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Lähettävä yksikkö varaa ajan Apotista. 

Toimipiste: 7821039 HUS HY 

Natiivitutkimukset 

 Natiivitutkimuksiin ei ole ajanvarausta. 

 Anna potilaalle potilasohje (internetissä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja 

saapumisohje Hyvinkään sairaalan röntgen, ruotsiksi Hyvinge sjukhus röntgen tai 

englanniksi Hyvinkää Hospital, X-Ray Unit. 

Mammografiatutkimukset 

Tunnus: HUS HY MAMMO, HUS HY MAMMO2 

 Varaa yksi aika yhtä tutkimusta kohden. 

 Stereotaktinen biopsia: Aika varataan Jorvin sairaalasta. 

 Stereotaktinen merkkaus tehdään Jorvin sairaalassa. 

 Anna potilaalle potilasohje ja saapumisohje (internetissä). Niissä kerrotaan tutkimukseen 

valmistautuminen ja saapuminen. 

 Potilasohjeet suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi  

 Saapumisohjeet Hyvinkään sairaalan röntgen, ruotsiksi Hyvinge sjukhus röntgen 

tai englanniksi Hyvinkää Hospital, X-Ray Unit. 

  Tutkimus 

HUS HY MAMMO 

HMAMHY 
mammografia (sis. mammografia + rintojen 
ultraääni) 

HMAMHY rintojen ultraääni 

HKMAMHY duktografia - klo 14.10 (sidottu aika, saa vapauttaa) 

HKMAMHY kiireellinen mammografia 

HUS HY MAMMO2 

HYVTKMAM  perusterveydenhuollon mammografia 

KIIREMAMHY perusterveydenhuollon kiireellinen mammografia 

RINTAUÄHY rintojen ultraääni 
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Ultraäänitutkimukset ja ultraääniohjatut toimenpiteet  

Tunnus: HUS HY UÄ 

 Varaa yksi aika yhtä tutkimusta kohden. 

 Päivystystutkimukset vaativat päivystyslähetteen. 

 Tarvittaessa soita puh. 050 513 0282 (HY UÄ2). 

 Anna potilaalle (internetissä) potilasohje, esitietolomake ja saapumisohje. Niissä 

kerrotaan tutkimukseen valmistautuminen ja saapuminen. 

 Potilasohjeet erikseen aikuisille ja lapsille suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 

 Saapumisohjeet Hyvinkään sairaalan röntgen, ruotsiksi Hyvinge sjukhus 

röntgen tai englanniksi Hyvinkää Hospital, X-Ray Unit. 

  Varaaja 

HUS HY UÄ1 

Poliklinikka- ja osastopotilaiden 
ultraäänitutkimukset, 
pinnallisten kohteiden 
ultraääniohjatut 
ohutneulabiopsiat (ONB) ja 
nivelten kortisoni-injektiot. 

hyuäHy Poliklinikat ja osastot 

lapsiHy Lastentautien poliklinikka ja lastenosasto 

hymerHy Lanka-/tussimerkkaus ennen leikkausta 

HUS HY UÄ2 

Poliklinikka- ja osastopotilaiden 

ultraäänitutkimukset, 

jatkoseurantaa vaativat 

ultraääniohjatut toimenpiteet 

(syvät punktiot, dreneeraukset, 

paksuneulabiopsiat, virtsateiden 

kanavointi) 

tmpuäHy Poliklinikat ja osastot, toimenpiteet 

kirtmpHy Kirurgian poliklinikka, toimenpiteet 

keuäHy Keuhkosairauksien poliklinikka, toimenpiteet 

palluäHy Palliatiivinen poliklinikka, toimenpiteet 

päivuäHy Akuutti, ultraäänitutkimukset ja -toimenpiteet 

sihuäHy 
Sisätautien poliklinikka, ultraäänitutkimukset ja 

-toimenpiteet 

lapsiHy Lastentautien poliklinikka ja lastenosasto 

HUS HY UÄ3 

Perusterveydenhuollon 

potilaiden ultraäänitutkimukset 

tkuäHy Terveyskeskukset ja keskitetty ajanvaraus 

HUS HY UÄ4 

Perusterveydenhuollon 

potilaiden ultraäänitutkimukset 

tkuäHy Terveyskeskukset ja keskitetty ajanvaraus 

kiirtkuäHy 
Terveyskeskukset ja keskitetty ajanvaraus, 

kiireelliset ultraäänitutkimukset 

HUS HY LASTEN UÄ1 LonkkaUäHy Lasten lonkkanivelien ultraäänitutkimus 
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Läpivalaisututkimukset 

Tunnus: HUS HY LPV 

Tarvittaessa soita puh. 2214 

 Anna potilaalle (internetissä) potilasohje, esitietolomake ja saapumisohje. Niissä 

kerrotaan tutkimukseen valmistautuminen ja saapuminen. 

 Potilasohjeet suomeksi, ruotsiksi,tai englanniksi. 

 Saapumisohjeet Hyvinkään sairaalan röntgen, ruotsiksi Hyvinge sjukhus 

röntgen tai englanniksi Hyvinkää Hospital, X-Ray Unit. 

  Tutkimus 

HUS HY LPV HYERIK erikoistutkimukset, lasten miktiografiat, 

videofluorografia, venografia, pyelografiat, 

pyelostomiakatetrin laitto/vaihto (+aika myös 

HYUÄ2), arthrografia, fistulografia, T-

dreenicholangiografia, UCG, PTC, HSG 

  endoskooppinen kolangiopancreatikografia 

Magneettitutkimukset  

Tiedustelut: Hyvinkään sairaalan röntgen osastonsihteerit puh. 019 4587 2500  

 Ota huomioon, että varaat jokaiselle tutkimukselle oman ajan, esim. selkärangan 

kuvaukset. 

 Anna potilaalle (internetissä) potilasohje, esitietolomake ja saapumisohje. Niissä 

kerrotaan tutkimukseen valmistautuminen ja saapuminen. 

 Potilasohjeet ja esitietolomake (internetissä) suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

(esitietolomake myös venäjäksi, ranskaksi, somaliaksi ja arabiaksi). 

 Saapumisohjeet  

 aikuiselle Hyvinkään sairaalan röntgen, magneettitutkimus, ruotsiksi 

Hyvinge sjukhus röntgen, magnetundersökning tai englanniksi Hyvinkää 

Hospital, X-Ray Unit, MRI examination 

 lapsille Hyvinkään sairaalan röntgen lasten magneettitutkimus, ruotsiksi 

Hyvinge sjukhus röntgen, magnetundersökning av barn, tai englanniksi 

Hyvinkää Hospital, MRI examination of a child. 
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Varaus Tutkimukset HUS HY 
MK 

Kliininen yksikkö 

voi tehdä 

ajanvarauksen 

Apotista näihin 

tutkimuksiin. 

Tutkimukset on 

luokiteltu 

tutkimuksen 

keston ja 

radiologin 

läsnäolovaatimuk-

sen mukaan 

Varaustyyppi ei käytössä H01Hy  

Kaularangan MK H02Hy 

Rintarangan MK  

Lannerangan MK 

SI-nivelten MK  

Selkärangan ja -ytimen MK (varaa kaksi peräkkäistä H02Hy 

aikaa) 

Porusten MK H03Hy 

Pään MK (sis. tarvittaessa verisuonet) 

Sellan MK 

Pään ja sellan MK  

Orbitan MK 

Kaulan verisuonten MK 

Pään ja orbitan MK (varaa kaksi peräkkäistä H03Hy aikaa) 

Pään ja kaulasuonten MK (varaa kaksi peräkkäistä H03Hy 

aikaa) 

Polven ja säären MK (paitsi tuumorikuvaus R02Hy) H04Hy 

Nilkan, akillesjänteen MK 

Jalkaterän MK (charcot kontrollikuvaus) 

Lantio, lonkan, reiden MK (ei artrografia, huom! mars-

lonkka kaksi aikaa) 

Raajojen MK (lihasatrofian poissulku) 

Ylävatsan MK (maksa, haima) H05Hy 

Sappi- ja haimateiden MK 

Magneettidefekografia 

Perianaalifistelin MK 

Varaustyyppi ei käytössä R02Hy 

Varaustyyppi ei käytössä R03Hy 

 Magneettiartrografiat: R04Hy 

Ranteen MK (artrografia) 

Olkapään ja -varren MK (myös ilman varjoainetta tehtävät 

olkapäät) 

Lantio, lonkan, reiden MK (artrografia) 
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Varaus Tutkimukset  

 Munuaisten ja virtsateiden MK R05Hy 

Munuaisverisuonten MK 

Tyrän MK 

Peräsuolen MK 

Alavatsan MK (gynekologinen MK) 

 Jalkaterän MK (charcot 1. kuvaus) R06Hy 

Polven ja säären MK (tuumorikuvaus) 

Ranteen, käden ja sormien MK 

Kyynärpään ja varren MK 

 Anestesiaa vaativa kuvaus  OmaAHy 

Ohutsuolen (enterografia) MK, keskiviikon aika vain 

lapsipotilaille,  

aikuiset la–su 

OmaEHy 

Sydämen MK (varaa kaksi peräkkäistä OmaSHy aikaa) OmaSHy 

Rinta- ja vatsa-aortan MK (varaa 10.45 OmaShy aika) 

Muut tutkimukset Kaulan pehmytosat, Primovist-maksa, patit vartalon alueella 

ja muut epäselvät kohteet. 

  

Tee kiireellinen lähete, jossa maininta toivotusta 

kiireellisyydestä, 

valitse kuvauspaikaksi HYJONO, röntgen antaa ajan 

VARAUSOIKEUS 

VAIN 

MAGNEETTI-

YKSIKÖLLÄ 

Magneettiyksikön oma aika OmaHy 

Päivystyskiireelliset ajat PäivHy 

Kiireelliset tutkimukset  KiireHy 
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Tietokonetomografiatutkimukset 

Tiedustelut: Hyvinkään röntgenin osastonsihteerit puh 019 4587 2200 

 Anna potilaalle potilasohje ja saapumisohje (internetissä). Niissä kerrotaan tutkimukseen 

valmistautuminen ja saapuminen. 

 Potilasohje suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

 Saapumisohje Hyvinkään sairaalan röntgen, ruotsiksi Hyvinge sjukhus röntgen tai 

englanniksi Hyvinkää Hospital, X-Ray Unit. 

Varaus Tutkimukset HUS HY 

TT1 

HUS HY 

TT2 

Ajanvaraus  
(kesto 15 min) 

Yhden kuvauskohteen varjoainekuvaukset mm. 

kaulan- ja keuhkojen TT:t ja  

ilman varjoainetta tehtävät TT:t vartalon 

alueelta mm. myeloomapotilaan koko luuston 

TT sekä pään alueen varjoainetutkimus 

ttav15Hy  

Ajanvaraus  
(kesto 20 min) 

Monivaiheiset varjoaineella tehtävät TT:t kuten 

vatsan- ja vartalon alueen tutkimukset,  

TT-urografiat sekä  

verisuonien tutkimukset 

ttav20Hy  

Kiireaika  
(kesto 15 min) 

Kiireelliset tutkimukset 

4–14 päivää 

ttk2Hy  

TT Toimenpide tai 
näytteenottoaika  
(kesto 45 min) 

Keuhkomuutoksen näytteenotto tttmpHy  

Paksunsuolen TT  
(kesto 30 min) 

TT-colongrafiat,  

Virtuaalicolon TT 

ttcolonHy  

Ajanvaraus  
(kesto 10 min) 

Ilman varjoainetta tehtävät pään- ja 

kasvojenalueen TT:t,  

luiden ja nivelien TT:t sekä virtsatiekivi TT ja 

keuhkojen HR-TT 

 tt2avHy 

Ajanvaraus  
(kesto 10 min) 

VAIN Keskitetyn ajanvarauksen pään TT:t  tt2muHy 

Kiireaika  
(kesto 15 min) 

Kiireelliset tutkimukset 

1–3 päivää 

 tt2k1Hy 

Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä röntgenin henkilökuntaan. 
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