RASKAUSAJAN
ULTRAÄÄNI- JA
SEURANTATUTKIMUKSET
TERVEYSTALO OULUSSA

OULUN TERVEYSTALOSTA SAAT KAIKKI
RASKAUDENAJAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET
Odottavat vanhemmat haluavat joskus varmuuden raskaudesta ja sen kestosta,
sekä seurata tulevan perheenjäsenen kehittymistä. Meillä pääset helposti ja
nopeasti haluamaasi tutkimukseen. Tutkimuksen tekee valinnastasi riippuen kokenut
kätilömme tai erikoislääkäri. Tutkimuksen jälkeen saatte ultraäänikuvia mukaanne.
Käytössämme on laadukkaat GE Healthcaren ultraäänilaitteet.

KÄTILÖN TEKEMÄT
RASKAUDENAJAN
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET

VARHAISRASKAUDEN
ULTRAÄÄNITUTKIMUS
(HINTA ALK. 69 €*)

Tutkimukset tekee kätilö, terveydenhoitaja
Elina Korva. Huomioitavaa on, että tutkiva
kätilö ei ota kantaa raskauden kulkuun tai
pyri ennustamaan raskauden etenemistä.

Tutkimus tehdään raskausviikoilla 6–11.
Kätilö varmistaa, että raskaus on sijoittunut
oikeaan paikkaan kohdun sisälle sekä tarkastaa sikiöiden lukumäärän ja raskauden
keston. Varhaisraskauden alkuvaiheessa
emättimen kautta tehdyllä tutkimuksella
saadaan parempi näkyvyys kuin vatsan
peitteiden päältä tehtynä.

RASKAUDENTILAN
SEURANTATUTKIMUS I
(HINTA 89 €*)

RASKAUDENTILAN
SEURANTATUTKIMUS II
(HINTA 99 €*)

Tutkimus tehdään raskausviikoilla 12–19.
Ultraäänitutkimuksessa varmistetaan raskauden kesto ja tarkistetaan sikiön/sikiöiden
elonmerkit (syke). Syketaso voidaan tarvittaessa mitata. Istukan paikka tarkistetaan,
sekä vanhempien halutessa voidaan arvioida
sikiön sukupuolta. Mikäli asiakas ei ole vielä
käynyt neuvolassa ja/tai alkuraskauden seulontaultraa ei ole vielä tehty, varmistetaan
myös raskauden sijainti, sikiöiden lukumäärä
ja raskauden kesto. Niskaturvotusta ja sikiön
rakenteita ei tarkasteta.

Tutkimus tehdään raskausviikoilla 20–26.
Ultraäänitutkimuksessa varmistetaan sikiön/
sikiöiden elonmerkit (syke). Lisäksi tarkastellaan sikiön piirteitä ja liikehdintää. Syketaso
voidaan tarvittaessa mitata. Istukan paikka
tarkistetaan, sekä vanhempien niin halutessa
myös sukupuolta voidaan arvioida.
Sikiön kasvua arvioidaan mittausten avulla.
Tutkimus ei vastaa rakennetutkimusta.

*Kätilön tekemät ultraäänitutkimukset eivät oikeuta Kela-korvaukseen. Hintoihin lisätään palvelumaksu.

ERIKOISLÄÄKÄREIDEN TEKEMÄT RASKAUDENAJAN
ULTRAÄÄNI- JA SEURANTATUTKIMUKSET
Erikoislääkärin tekemässä ultraäänitutkimuksessa voidaan ottaa kantaa myös
raskauden kulkuun. Erikoislääkäri voi tarvittaessa arvioida sikiön ultraäänitutkimuksen
lisäksi myös kohdunkaulan tilannetta emättimen kautta tehtävällä ultraäänitutkimuksella. Erikoislääkärin tekemään raskaudenajan tutkimukseen voit hakeutua kaikissa
raskauden vaiheissa.

RASKAUDENTILAN
SEURANTATUTKIMUS I
ERIKOISLÄÄKÄRILLÄ
(HINTA 112€**)

RASKAUDENTILAN
SEURANTATUTKIMUS II
ERIKOISLÄÄKÄRILLÄ
(HINTA 122€**)

Alkuraskauden aikana (viikot 6–19) tehtävä
raskaudentilan seurantatutkimus. Erikoislääkäri tutkii raskauden sijainnin ja keston,
sikiön sykkeen, istukan paikan ja lapsiveden
määrän.

Keski- ja loppuraskauden aikana (viikot 22–)
tehtävä raskaudentilan seurantatutkimus.
Erikoislääkäri tutkii sikiön kasvua, lapsiveden
määrää, istukan sijaintia, sekä tarvittaessa
tekee istukan ja sikiön virtaustutkimukset.

Erikoislääkärit: Laatio Liisa, Laurila Satu,
Simonen Kaisa, Spalding Heli, Terho Anna
ja Urpilainen Elina.

Erikoislääkärit: Laatio Liisa ja Spalding Heli.

SIKIÖN
RAKENNEULTRAÄÄNITUTKIMUS
(HINTA 153€**)
Rakenneultraäänitutkimus tehdään yleisimmin viikoilla 20–22. Tutkimus tehdään vatsanpeitteiden päältä. Erikoislääkäri tarkastaa
sikiön rakenteet, arvioi sikiön kasvua ja
lapsiveden määrää, sekä katsoo istukan
sijainnin kohdussa. Vanhempien toivoessa
voidaan lapsen sukupuolta yrittää selvittää.
Erikoislääkärit: Laatio Liisa ja Spalding Heli.

** Jos tutkimuksessa ilmenee erikoislääkärin asiantuntemusta vaativaa jatkoselvittelyä ja tutkimusta, voi
lääkäri periä lisäksi vastaanotolta erillisen käyntimaksun, sekä hinnaston mukaisen palvelumaksun.

AJANVARAUS
Ajat voit varata lääkärikeskuksen
asiakaspalvelusta,
www.terveystalo.com
tai puh. 030 6000*

Albertinkatu 16,
avoinna ma–pe 7–22 la–su ja pyhät 9–22.
* Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä
8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

