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Hampaiston tai leukojen röntgentutkimukset Puistosai-

raalassa 

Askola, Espoo, Helsinki, Järvenpää, Loviisa, Porvoo, Sipoo, Tuusula, HYKS Suusai-

rauksien opetus- ja hoitoyksikkö ja Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikkö 

PKS-SEHYK 

Ajanvaraus ja potilaan opastaminen 

Lähettävä yksikkö  

 tekee lähetteen, 

 opastaa potilaan varaamaan ajan ja kertoo kuvauspaikan 

 kertoo potilaalle, millä aikataululla kuvaus tulee tehdä ja  

 kertoo, että kaulan ja kasvojen alueiden korut ja lävistykset tulee poistaa ennen tutki-

musta. 

Radiologi tekee lähetteen perusteella kuvaussuunnitelman, ja tutkimus laskutetaan tehdyn 

laajuuden mukaisesti. 

Potilaat varaavat ajan puhelimitse HUS Kuvantamisen keskitetystä ajanvarauksesta 09 471 

80900. 

Kuvauspaikka:  

Puistosairaala, Kuvantaminen, Hampaiston ja leukojen röntgentutkimukset,  

Stenbäckinkatu 11 C, Helsinki. Sisäänkäynti on Paciuksenkadun puolelta. 

puh: 050 303 9458 

Tutkimukseen liittyvät potilasohjeet Hampaiston tai leukojen röntgentutkimus Puistosairaa-

lassa, Röntgenundersökning av tänder eller käkar på Parksjukhuset ja X-ray of the dentition 

or jaws in Park Hospital. 

Saapumisohje suomeksi Puistosairaala, hampaiston ja leukojen röntgentutkimus, ruotsiksi 

Parksjukhuset, röntgenundersökning av tänder eller käkar ja englanniksi Park Hospital, X-

ray of the dentition or jaws. 

  

https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/index.html
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/hampaiston-tai-leukojen-rontgentutkimus-puistosairaalassa.pdf
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/hampaiston-tai-leukojen-rontgentutkimus-puistosairaalassa.pdf
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/rontgenundersokning-av-tander-eller-kakar-pa-parksjukhuset.pdf
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/x-ray-of-the-dentition-or-jaws-in-park-hospital_0.pdf
https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-09/x-ray-of-the-dentition-or-jaws-in-park-hospital_0.pdf
https://www.hus.fi/hoidot-ja-tutkimukset/saapumisohjeet-kuvantaminen
https://www.hus.fi/sv/behandlingar-och-undersokningar/ankomsten-till-bilddiagnostiken
https://www.hus.fi/en/treatments-and-examinations/arrival-instructions-medical-imaging
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Röntgenlähete 

Lähete tehdään asiakkaan käyttämään potilastietojärjestelmään. 

KKTT- tutkimuksen suunnittelua varten potilaan panoraamakuvan tulee olla HUSin sähköi-

sessä kuva-arkistossa (PACS). 

Lähetteessä tulee olla 

 hyvät anamnestiset tiedot ja selkeä kysymyksen asettelu 

 KKTT-kuvauksissa kuvausalue kerrottuna 

 maininta, mihin mennessä tutkimus lausuntoineen on oltava valmiina sekä lausun-

non kiireellisyys (esim. maininta seuraavasta ajanvarauksesta hammashoitoon) 

 implanttihoidon suunnittelun yhteydessä maininta mahdollisista kuvaussplinteistä 

(tämä potilaalle mukaan kuvaukseen). 

Tutkimustulosten saaminen 

Kuvat ja lausunto näkyvät asiakkaan käyttämässä tietojärjestelmässä. 

Tarvittaessa katso ohje HUS Kuvantamisen tutkimuksiin lähettäminen tai Kuvantamisen tasku-

tieto lääkärille. 

Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä röntgenin henkilökuntaan. 

https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/hus_kuvantamisen_tutkimuksiin_lahettaminen.pdf
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/kuvantamisen_taskutieto_laakareille_lahettavan_laakarin_huoneentaulu.pdf
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/01_tutkimukseen_lahettaminen_ja_esivalmistelu/kuvantamisen_taskutieto_laakareille_lahettavan_laakarin_huoneentaulu.pdf

