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Luuntiheysmittaus 
 

Tutkimuspaikka 
 

Kainuun keskussairaala, luuntiheysmittaus 1. kerros, jonne on käynti 
pääaulasta kerros alaspäin tai ulkoa S3-ovesta rampin alta tai 
pohjakerroksesta S7-ovesta kerros ylöspäin. 
 
Ennen luuntiheysmittaukseen siirtymistä, muistakaa käydä 
ilmoittautumassa itseilmoittautumisautomaatilla, joka sijaitsee 
radiologian osaston yhteydessä 1. kerroksessa. Ilmoittautumisen 
yhteydessä tarvitaan Kela-kortti tai muu virallinen henkilöllisyystodistus. 
 
Itseilmoittautumisautomaatilta on seinässä musta opastusviiva, jota 
seuraamalla pääsette tutkimusyksikköön. Käytävän päässä ja katossa on 
opaste ”Luuntiheysmittaus”, jonne voitte jäädä odottelemaan vuoroanne. 

 
Tutkimukseen valmistautuminen 
 

Korut ja arvoesineet pyydämme jättämään kotiin. 
 

Mikäli mahdollista, tarkistakaa pituutenne ja painonne. Tutkimuspäivän aamuna 
voitte syödä, juoda ja ottaa lääkkeenne tavalliseen tapaan. Tutkimus on kivuton. 
Mikäli olette käyneet sairaalassa sellaisissa tutkimuksissa, joissa olette saaneet 
röntgenvarjoainetta 3-5 vuorokautta ennen Teille suunniteltua luuntiheysmittausta, 
niin ilmoittakaa siitä meille uuden ajan saamiseksi.  

 
Emme tee tutkimusta, mikäli olette raskaana tai epäilette olevanne raskaana. 
Ilmoittakaa asiasta lähettävään yksikköön, niin tutkimus siirretään sopivaan 
ajankohtaan.  
 

Tutkimuksen suorittaminen 
 

Tutkimuksessa arvioidaan luustonne tiheyttä (vahvuutta). Mittaustulosta käytetään 
hyväksi hoidon seurannassa ja luun murtumariskin arvioinnissa. 

 
Tutkimus tapahtuu selällään maaten tutkimuspöydällä ja kestää noin 15 minuuttia. 
Mittauksen aikana reisiluiden kaulat ja lanneranka kartoitetaan röntgensäteellä. 
 

Yhteystiedot  
 

Jos teille ei sovi varattu aika, ottakaa yhteyttä lähettävään yksikköön, 
puh.________________ 
Perumattomasta ajasta peritään peruutusmaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12 mennessä lähettävään yksikköön. 

 
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteys radiologian osastolle 
puh. 08 6156 2220. 
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Luuntiheysmittaus – riskiarviointikysely (FRAX) 
 
 
Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin KYLLÄ tai EI. 

 
 

Käytän alkoholia päivittäin yli 3 alkoholiyksikköä  ei  kyllä 
Vanhemmallani on ollut lonkkamurtuma  ei  kyllä 
Minulla on tai on ollut yli 3kk kestävä kortisonilääkitys  ei  kyllä 
Minulla on ollut jokin murtuma aikuisiässä  ei  kyllä 
Minulla on todettu toissijainen osteoporoosi  ei  kyllä 
Poltan tupakkaa  ei  kyllä 
Minulla on todettu nivelreuma  ei  kyllä 

 
 

Pituuteni on ____________cm  Paino_________________kg 
 
Olkaa hyvä ja vahvistakaa allekirjoituksellanne edellä mainitut asiat. 
 
 
Allekirjoitus  _________________________________ ___.___.20___ 

 
Nimenselvennys _____________________________ 
 
 


