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Alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimus Hyvinkään 

sairaalassa 

 

Ohje Keusoten terveysasemien 

(Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, 

Pornainen, Tuusula) lähetteellä tehtäviin 

tutkimuksiin. 

Tutkimuksella selvitetään ultraäänilaitteen 

avulla, onko alaraajojen laskimoissa tukosta. 

Ultraäänitutkimus ei satu, eikä siinä käytetä 

säteilyä. 

Tutkimuksen tekee röntgenlääkäri tai 

lisäkoulutuksen saanut röntgenhoitaja eli 

sonograaferi. 

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 1 

tunti. 

Tutkimus kestää yleensä noin 20 minuuttia. 

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, 

voi päästä tutkimukseen ennen sinua. 

Tutkimuspaikka ja ilmoittautuminen 

Hyvinkään sairaalan röntgen, P-kerros,  

Sairaalankatu 1, Hyvinkää 

puh. 019 4587 2200, maanantai–perjantai 

7.30–15 

Ilmoittaudu röntgenosastolla P-kerroksessa. 

Ennen tutkimusta  

Sinun ei tarvitse valmistautua tutkimukseen. 

Tutkimuksen aikana 

Tutkimusta varten joudut riisumaan 

päällyshousut. 

Voit jättää päälle pikkuhousut. 

Tutkimuksen aikana olet makuulla 

tutkimuspöydällä. 

Röntgenlääkäri tai sonograaferi laittaa iholle 

geeliä ja liikuttaa ultraäänilaitteen anturia 

tutkittavalla alueella. 

Tutkimuksen jälkeen 

Sinua hoitava lääkäri on kertonut sinulle, 

kuinka saat tiedon jatkohoidosta. 

Ota huomioon 

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus. 

Älä käytä voimakkaasti tuoksuvia tuotteita 

tutkimukseen tullessasi. 

Hajusteiden sisältämät aineet voivat 

aiheuttaa vakavia oireita muille henkilöille. 

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. 

http://www.tutkimukseen.fi/
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Peruutukset ja siirrot 

Peru aika, jos et pääse tulemaan. 

Soita peruutus Hyvinkään sairaalan 

röntgeniin ennen sinulle varattua aikaa. 

Jos et peru aikaa, sinulta peritään 

sakkomaksu. 

Pysäköinti ja joukkoliikenne 

Hyvinkään liikenteen bussit kulkevat 

sairaalan pihan kautta. 

Niillä pääsee kaupungin keskustaan, muun 

muassa rautatieasemalle, 2 kertaa tunnissa. 

Sairaalan pääoven edessä on taksitolppa. 

Keskustassa taksiasema on rautatieasemalla. 

Sairaalan alueella on sairaalan edessä 4 

tunnin kiekollista paikoitustilaa. 

Kaksikerroksisessa pysäköintitasossa ja 

sairaalan takana on pysäköintitila 24 

tunniksi. 

Lisätietoa 

Jos tarvitset lisäohjeita tutkimuksesta soita 

tutkimuspaikkaan arkisin kello 8–15. 

Tietoa tutkimuspaikasta: Palvelukartta. 

Potilasohjeet: hus-kuvantaminen.fi. 

Lue lisää tutkimukseen tulijan talosta 

tutkimukseen.fi. >> Yleisimmät 

kuvantamistutkimukset >> Ultraääni. 

Katso video youtube.com >> Tutkimukset 

minuutissa: ultraääni 

Tekstitys: suomi, ruotsi, englanti. 

Anna palautetta 

Auta meitä kehittämään palveluitamme. 

Anna palautteesi lomakkeella 

tutkimusyksikössä tai internetin kautta 

osoitteessa hus.fi >> Anna palautetta. 

 

http://www.tutkimukseen.fi/
https://palvelukartta.hel.fi/search?q=hus+kuvantaminen
http://www.hus-kuvantaminen.fi/
http://www.tutkimukseen.fi/
https://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen/eri-tutkimuksia/yleisimm%C3%A4t-kuvantamistutkimukset/ultra%C3%A4%C3%A4ni
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yLu03FHWXy8
https://www.hus.fi/
https://www.hus.fi/potilaalle/opas-potilaalle/oikeutesi-potilaana/anna-palautetta

