAJAN / NEUVOLAN TIEDOT 
Neuvolan/tilaajan nimi Tilaajan nimilyhenne/koodi 

Neuvolan/tilaajan osoite 

Puhelin/faksi 

TAUSTATIEDOT 
Viimeiset kuukautiset (pp.kk.vuosi) 

Aikaisempia kromosomihäiriöitä 

 ei todettu  21-trisomia  18-trisomia  13-trisomia 

 muu kromosomipoikkeama, mikä: 

Äidin paino tämän raskauden aikana (kg) Aidin pituus (cm) Insuliinihoito, tyypin 1 diabetes 

 Ei  Kyllä 

Tupakointi raskauden aikana 

 Ei  Kyllä 

Äidin tausta 

 eurooppalainen  aasialainen  afrikkalais-karibialainen  Lähi-idästä kotoisin  ei tietoa 

Muuta lisättävää 

NÄYTE 
Näyte otettu (pp.kk.vuosi) 

RASKAUDEN KESTO 
Ultraääni tehty (pp.kk.vuosi) CRL-mitta (mm) 

Ultraäänen tekopaikka Sikiöiden lukumäärä 

SIKIÖN NISKATURVOTUS 

UÄ:n tekopäivä (pp.kk.vuosi) NT (mm) 

MUNASOLUN SIIRTO (OMA/VIERAS) 

Luovuttajan ikä siirtohetkellä (vuotta) Alkion siirtopäivä (pp.kk.vuosi) 

YHTEYSTIEDOT NEUVOLAN YHTEYDENOTTOJA VARTEN: 
HUSLAB, Erikoiskemian laboratorio, PL 720, 00029 HUS, puh. 09 471 72844 
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