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lisa 1
Meditsiiniradioloogia protseduuride loetelu
Kehapiirkond

OrganPROTSEDUUR
süsteem*

PROJEKTSIOON/METOODIKA

RÖNTGENUURINGUD
PEA

M

Röntgenülesvõte koljust

M
M
M

Röntgenülesvõte alalõualiigestest
Röngenülesvõte ninaluudest
Röntgenülesvõte ninakõrvalkoobastest

M
M
M

Röntgenülesvõte orbitatest
Röntgenülesvõte sarnaluust
Röntgenülesvõte alalõualuust

M
M
N/P
N

Hambaröntgen
Ortopantomograafia
Röntgenülesvõte ninaneelust
Sialograafia

Röntgenülesvõte näokoljuluudest (külgülesvõte, tsefalogramm)
Röntgenülesvõte koljust (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte koljust (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte koljust (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte koljust (aksiaalselt, Towne)
Röntgenülesvõte koljust, eriprojektsioon
Röntgenülesvõte alalõualuuliigestest, kinnise/avatud suuga
Röntgenülesvõte ninaluudest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte ninakõrvalkoobastest, avatud suuga (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte ninakõrvalkoobastest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte orbitatest
Röntgenülesvõte sarnaluust, tangentsiaalselt
Röntgenülesvõte alalõualuust (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte alalõualuust (poolpõiki, AP)
Röntgenülesvõte alalõualuust (aksiaalselt, PA)
Hambaröntgen
Ortopantomograafia
Röntgenülesvõte ninaneelust (külgülesvõte)
Sialograafia

KAEL

ÜLAJÄSE

M

Röntgenülesvõte atlasest ja aksisest

Röntgenülesvõte atlasest ja axisest, läbi avatud suu (otseülesvõte AP)

M

Röntgenülesvõte kaelalülidest

M

Röntgenülesvõte kaelalülidest ja ülemistest
rinnalülidest

Röntgenülesvõte kaelalülidest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte kaelalülidest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte kaelalülidest, ette painutusega (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte kaelalülidest, taha painutusega (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte kaelalülidest, poolpõiki
Röntgenülesvõte kaelalülidest ja ülemistest rinnalülidest (külgülesvõte)

N
G

Müelograafia lülisamba kaelaosast
Neelamisfunktsiooni röntgeniuuring
kontrastainega

M

Röntgenülesvõte ühest või mitmest sõrmest

Röntgenülesvõte kaelalülidest ja ülemistest rinnalülidest (otseülesvõte AP)
Müelograafia lülisamba kaelaosast
Neelamisfunktsiooni röntgenuuring kontrastainega

Röntgenülesvõte I sõrmest (otseülesvõte)
Röntgenülesvõte I sõrmest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte II sõrmest (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte II sõrmest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte III sõrmest (otseülesvõte, PA)
Röntgenülesvõte III sõrmest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte IV sõrmest (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte IV sõrmest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte V sõrmest (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte V sõrmest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte mitmest sõrmest (otseülesvõte PA)

M

Röntgenülesvõte labakäest

P

Röntgenülesvõte labakäest luulise vanuse
määramiseks

Röntgenülesvõte mitmest sõrmest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte labakäest (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte labakäest (poolpõiki PA)
Röntgenülesvõte labakäest, täiskülg
Röntgenülesvõte mõlemast labakäest (otseülesvõte PA, reumakäsi)
Labakäe röntgeniülesvõte luulise vanuse määramiseks

ALAJÄSE

M

Röntgenülesvõte randmest

Röntgenülesvõte randmest (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte randmest (poolpõiki PA)
Röntgenülesvõte randmest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte randmest (aksiaalselt, PA)
Röntgenülesvõte küünarvarreluudest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte küünarvarreluudest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte küünarliigesest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte küünarliigesest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte küünarnukist (aksiaalselt, PA)
Röntgenülesvõte õlavarreluust (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte õlavarreluust (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte õlavarreluust transtorakaalselt (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte õlaliigesest, neutraalses asendis (otseülesvõte AP)

M

Röntgenülesvõte küünarvarreluudest

M

Röntgenülesvõte küünarliigesest

M
M

Röntgenülesvõte küünarnukist
Röntgenülesvõte õlavarreluust

M

Röntgenülesvõte õlaliigesest

M

Röntgenülesvõte õlaliigesest, siserotatsioonis (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte õlaliigesest, välisrotatsioonis (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte õlaliigesest transtorakaalselt (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte ülajäsemest, eriprojektsioon Röntgenülesvõte ülajäsemest, eriprojektsioon

M
M

Röntgenülesvõte proteesiga õlaliigesest
Röntgenülesvõte ülajäsemest palatis

Röntgenülesvõte proteesiga õlaliigesest
Röntgenülesvõte ülajäsemest palatis

M

Röntgenülesvõte varbaluudest

M

Röntgenülesvõte labajalast

M

Röntgenülesvõte kandluust

Röntgenülesvõte varbaluudest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte varbaluudest, poolpõiki
Röntgenülesvõte labajala luudest, poolpõiki (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte labajalast (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte labajalast (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte labajalast, aksiaalselt, seistes
Röntgenülesvõte labajalast, seistes (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte mõlemast labajalast (reumajalg)
Röntgenülesvõte kandluust, aksiaalselt
Röntgenülesvõte kandluust, seistes, aksiaalselt
Röntgenülesvõte kandluust (külgülesvõte)

M

M
M

M

M
M
M

M
M
M

Röntgenülesvõte hüppeliigesest

Röntgenülesvõte hüppeliigesest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte hüppeliigesest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte hüppeliigesest, 15⁰ mediaalsele (Mortis)
Röntgenülesvõte hüppeliigesest, painutusega (otseülesvõte)
Röntgenülesvõte sääreluudest
Röntgenülesvõte sääreluudest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte sääreluudest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte põlveliigesest
Röntgenülesvõte põlveliigesest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte põlveliigesest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte põlveliigesest, seistes (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte põlveliigesest, seistes (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte põlveliigesest, aksiaalselt (Bėclėre)
Röntgenülesvõte patellast
Röntgenülesvõte patellast, aksiaalselt
Röntgenülesvõte patellast (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte patellast (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte patellast, tangentsiaalselt (Settegast)
Röntgenülesvõte reieluust koos põlveliigesega Röntgenülesvõte reieluust koos põlveliigesega (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte reieluust koos põlveliigesega (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte reieluust koos puusaliigesega Röntgenülesvõte reieluust koos puusaliigesega (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte reieluust koos puusaliigesega (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte puusaliigesest
Röntgenülesvõte puusaliigesest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte puusaliigesest (külgülesvõte, Lauenstein)
Röntgenülesvõte puusaliigesest, aksiolateraalses projektsioonis (DaneliusMiller)
Röntgenülesvõte alajäsemest kogu pikkuses
Röntgenülesvõte
alajäsemest kogu pikkuses, seistes (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte alajäsemest, eriprojektsioon Röntgenülesvõte alajäsemest, eriprojektsioon
Röntgenülesvõte proteesiga põlve- või
puusaliigesest

Röntgenülesvõte proteesiga põlveliigesest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte proteesiga põlveliigesest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte proteesiga puusaliigesest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte proteesiga puusaliigesest (külgülesvõte, Lauenstein)
Röntgenülesvõte proteesiga mõlemast puusaliigesest (otseülesvõte AP)

RINDKERE

M

Röntgenülesvõte alajäsemest palatis

M

Röntgenülesvõte rinnalülidest

Röntgenülesvõte proteesiga puusaliigesest, aksiolateraalses projektsioonis
(Danelius-Miller)
Röntgenülesvõte proteesiga puusaliigesest, muu projektsioon
Röntgenülesvõte alajäsemest palatis

M

Röntgenülesvõte rinnalülidest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte rinnalülidest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte rinnalülidest, poolpõiki
Röntgenülesvõte alumistest rinna- ja
Röntgenülesvõte alumistest rinna- ja ülemistest nimmelülidest (otseülesvõte
ülemistest nimmelülidest
AP)
Röntgenülesvõte alumistest rinna- ja ülemistest nimmelülidest
(külgülesvõte)
Röntgenülesvõte roietest
Röntgenülesvõte roietest
Röntgenülesvõte akroomioklavikulaarliigesest Röntgenülesvõte akroomioklavikulaarliigesest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte akroomioklavikulaarliigesest, 15⁰
Röntgenülesvõte rangluust
Röntgenülesvõte rangluust (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte rangluust, aksiaalselt
Röntgenülesvõte abaluust
Röntgenülesvõte abaluust (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte abaluust, poolpõiki (Y vaates)
Röntgenülesvõte abaluust (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte rinnakust
Röntgenülesvõte rinnakust, poolpõiki (PA)
Röntgenülesvõte rinnakust (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte sternoklavikulaarliigestest
Röntgenülesvõte sternoklavikulaarliigestest (otseülesvõte AP)

T

Röntgenülesvõte rindkerest

N
B

Müelograafia lülisamba rinnaosast
Mammograafia

M

M
M
M
M

M

Röntgenülesvõte rindkerest (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte rindkerest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte rindkerest, lamades (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte rindkerest, lamades, palatis (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte rindkerest, istudes (otseülesvõte AP)
Rindkere röntgenülesvõte, eriprojektsioon
Müelograafia lülisamba rinnaosast
Mammogramm, põikisuunas (MLO)

KÕHU- JA
VAAGNAPIIRKOND

B
G

Galaktograafia
Söögitoru kontrastuuring

Mammogramm, kraniokaudaalsuunas (CC)
Mammogramm, külgsuunas (LAT)
Mammogramm aksillaarkoopast
Mammogramm suurendusega
Mammogrammid rinnanäärmest lisakompressiooniga
Mammogrammid rinna preparaadist kahes suunas
Mammograafiline sõeluuring ühest rinnast koos vastaspoole aksillaarkoopa
lümfisõlmedega
Mammograafiline sõeluuring ühest rinnast
Mammograafiline sõeluuring mõlemast rinnast
Rinnanäärme tomosüntees
Galaktograafia
Söögitoru kontrastuuring

M

Röntgenülesvõte nimmelülidest

Röntgenülesvõte nimmelülidest (otseülesvõte AP)

M

Röntgenülesvõte nimme-ristluu
üleminekualast

M

Röntgenülesvõte nimme-ristluust ja
sakroiliakaalliigestest

Röntgenülesvõte nimmelülidest (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte nimmelülidest, ette painutusega (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte nimmelülidest, taha painutusega (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte nimmelülidest, poolpõiki (fassettliigesed)
Röntgenülesvõte nimme-ristluu üleminekualast (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte nimme-ristluu üleminekualast (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte nimme-ristluust ja sakroiliakaalliigestest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte nimme-ristluust ja sakroiliakaalliigestest (otseülesvõte PA)

M
M

Röntgenülesvõte sakroiliakaalliigestest
Röntgenülesvõte vaagnaluudest

Röntgenülesvõte sakroiliakaalliigestest, poolpõiki
Röntgenülesvõte vaagnaluudest (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte eesmistest vaagnaluudest, aksiaalselt (outlet)
Röntgenülesvõte eesmistest vaagnaluudest, aksiaalselt (inlet)
Röntgenülesvõte vaagnaluu tiivast, poolpõiki
Röntgenülesvõte vaagnast, eriprojektsioon

M

Röntgenülesvõte ristluust

M

Röntgenülesvõte õndraluust

N
G

Müelograafia lülisamba lumbaalosast
Röntgenülesvõte kõhupiirkonnast

Röntgenülesvõte sümfüüsist (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte ristluust (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte ristluust (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte õndraluust (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte õndraluust (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte õndraluust, istudes (külgülesvõte)
Müelograafia lülisamba lumbaalosast
Röntgenülesvõte kõhukoopast, seistes (otseülesvõte PA)
Röntgenülesvõte kõhukoopast, lamades (otseülesvõte AP)
Röntgenülesvõte kõhukoopast, vasemal küljel lamades (laterogramm)

G

Söögitoru, mao ja duodenumi kontrastuuring

Söögitoru, mao ja duodenumi uuring kaksikkontrasteerimisega
Söögitoru, mao ja duodenumi uuring lihtkontrasteerimisega

G
G
G
G

MUU

Peensoole passaaži uuring
Passaažiaja määramine röntgenkontrastsete
kapslitega
Kolangiograafia

Peensoole passaaži uuring
Passaažiaja määramine röntgenkontrastsete kapslitega

G
G
G
U
U
U

Defekograafia
Fistulograafia
Herniograafia
Röntgenülesvõte väikevaagnast
Intravenoosne urograafia
Kuseteede kontrastuuring

U
U
U
W

Ureetragraafia
Tsüstograafia
Miktsioontsüstograafia
Hüsterosalpingograafia

Sapiteede röntgeniuuring kontrastainega
Jämesoole uuring kaksikkontrasteerimisega
Jämesoole uuring lihtkontrasteerimisega
Defekograafia
Fistulograafia
Herniograafia
Röntgenülesvõte väikevaagnast (kusepõis)
Intravenoosne urograafia
Antegraadne püelograafia
Retrograadne püelograafia
Ureetragraafia
Tsüstograafia
Mikstsioontsüstograafia
Hüsterosalpingograafia

M

Röntgenülesvõte lülisambast kogu pikkuses

Röntgenülesvõte lülisambast kogu pikkuses, seistes (otseülesvõte AP)

Jämesoole kontrastuuring

M

Röntgenülesvõte muust proteesiga liigesest

Röntgenülesvõte lülisambast kogu pikkuses, seistes (külgülesvõte)
Röntgenülesvõte muust proteesiga liigesest

M
V

Artrograafia
Flebograafia
Muu kontrastaineta läbivalgustus
Muu kontrastainega röntgenuuring

Artrograafia
Flebograafia
Muu kontrastaineta läbivalgustus
Muu kontrastainega röntgenuuring

N
P
N
P

Aju ultraheliuuring
Aju ultraheliuuring lapsel
Aju ultraheliuuring koos doppleriga
Aju ultraheliuuring koos doppleriga lapsel

Transkraniaalne aju ultraheliuuring
Lapse aju ultraheliuuring
Transkraniaalne aju ultraheliuuring koos doppleriga
Lapse aju ultraheliuuring koos doppleriga

N
M
M

Süljenäärmete ultraheliuuring
Silma ultraheliuuring
Silma ultraheliuuring koos doppleriga

Süljenäärmete ultraheliuuring
Silma ultraheliuuring
Silma ultraheliuuring koos doppleriga

M

Kaelapiirkonna pehmete kudede
ultraheliuuring
Kilpnäärme ultraheliuuring

Kaela pehmete kudede ultraheliuuring

ULTRAHELIUURINGUD
PEA

KAEL

N
V

Kaelapiirkonna veresoonte doppleruuring

Kilpnäärme ultraheliuuring
Ultraheli doppleruuring kaela arteritest
Ultraheli doppleruuring kaela veenidest

ÜLAJÄSE

M
M
M
M
M
V

Labakäe ultraheliuuring
Randmeliigese ultraheliuuring
Küünarliigese ultraheliuuring
Õlaliigese ultraheliuuring
Ülajäseme pehmete kudede uuring
Ülajäseme veresoonte doppleruuring

Labakäe ultraheliuuring
Randmeliigese ultraheliuuring
Küünarliigese ultraheliuuring
Õlaliigese ultraheliuuring
Ülajäseme pehmete kudede ultraheliuuring
Ultraheli doppleruuring küünarvarre arteritest enne koronaarlõikust

Ultraheli doppleruuring ülajäseme arteritest
Ultraheli doppleruuring ülajäseme veenidest
Ultraheli doppleruuring ülajäseme arteritest ja veenidest
Ultraheli doppleruuring ülajäseme arteritest ja veenidest enne
arteriovenoosse fistuli rajamist
ALAJÄSE

RINDKERE

KÕHU- JA
VAAGNAPIIRKOND

M
M
M
M
M/P
M

Labajala ultraheliuuring
Kannakõõluse ultraheliuuring
Hüppeliigese ultraheliuuring
Põlveliigese ultraheliuuring
Puusaliigese ultraheliuuring
Alajäseme pehmete kudede ultraheliuuring

Labajala ultraheliuuring
Kannakõõluse ultraheliuuring
Hüppeliigese ultraheliuuring
Põlveliigese ultraheliuuring
Puusaliigese ultraheliuuring
Alajäseme pehmete kudede ultraheliuuring

V

Alajäseme veresoonte doppleruuring

Ultraheli doppleruuring alajäseme arteritest
Ultraheli doppleruuring alajäseme süvaveenidest
Ultraheli doppleruuring alajäseme pindmistest veenidest
Ultraheli doppleruuring alajäseme süva- ja pindmistest veenidest
Ultraheli doppleruuring alajäseme arteritest ja veenidest

M

Rindkere pehmete kudede ultraheliuuring

Rindkere pehmete kudede ultraheliuuring

T
N
N
B

Pleurõõne ultraheliuuring
Aksillaarkoopa ultraheliuuring
Brahhiaalpleksuse ultraheliuuring
Rinnanäärme ultraheliuuring

V

Rangluualuse veeni doppleruuring

Pleurõõne ultraheliuuring
Aksillaarkoopa ultraheliuuring
Brahhiaalpleksuse ultraheliuuring
Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)
Rinnanäärme ultraheliuuring (kaks rinda)
Rinnanäärme ultraheliuuring koos aksillaarkoopa lümfisõlmede uuringuga
Rangluualuse veeni doppleruuring

M

Kõhukatete ultraheliuuring

Kõhukatete ultraheliuuring

M
G

Kubemepiirkonna ultraheliuuring
Kõhupiirkonna ultraheliuuring

Kubemepiirkonna ultraheliuuring
Kõhupiirkonna ultraheliuuring

G

Kõhupiirkonna ultraheliuuring kontrastainega Kõhupiirkonna ultraheliuuring kontrastainega

G/U
U
U
U
U
U

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring
Vaagnapiirkonna ultraheliuuring
Neerude ja kuseteede ultraheliuuring
Neerude ultraheliuuring
Neerude ultraheliuuring koos doppleriga
Kusepõie ultraheliuuring

U

Kusiti ja suguti ultraheliuuring

U
U
W
W

W

Testise ultraheliuuring
Prostata ultraheliuuring
Naissuguelundite ultraheliuuring
Günekoloogilise objekti lokaliseerimine
ultraheliga
Emaka ja munajuhade ultraheliuuring
kontrastainega
Ultraheliuuring raseduse hindamiseks

W
W
V
V
V
V

Loote ultraheliuuring
Loote ultraheliuuring koos doppleriga
Kõhuaordi doppleruuring
Neeruarterite doppleruuring
Maksaveenide ja portaalveeni süsteemi
doppleruuring
Kõhupiirkonna muu arteri doppleruuring

V
V

Kavernooskeha arterite doppleruuring
Veresoonte ultraheliuuring kontrastainega

M

Elastograafia

W

MUU

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring
Vaagnapiirkonna ultraheliuuring
Neerude ja kuseteede ultraheliuuring
Neerude ultraheliuuring
Ultraheliuuring siirdatud neerust koos doppleruuringuga
Ultraheliuuring kusepõiest residuaaluriini määramiseks
Ultraheliuuring kusepõiest refluksi hindamiseks
Kusiti ja suguti ultraheliuuring
Kusiti ja suguti ultraheliuuring erimeetodil
Testise ultraheliuuring
Rektaalne ultraheliuuring
Vaginaalne ultraheliuuring
Emakasisese vahendi või muu günekoloogilise objekti lokaliseerimine
ultraheliga
Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega
Varase raseduse ultraheliuuring (enne 12. menstruatsioonijärgset nädalat)
Ultraheliuuring raseduse hindamiseks
Loote morfoloogia detailne ultraheliuuring
Loote detailne ultraheliuuring koos värvidoppleriga
Ultraheli doppleruuring kõhuaordist
Ultraheli doppleruuring neeruarteritest
Ultraheli doppleruuring maksaveenidest ja portaalveeni süsteemist
Ultraheli doppleruuring ülemisest mesenteriaalarterist või muust
kõhupiirkonna arterist
Ultraheli doppleruuring kavernooskeha arteritest
Ühe piirkonna arterite doppleruuring kontrastainega
Ühe piirkonna veenide doppleruuring kontrastainega
Ühe piirkonna uuring kontrastainega
Elastograafia

P
M
M
M
M
V

Lülisamba ultraheliuuring
Muu liigese ultraheliuuring
Muu kõõluse ultraheliuuring
Muu pehmete kudede ultraheliuuring
Lihaste ultraheliuuring
Pseudoaneurüsmi kompressioonravi ultraheli
ja doppleri kontrolli all
Muu ultraheliuuring doppleriga
Muu kontrastainega ultraheliuuring

Lülisamba ultraheliuuring
Muu liigese ultraheliuuring
Muu kõõluse ultraheliuuring
Muu pehmete kudede ultraheliuuring
Lihaste ultraheliuuring
Pseudoaneurüsmi kompressioonravi ultraheli ja doppleri kontrolli all
Muu ultraheliuuring doppleriga
Muu kontrastainega ultraheliuuring

KOMPUUTERTOMOGRAAFIA UURINGUD
PEA

M

Näokolju kompuutertomograafia uuring

M

Kolju kompuutertomograafia uuring
Silmakoopa kompuutertomograafia uuring

Näokolju kompuutertomograafia uuring natiivis
Näokolju kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Kolju kompuutertomograafia uuring natiivis (kraniosünostoos)
Silmakoopa kompuutertomograafia uuring natiivis
Silmakoopa kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega

M

Temporaalluu kompuutertomograafia uuring

Temporaalluu kompuutertomograafia uuring natiivis
Temporaalluu kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Temporomandibulaarliigese kompuutertomograafia uuring natiivis

M
N

N

Hammaste kompuutertomograafia uuring
Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia
uuring

Peaaju kompuutertomograafia uuring

Hammaste ja näokolju kompuutertomograafia uuring natiivis
Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia uuring madala kiirgusdoosiga
Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia uuring natiivis
Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Peaaju kompuutertomograafia uuring natiivis
Peaaju kompuutertomograafia uuring kontrastainega
Peaaju kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega

Peaaju ja koljupõhimiku kompuutertomograafia (peaaju trauma) uuring
V
V

Peaaju perfusioon
Peaaju arterite kompuutertomograafiaangiograafia
Peaaju arterite ja -veenide angiograafia

Peaaju perfusiooni uuring
Ajuarterite uuring kontrastainega

M

Lülisamba kaelaosa kompuutertomograafia
uuring

M

Kaelapiirkonna pehmete kudede
kompuutertomograafia uuring

Lülisamba kaelaosa (C1-C7) kompuutertomograafia uuring natiivis
Lülisamba kaelaosa (C1-C7) kompuutertomograafia uuring natiivis ja
kontrastainega
Lülisamba kraniovertebraalse ülemineku (kuklamulk-C3)
kompuutertomograafia uuring natiivis
Lülisamba kraniovertebraalse ülemineku (kuklamulk-C3)
kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Lülisamba kaelaosa (C1-Th4) kompuutertomograafia uuring natiivis
Lülisamba kaelaosa (C1-Th4)kompuutertomograafia uuring natiivis ja
Kaelapiirkonna pehmete kudede kompuutertomograafia uuring natiivis

V
KAEL

N
V
V

ÜLAJÄSE

Ajuarterite ja -veenide uuring kontrastainega

Kaelapiirkonna pehmete kudede kompuutertomograafia uuring
kontrastainega
Kaelapiirkonna pehmete kudede kompuutertomograafia uuring natiivis ja
kontrastainega
Lülisamba kaelaosa kompuutertomograafiaLülisamba kaelaosa kompuutertomograafia-müelograafia (intratekaalse
müelograafia
kontrastainega)
Kaelapiirkonna arterite kompuutertomograafia- Kaelapiirkonna arterite uuring kontrastainega
angiograafia
Kaelapiirkonna ja Willisi ringi arterite
Kaelapiirkonna ja Willisi ringi arterite uuring kontrastainega
kompuutertomograafia-angiograafia

M

Labakäe kompuutertomograafia uuring

M

Randmeliigese kompuutertomograafia uuring

Labakäe kompuutertomograafia uuring natiivis
Labakäe kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Randmeliigese kompuutertomograafia uuring natiivis
Randmeliigese kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega

M
M

Randmeliigese kompuutertomograafiaartrograafia
Küünaliigese kompuutertomograafia uuring

Randmeliigese kompuutertomograafia-artrograafia
Küünaliigese kompuutertomograafia uuring natiivis
Küünarliigese kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega

M
M
V

Õlaliigee kompuutertomograafia uuring natiivis
Õlaliigese kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Õlaliigese kompuutertomograafia-artrograafia Õlaliigese kompuutertomograafia-artrograafia
Ülajäseme arterite kompuutertomograafiaangiograafia
Ülajäseme veenide kompuutertomograafiaangiograafia

Ülajäseme arterite uuring kontrastainega

M

Labajala kompuutertomograafia uuring

M
M

Kandluu kompuutertomograafia uuring
Hüppeliigese kompuutertomograafia uuring

Labajala kompuutertomograafia uuring natiivis
Labajala kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Kandluu kompuutertomograafia uuring natiivis
Hüppeliigese kompuutertomograafia uuring natiivis

V

ALAJÄSE

Õlaliigese kompuutertomograafia uuring

Ülajäseme veenide uuring kontrastainega

Hüppeliigese kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
M

Põlveliigese kompuutertomograafia uuring

Põlveliiges(t)e kompuutertomograafia uuring natiivis
Põlveliiges(t)e kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega

M
V
V

Põlveliigese kompuutertomograafiaartrograafia
Alajäseme arterite kompuutertomograafiaangiograafia
Alajäseme veenide kompuutertomograafiaangiograafia

Põlveliigese eriuuring nurkade mõõtmiseks
Põlveliigese kompuutertomograafia-artrograafia
Kõhuaordi ja alajäseme arterite uuring kontrastainega
Alajäseme veenide uuring kontrastainega

RINDKERE

M

T

N
C
C

C
V
KÕHU- JA
VAAGNAPIIRKOND

M

Lülisamba rinnaosa kompuutertomograafia
uuring
Rindkere kompuutertomograafia uuring

Lülisamba rinnaosa kompuutertomograafiamüelograafia
Südame kompuutertomograafia uuring
Koronaararterite kompuutertomograafiaangiograafia

Koronaararterite šuntide
kompuutertomograafia-angiograafia
Kopsuarterite kompuutertomograafiaangiograafia
Lülisamba nimmeosa kompuutertomograafia
uuring

M

Vaagnaluude kompuutertomograafia uuring

M

Sakroiliakaalliigeste kompuutertomograafia
uuring
Puusaliigeste kompuutertomograafia uuring

M

Lülisamba rinnaosa (Th1-Th12) kompuutertomograafia uuring natiivis
Lülisamba rinnaosa (Th1-Th12) kompuutertomograafia uuring natiivis ja
kontrastainega
Kopsude uuring natiivis madala kiirgusdoosiga
Rindkere kompuutertomograafia uuring natiivis
Rindkere kompuutertomograafia uuring kontrastainega
Rindkere kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Lülisamba rinnaosa kompuutertomograafia-müelograafia (intratekaalse
kontrastainega)
Südame kompuutertomograafia uuring natiivis
Südame kompuutertomograafia uuring kontrastainega
Koronaararterite uuring natiivis (kaltsiumi skoor)
Koronaararterite uuring kontrastainega
Koronaararterite uuring natiivis ja kontrastainega
Koronaararterite šuntide uuring kontrastainega
Kopsuarterite uuring kontrastainega (trombembooliauuring)
Lülisamba nimmeosa (L1-L5-sakrum) kompuutertomograafia uuring natiivis
Lülisamba nimmeosa (L1-L5-sakrum) kompuutertomograafia uuring natiivis
ja kontrastainega
Vaagnaluude kompuutertomograafia uuring natiivis
Vaagnaluude kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Sakrioiliakaalliigeste kompuutertomograafia uuring natiivis
Puusaliiges(t)e kompuutertomograafia uuring natiivis
Puusaliiges(t)e kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
Puusaliigese eriuuring nurkade mõõtmiseks

N
G

Lülisamba nimmeosa kompuutertomograafiamüelograafia
Kõhupiirkonna kompuutertomograafia uuring
natiivis

Lülisamba nimmeosa kompuutertomograafia-müelograafia (intratekaalse
kontrastainega)
Kõhupiirkonna kompuutertomograafia uuring natiivis
Kõhupiirkonna kompuutertomograafia uuring kontrastainega
Kõhupiirkonna kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega

G/U

Kõhu- ja vaagnapiirkonna
kompuutertomograafia uuring

Kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia uuring natiivis
Kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia uuring kontrastainega
Kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia uuring natiivis ja
kontrastainega
Kõhupiirkonna uuring natiivis ja arteriaalses faasis ning kõhu- ja

G
G
G
G

vaagnapiirkonna uuring parenhümatoosses faasis
Maksa kolmefaasiline kompuutertomograafia Maksa uuring natiivis ja arteriaalses faasis ning kõhupiirkonna uuring
uuring
parenhümatoosses faasis
Pankrease kolmefaasiline
Pankrease ja maksa uuring natiivis ja arteriaalses faasis ning kõhupiirkonna
kompuutertomograafia uuring
uuring parenhümatoosses faasis
Põrna kolmefaasiline kompuutertomograafia Põrna uuring natiivis ja arteriaalses faasis ning kõhupiirkonna uuring
uuring
parenhümatoosses faasis
Peensoole kompuutertomograafia uuring
Peensoole kompuutertomograafia uuring natiivis
Peensoole kompuutertomograafia uuring kontrastainega

G

Jämesoole kompuutertomograafia uuring

U

Neerukivi kompuutertomograafia uuring

U
U
V

Peensoole uuring erilahusega (enterograafia)
Jämesoole kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega
(kolonograafia)
Neerude ja kuseteede kompuutertomograafia uuring natiivis (madala
kiirgusdoosiga)
Neerude ja kuseteede kompuutertomograafia uuring natiivis (madala
kiirgusdoosiga) ja kontrastainega (hilisfaas)
Neerude ja kuseteede kompuutertomograafia uuring kontrastainega
(hilisfaas)
Neerude uuring natiivis, arteriaalses ja parenhümatoosses faasis

Neerude kolmefaasiline
kompuutertomograafia uuring
Neerude neljafaasiline kompuutertomograafia Neerude uuring natiivis ja arteriaalses faasis ning kõhupiirkonna uuring
uuring
parenhümatoosses ja hilisfaasis
Aordi kompuutertomograafia-angiograafia
Aordi uuring kontrastainega

Aordi uuring kontrastainega, stent-graft protokolliga
V

V
V

MUU

Aordi kompuutertomograafia-angiograafia
dissekatsiooni kahtlusel
Neeruarterite kompuutertomograafiaangiograafia
Mesenteriaalarterite kompuutertomograafiaangiograafia

M

Lülisamba kaela-, rinna- ja nimmeosa
kompuutertomograafia uuring

M

Muu liigese kompuutertomograafiaartrograafia
Proteesiga liigese kompuutertomograafia
uuring

M

Aordi uuring natiivis ja kontrastainega
Aordi uuring natiivis ja kontrastainega EKG-sünkronisatsiooniga
Neeruarterite uuring kontrastainega
Mesenteriaalarterite uuring kontrastainega, kõhupiirkonna uuring
parenhümatooses faasis
Lülisamba kaela-, rinna- ja nimmeosa (C1-sakrum) kompuutertomograafia
uuring natiivis
Lülisamba kaela-, rinna- ja nimmeosa (C1-sakrum) kompuutertomograafia
uuring natiivis ja kontrastainega
Muu liigese kompuutertomograafia-artrograafia
Proteesiga liigese kompuutertomograafia uuring natiivis
Proteesiga liigese kompuutertomograafia uuring natiivis ja kontrastainega

Kogukeha kompuutertomograafia uuring

Kogukeha kompuutertomograafia uuring kontrastainega (polütrauma)

Pea, kaela-, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna Pea, kaela-, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia
kombineeritud kompuutertomograafia uuring uuring natiivis
Pea, kaela-, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia
uuring kontrastainega
Pea, kaela-, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia
uuring natiivis ja kontrastainega
Kompuutertomograafia uuring kasvaja leviku Kõhupiirkonna uuring natiivis, kaela- rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna
hindamiseks, esmane uuring: kaela-, rindkere, uuring kontrastainega
kõhu- ja vaagnapiirkond

Kompuutertomograafia uuring kasvaja leviku
hindamiseks, korduvuuring: kaela-, rindkere,
kõhu- ja vaagnapiirkond
Kompuutertomograafia uuring kasvaja leviku
hindamiseks, esmane uuring: rindkere, kõhuja vaagnapiirkond
Kompuutertomograafia uuring kasvaja leviku
hindamiseks, korduvuuring: rindkere, kõhu- ja
vaagnapiirkond
Kompuutertomograafia uuring kasvaja leviku
hindamiseks, esmane uuring: kaela- ja rindkere
piirkond
Kompuutertomograafia uuring kasvaja leviku
hindamiseks, korduvuuring: kaela- ja rindkere
piirkond
Kompuutertomograafia uuring kasvaja leviku
hindamiseks, esmane uuring: rindkere ja
kõhupiirkond
Kompuutertomograafia uuring kasvaja leviku
hindaseks, korduvuuring: rIndkere ja
kõhupiirkond
Kompuutertomograafia
uuring kasvaja leviku
hindamiseks, esmane uuring: kaela-, rindkere
ja kõhupiirkond
Kompuutertomograafia kasvaja leviku
hindamiseks, korduvuuring: kaela-, rindkere ja
kõhupiirkond

Kaela-, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna uuring kontrastainega

M

Silmakoopa magnetuuring

M

Temporaalluu magnetuuring

Silmakoopa magnetuuring natiivis
Silmakoopa magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Temporaalluu magnetuuring natiivis
Temporaalluu magnetuuring natiivis ja kontrastainega

Kõhupiirkonna uuring natiivis, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna uuring
kontrastainega
Rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna uuring kontrastainega

Kaela- ja rindkere piirkonna uuring natiivis ja kontrastainega

Kaela- ja rindkere piirkonna uuring kontrastainega

Kõhupiirkonna uuring natiivis, rindkere ja kõhupiirkonna uuring
kontrastainega
Rindkere ja kõhupiirkonna uuring kontrastainega
Kõhupiirkonna uuring natiivis, kaela-, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna
uuring kontrastainega
Kaela-, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna uuring kontrastainega

MAGNETUURINGUD
PEA

M

Temporomandibulaarliigese magnetuuring

M

Ninakõrvalkoobaste magnetuuring

M

N

Temporomandibulaarliigese magnetuuring avatud/suletud suuga

Ninakõrvalkoobaste magnetuuring natiivis
Ninakõrvalkoobaste magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Näopiirkonna pehmete kudede magnetuuring Näopiirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis
natiivis
Näopiirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Peaaju magnetuuring

Peaaju tavaline magnetuuring natiivis
Peaaju kiire protokolliga magnetuuring natiivis
Peaaju trauma magnetuuring (natiivis)
Peaaju pontotserebellaarpiirkonna (PCN) magnetuuring natiivis
Peaaju tavaline magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Peaaju kasvaja magnetuuring (natiivis ja kontrastainega)
Peaaju Sclerosis multiplex´i magnetuuring (natiivis ja kontrastainega)
Peaaju entsefaliidi magnetuuring (natiivis ja kontrastainega)
Peaaju PCN piirkonna magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Hüpofüüsi mikroadenoomi magnetuuring (natiivis ja kontrastainega)
Hüpofüüsi makroadenoomi magnetuuring (natiivis ja kontrastainega)
Hüpofüüsi uuring dünaamilise kontrasteerimisega (natiivis ja kontrastainega)

N
P

Keskkõrva magnetuuring
Vastsündinu peaaju magnetuuring

Peaaju laiendatud magnetuuring (Diffusion Tensor Imaging ehk DTI,
traktograafia, spektroskoopia)
Peaaju funktsionaalne magnetuuring
Keskkõrva kolesteatoomi magnetuuring (kontrastainega)
Peaaju uuring piimanarkoosis, vastsündinu (natiivis)
Peaaju uuring narkoosis, vastsündinu, asfüksia uuring (natiivis)
Peaaju uuring narkoosis, vastsündinu, veresoonte uuring (natiivis)
Peaaju uuring narkoosis, vastsündinu, arenguhäire uuring (natiivis)

Peaaju uuring narkoosis, vastsündinu, kasvaja uuring (natiivis)
Peaaju uuring narkoosis, vastsündinu, trauma uuring (natiivis)

KAEL

ÜLAJÄSE

V

Peaaju veresoonte magnetuuring

M

Lülisamba kaelaosa magnetuuring

M

Kaela pehmete kudede magnetuuring

N

Seljaaju kaelaosa magnetuuring

V

Kaelapiirkonna veresoonte magnetuuring

M

Labakäe magnetuuring

M

Randmeliigese magnetuuring

M
M

Randmeliigese magnet-artrograafia
Küünarvarre magnetuuring

M

Küünarliigese magnetuuring

M
M

Küünarliigese magnet-artrograafia
Õlavarre magnetuuring

M

Õlaliigese magnetuuring

Peaaju uuring lapsel, vesipea uuring (natiivis)
Peaaju veresoonte magnetuuring natiivis (Time of Flight ehk TOF)
Peaaju vaskulaarse malformatsiooni magnetuuring, natiivis ja
kontrastainega
Peaaju arterite magnetuuring, natiivis ja kontrastainega
Peaaju veenide magnetuuring, natiivis ja kontrastainega
Lülisamba kaelaosa magnetuuring natiivs
Lülisamba kaelaosa magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Kaela pehmete kudede magnetuuring natiivis
Kaela pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Seljaaju kaelaosa magnetuuring natiivis
Seljaaju kaelaosa magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Kaelapiirkonna arterite magnetuuring natiivis (TOF)
Kaelapiirkonna arterite magnetuuring kontrastainega
Labakäe magnetuuring natiivis
Labakäe magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Randmeliigese magnetuuring natiivis
Randmeliigese magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Randmeliigese magnet-artrograafia
Küünarvarre magnetuuring natiivis
Küünarvarre magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Küünarliigese magnetuuring natiivis
Küünarliigese magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Küünarliigese magnet-artrograafia
Õlavarre magnetuuring natiivis
Õlavarre magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Õlaliigese magnetuuring natiivis
Õlaliigese magnetuuring natiivis ja kontrastainega

M
M

Õlaliigese magnet-artrograafia
Ülajäseme pehmete kudede magnetuuring

Õlaliigese magnet-artrograafia
Küünarvarre pehmete kudede magnetuuring natiivis
Küünarvarre pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Õlavarre pehmete kudede magnetuuring natiivis
Õlavarre pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega

ALAJÄSE

M

Labajala magnetuuring

M

Hüppeliigese magnetuuring

M

Sääreluude magnetuuring

M

Põlveliigese magnetuuring

M
M

Põlveliigese magnet-artrograafia
Reieluu magnetuuring

M

Puusaliigese magnetuuring

M
M

Puusaliigese magnet-artrograafia
Alajäseme pehmete kudede magnetuuring

Labajala magnetuuring natiivis
Labajala magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Hüppeliigese magnetuuring natiivis
Hüppeliigese magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Sääreluude magnetuuring natiivis
Sääreluude magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Põlveliigese magnetuuring natiivis
Põlveliigese magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Põlveliigese magnet-artrograafia
Reieluu magnetuuring natiivis
Reieluu magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Puusaliigese magnetuuring natiivis
Puusaliigese magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Puusaliigese magnet-artrograafia
Sääre piirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis
Sääre piirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Reie piirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis
Reie piirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega

RINDKERE

V

Alajäseme veresoonte magnetuuring

Alajäseme arterite magnetuuring natiivis (TOF)
Alajäseme arterite magnetuuring kontrastainega
Alajäseme veenide magnetuuring kontrastainega

M

Lülisamba rinnaosa magnetuuring

T

Rindkere magnetuuring

Lülisamba rinnaosa magnetuuring natiivis
Lülisamba rinnaosa magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Rindkere magnetuuring natiivis

KÕHU- JA
VAAGNAPIIRKOND

T

Keskseinandi magnetuuring

N

Seljaaju rinnaosa magnetuuring

N

Õlapõimiku magnetuuring

B

Rindade magnetuuring

C

Südame magnetuuring

M

Lülisamba lumbosakraalosa magnetuuring

Rindkere magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Keskseinandi magnetuuring natiivis
Keskseinandi magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Seljaaju rinnaosa magnetuuring natiivis
Seljaaju rinnaosa magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Õlapõimiku magnetuuring natiivis
Õlapõimiku magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Rindade magnetuuring natiivis
Rinnaimplantaadi magnetuuring (natiivis)
Rindade magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Rindade magnetuuring natiivis ja kontrastainega, spektroskoopia
Südame mangnetuuring natiivis
Südame mangnetuuring natiivis ja kontrastainega
Südame perfusiooni magnetuuring rahuolekus ja farmakoloogilisel
koormusel
Südame parema vatsakese arütmogeense düsplaasia magnetuuring

Lülisamba lumbosakraalosa magnetuuring natiivis
Lülisamba lumbosakraalosa magnetuuring natiivis ja kontrastainega

M
M
M

Vaagnaluude magnetuuring

Vaagnaluude magnetuuring natiivis
Vaagnaluude magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Sakroiliakaalliigeste magnetuuring
Sakroiliakaalliigese magnetuuring natiivis
Sakroiliakaalliigese magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Kõhupiirkonna pehmete kudede magnetuuring Kõhupiirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis
natiivis
Kõhupiirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega

M

Vaagnapiirkonna pehmete kudede
magnetuuring

Vaagnapiirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis
Vaagnapiirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega

N

Seljaaju nimmeosa magnetuuring

Seljaaju nimmeosa magnetuuring natiivis

Seljaaju nimmeosa magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Neerupealiste magnetuuring natiivis
Neerupealiste magnetuuring natiivis ja kontrastainega

N

Neerupealiste magnetuuring

G

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ülevaatlik
magnetuuring

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ülevaatlik magnetuuring natiivis

G

Maksa magnetuuring

G

Pankrease magnetuuring

G

Sapiteede magnetuuring

G

Peensoole magnetuuring

G

Rektumi ja sigmasoole magnetuuring

U

Neerude magnetuuring

U

Prostata magnetuuring

W

Vaagna günekoloogiline magnetuuring

Maksa magnetuuring natiivis
Maksa magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Maksa magnetuuring maksaspetsiifilisse kontrastainega
Pankrease magnetuuring natiivis
Pankrease magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Sapiteede magnetuuring natiivis (MRCP)
Sapiteede magnetuuring maksaspetsiifilisse kontrastainega
Peensoole magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Peensoole magnetuuring natiivis ja kontrastainega (erilahusega)
Rektumi ja sigmasoole magnetuuring natiivis
Rektumi ja sigmasoole magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Neerude magnetuuring natiivis
Neerude magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Prostata magnetuuring natiivis, kehapooliga
Prostata magnetuuring natiivis, endorektaalse pooliga
Prostata magnetuuring natiivis ja kontrastainega, kehapooliga
Prostata magnetuuring natiivis ja kontrastainega, endorektaalse pooliga
Prostata spektroskoopia
Prostata laiendatud magnetuuring (spektroskoopiaga)
Emakakaela magnetuuring natiivis
Emakakaela magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Emaka magnetuuring natiivis
Emaka magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Munasarjade magnetuuring natiivis
Munasarjade magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Endometrioosi uuring natiivis

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ülevaatlik magnetuuring natiivis ja kontrastainega

MUU

W

Loote magnetuuring

W
V

Platsenta magnetuuring
Aordi magnetuuring

V

Neeruarterite magnetuuring

M

Kogu lülisamba magnetuuring

M

Endometrioosi uuring natiivis ja kontrastainega
Loote pea magnetuuring
Loote lülisamba magnetuuring
Loote rindkere magnetuuring
Loote kõhu magnetuuring
Loote muu piirkonna magnetuuring
Plantsenta magnetuuring
Aordi magnetuuring natiivis (TOF)
Aordi magnetuuring kontrastainega
Neeruarterite magnetuuring natiivis (TOF)
Neeruarterite magnetuuring kontrastainega

Kogu lülisamba magnetuuring natiivis
Kogu lülisamba magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Muu piirkonna pehmete kudede magnetuuring Muu piirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis
Muu piirkonna pehmete kudede magnetuuring natiivis ja kontrastainega

M
M

Muu liigese magnet-artrograafia
Proteesiga liigese magnetuuring

N

Kogu seljaaju magnetuuring

V

Muude veresoonte magnetuuring

V
V
V

Ajuarterite angiograafia
Peapiirkonna veenide angiograafia
Peaaju arteri aneurüsmi või malformatsiooni
endovaskulaarne sulgemine

Muu liigese magnet-artrograafia
Proteesiga liigese magnetuuring natiivis
Proteesiga liigese magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Kogu seljaaju magnetuuring natiivis
Kogu seljaaju magnetuuring natiivis ja kontrastainega
Muude veresoonte magnetuuring natiivis (TOF)
Muude veresoonte magnetuuring kontrastainega

ANGIOGRAAFIA
PEA

Ajuarterite angiograafia
Peapiirkonna veenide angiograafia
Peaaju arteri aneurüsmi või malformatsiooni endovaskulaarne sulgemine

V
V
V
V
V

Peaaju arteri trombektoomia
Peaaju arteri intraarteriaalne trombolüüs
Peaaju arteri stentimine
Peaaju arteri balloondilatatsioon
Peapiirkonna tuumorit toitva arteri
endovaskulaarne sulgemine
Peapiirkonna verejooksu sulgemine

Ajuarteri trombektoomia
Ajuarteri intraarteriaalne trombolüüs
Ajuarteri stentimine
Ajuarteri balloondilatatsioon
Pea- ja kaelapiirkonna tuumorit toitva arteri endovaskulaarne sulgemine

Kaelaarterite angiograafia (ACC, ACI, ACE süsteem)
Kaelapiirkonna veenide angiograafia
Kaelaarteri stentimine
Kaelaarteri balloondilatatsioon
Karotiid-kavernoosse fistuli (CCF) endovaskulaarne sulgemine

V

Kaelaarterite angiograafia
Kaelapiirkonna veenide angiograafia
Kaelapiirkonna arteri stentimine
Kaelapiirkonna arteri balloondilatatsioon
Karotiid-kavernoosse fistuli endovaskulaarne
sulgemine
Kaelapiirkonna tuumorit toitva arteri
endovaskulaarne sulgemine
Kaelapiirkonna verejooksu sulgemine

ÜLAJÄSE

V
V
V
V
V

Ülajäseme arterite angiograafia
Üjajäseme arteri balloondilatatsioon
Ülajäseme arteri stentimine
Ülajäseme arteri trombektoomia
Ülajäseme arteri trombolüüs

Ülajäseme arterite angiograafia
Üjajäseme arteri balloondilatatsioon
Ülajäseme arteri stentimine
Ülajäseme arteri trombektoomia
Ülajäseme arteri trombolüüs

ALAJÄSE

V
V

Alajäseme arterite angiograafia
Ühisreiearteri pseudoaneurüsmi sulgemine

Alajäseme arterite angiograafia
Ühisreiearteri pseudoaneurüsmi sulgemine

V
V
V
V

Ajajäseme arteri balloondilatatsioon
Alajäseme arteri stentimine
Alajäseme arteri trombektoomia
Alajäseme arteri trombolüüs

Ajajäseme arteri balloondilatatsioon
Alajäseme arteri stentimine
Alajäseme arteri trombektoomia
Alajäseme arteri trombolüüs

V
KAEL

V
V
V
V
V
V

Peapiirkonna verejooksu sulgemine

Kaelapiirkonna tuumorit toitva arteri endovaskulaarne sulgemine
Kaelapiirkonna verejooksu sulgemine

RINDKERE

V
V
V
V
V

Aortograafia
Stentgrafti paigaldamine torakaaloaorti
Torakaalaordi stentimine
Torakaalaordi balloondilatatsioon
Aordikaare harude balloondilatatsioon ja/või stentimine

V
V
V

Aortograafia
Stentgrafti paigaldamine torakaaloaorti
Torakaalaordi stentimine
Torakaalaordi balloondilatatsioon
Aordikaare harude balloondilatatsioon ja/või
stentimine
Kopsuarterite angiograafia
Bronhiaalarteri emboliseerimine
Kopsu arteriovenoosse fistuli emboliseerimine

V
C
C

Võõrkeha eemaldamine kopsuarterist
Koronarograafia
Koronaarangioplastika

Võõrkeha eemaldamine kopsuarterist
Koronarograafia
Koronaarangioplastika (esimene stenoos)
Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)
Koronaararteri stentimine üks stent ühe stenoosi ulatuses
Valvuloplastika
Endokardiaalne mäping
Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

C

Koronaararteri stentimine
Valvuloplastika
Endokardiaalne mäping
Programmeeritud endokardiaalne
elektrofüsioloogiline uuring
Südameõõnte kateteriseerimine

C

Südamestimulaatori paigaldamine

C
C
C

Kopsuarterite angiograafia
Bronhiaalarteri emboliseerimine verejooksu tõttu
Kopsu arteriovenoosse fistuli emboliseerimine

Südameõõnte kateteriseerimine
Südameõõnte kateteriseerimisel korduvalt tehtavad lisauuringud
(oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring)
Ühekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine
Kahekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine
Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritava kardioverterdefibrillaatori (CRT ICD) paigaldus ja programmeerimine
DDD-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori (DDD ICD) paigaldus
ja programmeerimine
VVI-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori paigaldus ja
programmeerimine

C

KÕHU- ja
VAAGNAPIIRKOND

Resünkroniseeriva ravi teostamiseks biventrikulaarse kardiostimulaatori
paigaldamine ja programmeerimine
Südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

C

Südamestimulaatori järelkontroll ja
programmeerimine
Südamestimulaatori elektroodi vahetus

C

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

V

Kõhuaordi balloondilatatsioon

Kõhuaordi balloondilatatsioon

V
V
V

Kõhuaordi stentimine
Kõhuaordi stentgrafti paigaldus
Dialüüsikateetri paigaldus, vahetamine või
eemaldamine

Kõhuaordi stentimine
Stentgrafti paigaldamine kõhuaorti
Permanentse dialüüsi-kateetri paigaldus

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

V
V
V

Selektiivne vistseraalne angiograafia
Niudearteri verejooksu sulgemine
Niudearteri tuumorit toitva arteri sulgemine

Permanentse dialüüsi-kateetri vahetus
Permanentse dialüüsi-kateetri eemaldamine
Selektiivne vistseraalne angiograafia
Niudearteri verejooksu sulgemine
Niudearteri tuumorit toitva arteri sulgemine

V
V
V
V

Maksakasvaja kemoembolisatsioon
Neeruarteri balloondilatatsioon
Neeruarteri stentimine
Neeruarteri tuumorit toitva arteri sulgemine

Maksakasvaja kemoembolisatsioon
Neeruarteri balloondilatatsioon
Neeruarteri stentimine
Neeruarteri tuumorit toitva arteri sulgemine

V
V
V
V
V

Neeruarteri verejooksu sulgemine
Neerude sümpaatiline denervatsioon
Muu vistseraalarteri balloondilatatsioon
Muu vistseraalarteri stentimine
Muu vistseraalarteri tuumorit toitva arteri
sulgemine
Muu vistseraalarteri verejooksu sulgemine

Neeruarteri verejooksu sulgemine
Neerude sümpaatiline denervatsioon
Muu vistseraalarteri balloondilatatsioon
Muu vistseraalarteri stentimine
Muu vistseraalarteri tuumorit toitva arteri sulgemine

Kavograafia

Kavograafia

V

Muu vistseraalarteri verejooksu sulgemine

V
V

Alumise õõnesveeni filtri paigaldamine
Testikulaar- või ovariaalveenide sulgemine

Alumise õõnesveeni filtri paigaldamine
Testikulaar- või ovariaalveenide sulgemine

MENETLUSRADIOLOOGIA (VA ANGIOGRAAFIA PROTSEDUURID)
PEA

KAEL

M

Silmakoopa või silmaga seotud menetlus

Silmakoopa piirkonna termokoagulatsioon piltjuhitud meetodil

N

Süljenäärme menetlus
Muu peapiirkonna menetlus

Silmakoopa või silmaga seotud muu menetlus piltjuhitud meetodil
Süljenäärme menetlus piltjuhitud meetodil
Muu peapiirkonna menetlus piltjuhitud meetodil

M

Lülisamba biopsia

M
M
M
M
M/N

Fassettliigese punktsioon
Vertebroplastika
Nukleoplastika
Lülisamba muu menetlus
Kaelapiirkonna peennõelabiopsia ultraheli
kontrolli all
Kaelapiirkonna peennõelabiopsia muul
meetodil
Kaelapiirkonna jämenõelabiopsia ultraheli all

M/N
M/N
M/N

Lülisamba biopsia kompuutertomograafia kontrolli all
Lülisamba biopsia röntgenoskoopia kontrolli all
Lülisamba biopsia muul piltjuhitud meetodil (magnet vms.)
Fassettliigese punktsioon või ravisüst piltjuhitud meetodil
Ühe lülikeha vertebroplastika piltjuhitud meetodil
Ühe lülikeha nukleoplastika piltjuhitud meetodil
Muud lülisamba menetlused piltjuhitud meetodil
Kaela peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Kaela peennõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil
Kaela jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Kaela jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil

N

Kaelapiirkonna jämenõelabiopsia muul
meetodil
Kilpnäärme peennõelabiopsia ultraheli all

N
N

Kilpnäärme peennõelabiopsia muul meetodil
Kilpnäärme jämenõelabiopsia ultraheli all

Kilpnäärme peennõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil
Kilpnäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all

N

Kilpnäärme jämenõelabiopsia muul meetodil

Kilpnäärme jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil

Kilpnäärme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all

N

Kilpnäärme raviprotseduur

Kilpnäärme tsüsti aspiratsioon ultraheli kontrolli all
Kilpnäärme tsüsti skleroteraapia piltjuhitud meetodil
Kilpnäärme muu raviprotseduur piltjuhitud meetodil

ÜLAJÄSE

M
M
M
M
M
M

Randmeliigese punktsioon
Küünarliigese punktsioon
Õlaliigese punktsioon
Luukolde biopsia
Luukolde raviprotseduur
Naha, nahaaluse koe või lihase menetlus

Randmeliigese punktsioon piltjuhitud meetodil
Küünarliigese punktsioon piltjuhitud meetodil
Õlaliigese punktsioon piltjuhitud meetodil
Luukolde biopsia piltjuhitud meetodil
Luukolde raviprotseduurid piltjuhitud meetodil
Naha, nahaaluse koe või lihase menetlus piltjuhitud meetodil

ALAJÄSE

M
M
M
M
M
M

Hüppeliigese punktsioon
Põlveliigese punktsioon
Puusaliigese punktsioon
Luukolde biopsia
Luukolde raviprotseduur
Naha, nahaaluse koe või lihase menetlus

Hüppeliigese punktsioon piltjuhitud meetodil
Põlveliigese punktsioon piltjuhitud meetodil
Puusaliigese punktsioon piltjuhitud meetodil
Luukolde biopsia piltjuhitud meetodil
Luukolde raviprotseduurid piltjuhitud meetodil
Naha, nahaaluse koe või lihase menetlus piltjuhitud meetodil

RINDKERE

M

Lülisamba biopsia

M
M
M
M
M
M
M
T
T

Fassettliigese punktsioon
Vertebroplastika
Nukleoplastika
Lülisamba muu menetlus
Luukolde biopsia
Luukolde raviprotseduur
Naha, nahaaluse koe või lihase menetlus
Pleuraõõne punktsioon ultraheli all
Pleuraõõne punktsioon muul meetodil

Lülisamba biopsia kompuutertomograafia kontrolli all
Lülisamba biopsia röntgenoskoopia kontrolli all
Lülisamba biopsia muul piltjuhitud meetodil (magnet vms.)
Fassettliigese punktsioon või ravisüst piltjuhitud meetodil
Lülikeha vertebroplastika piltjuhitud meetodil
Lülikeha nukleoplastika piltjuhitud meetodil
Muud lülisamba menetlused piltjuhitud meetodil
Luukolde biopsia piltjuhitud meetodil
Luukolde raviprotseduurid piltjuhitud meetodil
Naha, nahaaluse koe või lihase menetlus piltjuhitud meetodil
Pleuraõõne punktsioon ultraheli kontrolli all
Pleuraõõne punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all
Pleuraõõne punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all

T
T

T
T

T
T

Pleuraõõne punktsioon muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia kontrolli all vms.)
Pleuraõõne dreneerimine, dreeni paigaldus või Pleuraõõnest vedeliku eemaldamine, dreeni paigaldus või vahetus ultraheli
vahetus ultraheli all
kontrolli all
Pleuraõõne dreneerimine, dreeni paigaldus või Pleuraõõnest vedeliku eemaldamine, dreeni paigaldus või vahetus
vahetus muul meetodil
röntgenoskoopia kontrolli all
Pleuraõõnest vedeliku eemaldamine, dreeni paigaldus või vahetus
kompuutertomograafia kontrolli all
Pleuraõõnest vedeliku eemaldamine, dreeni paigaldus või vahetus muul
piltjuhitud meetodil (ultraheli ja röntgenoskoopia kontrolli all vms.)
Kopsu peennõelabiopsia ultraheli all
Kopsu peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Kopsu peennõelabiopsia muul meetodil
Kopsu peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all

Kopsu jämenõelabiopsia ultraheli all
Kopsu jämenõelabiopsia muul meetodil

T
T

Kopsukolde märgistamine
Kopsukolde raviprotseduur

T

Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna
peennõelabiopsia ultraheli all
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna
peennõelabiopsia muul meetodil

T

Kopsu peennõelabiopsia röntgenoskoopia kontrolli all
Kopsu peennõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Kopsu jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Kopsu jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all
Kopsu jämenõelabiopsia röntgenoskoopia kontrolli all
Kopsu jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Kopsukolde märgistamine piltjuhitud meetodil
Kopsukolde raadiosageduslik ablatsioon piltjuhitud meetodil
Kopsukolde krüoteraapia piltjuhitud meetodil
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna peennõelabiopsia ultraheli kontrolli
all
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna peennõelabiopsia
kompuutertomograafia kontrolli all
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna peennõelabiopsia röntgenoskoopia
kontrolli all
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna peennõelabiopsia muul piltjuhitud
meetodil (ultraheli ja röntgenoskoopia vms.)

T
T

T

Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna
jämenõelabiopsia ultraheli all
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna
jämenõelabiopsia muul meetodil

Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli
all
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna jämenõelabiopsia
kompuutertomograafia kontrolli all
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna jämenõelabiopsia röntgenoskoopia
kontrolli all
Keskseinandi või muu rindkerepiirkonna jämenõelabiopsia muul piltjuhitud
meetodil (ultraheli ja röntgenoskoopia vms.)
Rindkere- või keskseinandikolde märgistamine Rindkere- või keskseinandikolde märgistamine piltjuhitud meetodil

T

Rindkere- või keskseinandikolde
raviprotseduur

Rindkere- või keskseinandikolde raadiosageduslik ablatsioon piltjuhitud
meetodil või keskseinandikolde krüoteraapia piltjuhitud meetodil
Rindkere-

N

Aksillaarkoopa lümfisõlme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all

N
B

Aksillaarkoopa lümfisõlme peennõelabiopsia
ultraheli all
Aksillaarkoopa lümfisõlme peennõelabiopsia
muul meetodil
Aksillaarkoopa lümfisõlme jämenõelabiopsia
ultraheli all
Aksillaarkoopa lümfisõlme jämenõelabiopsia
muul meetodil
Aksillaarkoopa lümfisõlme märgistamine
Rinnanäärme peennõelabiopsia ultraheli all

B

Rinnanäärme peennõelabiopsia muul meetodil Rinnanäärme peennõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil

B

Rinnanäärme jämenõelabiopsia ultraheli all

Rinnanäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all

B
B
B
C

Rinnanäärme jämenõelabiopsia muul meetodil
Rinnakolde stereotaktiline biopsia
Rinnakolde märgistamine
Südamepauna punktsioon ultraheli all

Rinnanäärme jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil
Rinnakolde stereotaktiline biopsia
Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne lokalisatsioon
Südamepauna punktsioon (diagnostiline) ultraheli kontrolli all

C

Südamepauna punktsioon muul meetodil

Südamepauna punktsioon (diagnostiline) kompuutertomograafia kontrolli all

N
N
N

Aksillaarkoopa lümfisõlme peennõelabiopsia muu piltdiagnostilise meetodi
kontrolli all
Aksillaarkoopa lümfisõlme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Aksillaarkoopa lümfisõlme jämenõelabiopsia muu piltdiagnostilise meetodi
kontrolli all
Lümfisõlme märgistamine piltjuhitud meetodil
Rinnanäärme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all

Südamepauna dreneerimine või dreeni
paigaldus ultraheli all
Südamepauna dreneerimine või dreeni
paigaldus muul meetodil

Südamepauna punktsioon (diagnostiline) muul piltjuhitud meetodil
(ultraheli ja röntgenoskoopia vms.)
Südamepaunast vedeliku eemaldamine (raviprotseduur) või dreeni
paigaldus ultraheli kontrolli all
Südamepaunast vedeliku eemaldamine (raviprotseduur) või dreeni
paigaldus kompuutertomograafia kontrolli all
Südamepaunast vedeliku eemaldamine (raviprotseduur) või dreeni
paigaldus muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja röntgenoskoopia vms.)

Muu rindkere menetlus

Muu rindkere menetlus piltjuhitud meetodil

Lülisamba biopsia

Lülisamba biopsia kompuutertomograafia kontrolli all

M
M
M
M
M

Fassettliigese punktsioon
Vertebroplastika
Nukleoplastika
Lülisamba muu menetlus
Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst

Lülisamba biopsia röntgenoskoopia kontrolli all
Lülisamba biopsia muul piltjuhitud meetodil (magnet vms.)
Fassettliigese punktsioon või ravisüst piltjuhitud meetodil
Ühe lülikeha vertebroplastika piltjuhitud meetodil
Ühe lülikeha nukleoplastika piltjuhitud meetodil
Muud lülisamba menetlused piltjuhitud meetodil
Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst piltjuhitud meetodil

M
M
M
G
G
G

Luukolde biopsia
Luukolde raviprotseduur
Naha, nahaaluse koe või lihase menetlus
Kõhuõõne punktsioon ultraheli all
Kõhuõõne punktsioon muul meetodil
Kõhuõõne dreeni paigaldus või vahetus
ultraheli all
Kõhuõõne dreeni paigaldus või vahetus muul
meetodil
Söögitoru, mao või kaskteistsõrmiksoole
diagnostiline menetlus

C
C

KÕHU- JA
VAAGNAPIIRKOND

M

G
G

Luukolde biopsia piltjuhitud meetodil
Luukolde raviprotseduurid piltjuhitud meetodil
Naha, nahaaluse koe või lihase menetlus piltjuhitud meetodil
Kõhuõõne punktsioon (laparotsentees) ultraheli kontrolli all
Kõhuõõne punktsioon (laparotsentees) muul piltjuhitud meetodil
Astsiididreeni paigaldus või vahetus ultraheli kontrolli all
Astsiididreeni paigaldus või vahetus muul piltjuhitud meetodil
Söögitoru, mao või kaskteistsõrmiksoole diagnostilised menetlused
piltjuhitud meetodil

G

Söögitoru või muu seedetrakti osa laiendamine Söögitoru või muu seedetrakti osa laiendamine piltjuhitud meetodil

G
G
G

Kõhukatete, soolekinnisti, kõhukelme või
rasviku menetlus
Maksa peennõelabiopsia ultraheli all
Maksa peennõelabiopsia muul meetodil

G
G

Maksa jämenõelabiopsia ultraheli all
Maksa jämenõelabiopsia muul meetodil

G

Maksatsüsti punktsioon ultraheli all

G

Maksatsüsti punktsioon muul meetodil

G

Maksakolde raviprotseduur

G
G
G
G
G

Maksatsüsti punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all
Maksatsüsti punktsioon muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Maksatsüsti dreneerimine piltjuhitud meetodil
Maksatsüsti skleroteraapia piltjuhitud meetodil
Maksakolde perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon piltjuhitud meetodil

Maksatuumori intraoperatiivne raadiosageduslik ablatsioon piltjuhitud
meetodil
Muu maksa menetlus
Muu maksa menetlus piltjuhitud meetodil
Sapipõie punktsioon ultraheli all
Sapipõie punktsioon ultraheli kontrolli all
Sapipõie punktsioon muul meetodil
Sapipõie punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all
Sapipõie punktsioon muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja röntgenoskoopia
Sapipõie dreeni paigaldus või vahetus ultraheli vms.)
Sapipõie perkutaanne dreeni paigaldus või vahetus ultraheli kontrolli all
all
Sapipõie
dreeni paigaldus või vahetus muul
Sapipõie perkutaanne dreeni paigaldus või vahetus kompuutertomograafia
meetodil

G

Kõhukatete, soolekinnisti, kõhukelme ja rasviku menetlused piltjuhitud
meetodil
Maksa peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Maksa peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all
Maksa peennõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Maksa jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Maksa jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all
Maksa jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Maksatsüsti punktsioon ultraheli kontrolli all

Sapiteede perkutaanne dreneerimine, dreeni
paigaldus või vahetamine

kontrolli all
Sapipõie perkutaanne dreeni paigladus või vahetus muul piltjuhitud
meetodil (ultraheli ja röntgenoskoopia vms.)
Sapiteede perkutaanne dreneerimine, dreeni paigaldus või vahetamine
piltjuhitud meetodil

G

Sapiteede perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia (PTK) piltjuhitud
meetodil
Sapiteede perkutaanne transhepaatiline laiendamine piltjuhitud meetodil

G

Sapiteede perkutaanne transhepaatiline
kolangiograafia
Sapiteede perkutaanne transhepaatiline
laiendamine
Sapiteede stendi paigaldamine

G
G

Muu sapiteede menetlus
Kõhunäärme peennõelabiopsia ultraheli all

Muu sapiteede menetlus piltjuhitud meetodil
Kõhunäärme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all

G

Kõhunäärme peennõelabiopsia muul meetodil Kõhunäärme peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all

G

Sapiteedesse stendi paigaldamine perkutaanselt piltjuhitud meetodil

Kõhunäärme peennõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Kõhunäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all

G

Kõhunäärme jämenõelabiopsia ultraheli all

G

Kõhunäärme jämenõelabiopsia muul meetodil Kõhunäärme jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all

G
G

G
G

U
U

Kõhunäärme punktsioon ultraheli all
Kõhunäärme punktsioon muul meetodil

Kõhunäärme (pseudo)tsüsti dreeni paigaldus
või vahetus ultraheli all
Kõhunäärme (pseudo)tsüsti dreeni paigaldus
või vahetus muul meetodil

Neeru punktsioon ultraheli all
Neeru punktsioon muul meetodil

Kõhunäärme jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Kõhunäärme punktsioon ultraheli kontrolli all
Kõhunäärme punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all
Kõhunäärme punktsioon muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Dreeni paigaldus või vahetus ultraheli kontrolli all
Dreeni paigaldus või vahetus kompuutertomograafia kontrolli all
Dreeni vahetus või vahetus röntgenoskoopia kontrolli all
Dreeni paigaldus või vahetus muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Neeru või neerutsüsti punktsioon ultraheli kontrolli all
Neeru või neerutsüsti punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all

Neeru või neerutsüsti punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all

U
U

Neeru peennõelabiopsia ultraheli all
Neeru peennõelabiopsia muul meetodil

U
U

Neeru jämenõelabiopsia ultraheli all
Neeru jämenõelabiopsia muul meetodil

U
U

Neerutsüsti raviprotseduur
Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine
ultraheli all
Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine
muul meetodil

U

U

Neerutuumori raviprotseduur

U
U
U

Kusejuha stendi paigaldamine
Kusepõie punktsioon ultraheli all
Kusepõie punktsioon muul meetodil

Neeru või neerutsüsti punktsioon muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia kontrolli all vms.)
Neeru peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Neeru peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all
Neeru peennõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Neeru jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Neeru jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all
Neeru jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Neerutsüsti alkoholiseerimine
Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine ultraheli kontrolli all
Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine röntgenoskoopia kontrolli all
Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine kompuutertomograafia kontrolli
all
Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine muul piltjuhitud meetodil
(ultraheli ja röntgenoskoopia vms.)
Neerutuumori perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon pildjuhitud
meetodil
Neerutuumori intraoperatiivne raadiosageduslik ablatsioon pildjuhitud
meetodil
Neerutuumori krüoteraapia pildjuhitud meetodil
Antegraadne kusejuha stendi paigaldamine piltjuhitud meetodil
Kusepõie punktsioon ultraheli kontrolli all
Kusepõie punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all
Kusepõie punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all
Kusepõie punktsioon muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja röntgenoskoopia
kontrolli all vms.)

U
U
U
U
U
U

Epitsüstostoomi paigaldus või vahetus ultraheli Epitsüstostoomi paigaldus või vahetus ultraheli kontrolli all
all
Epitsüstostoomi paigaldus või vahetus muul
Epitsüstostoomi paigaldus või vahetus muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
meetodil
röntgenoskoopia vms.)
Muu neeru või kuseteede menetlus
Muu neeru või kuseteede menetlus piltjuhitud meetodil
Eesnäärme jämenõelabiopsia ultraheli all
Eesnäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Eesnäärme jämenõelabiopsia muul meetodil Eesnäärme jämenõelabiopsia muu piltdiagnostilise meetodi kontrolli all

W

Munandi, munandimanuse, munandikoti
ja/või suguti menetlus
Emaka, munajuha ja/või munasarja menetlus

Munandi, munandimanuse, munandikoti ja/või suguti menetlused
piltjuhitud meetodil
Emaka, munajuha ja/või munasarja menetlus piltjuhitud meetodil

N

Neerupealise peennõelabiopsia ultraheli all

Neerupealise peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all

N

Neerupealise peennõelabiopsia muul meetodil Neerupealise peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all
Neerupealise peennõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Neerupealise jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all

N

Neerupealise jämenõelabiopsia ultraheli all

N

Neerupealise jämenõelabiopsia muul meetodil Neerupealise jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all

U/N

Neeru või neerupealise kolde märgistamine

N
N

Neerupealise raviprotseduur
Kubemepiirkonna lümfisõlme
peennõelabiopsia ultraheli all
Kubemepiirkonna lümfisõlme
peennõelabiopsia muul meetodil
Kubemepiirkonna lümfisõlme
jämenõelabiopsia ultraheli all

N
N

Neerupealise jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil (ultraheli ja
röntgenoskoopia vms.)
Neeru või neerupealise kolde märgistamine piltjuhitud meetodil
Neerupealise tsüsti aspiratsioon piltjuhitud meetodil
Kubemepiirkonna lümfisõlme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all
Kubemepiirkonna lümfisõlme jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil
Kubemepiirkonna lümfisõlme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all

N

Kubemepiirkonna lümfisõlme
jämenõelabiopsia muul meetodil
Kubemepiirkonna lümfisõlme märgistamine

Kubemepiirkonna lümfisõlme jämenõelabiopsia muul piltjuhitud meetodil

Muu kõhu- või vaagnapiirkonna menetlus

Muu kõhu- või vaagnapiirkonna menetlus piltjuhitud meetodil

Muu liigese punktsioon
Närvipõimiku blokaad
Muu piirkonna lümfisõlme biopsia
Veresoone punktsioon
Muu punktsioon
Muu biopsia
Muu dreneerimine, dreeni paigaldus või
vahetus
Muu kolde märgistamine
Võõrkeha või kivi eemaldamine

Muu liigese punktsioon piltjuhitud meetodil
Närvipõimiku blokaad piltjuhitud meetodil
Muu piirkonna lümfisõlme biopsia piltjuhitud meetodil
Veresoone punktsioon piltjuhitud meetodil
Muu punktsioon piltjuhitud meetodil
Muu biopsia piltjuhitud meetodil
Muu dreneerimine, dreeni paigaldus või vahetus piltjuhitud meetodil

N

Peaaju pefusiooni uuring

N
N

Peaaju metabolismi uuring
Tsisternograafia

N

Peaaju basaaltuumade retseptorite uuring

Peaaju pefusiooni SPET-uuring (99mTc-HMPAO)
Peaaju pefusiooni SPET-uuring (99mTc-ECD)
Peaaju PET-uuring (18F-FDG)
Peaaju planaarne stsintigraafia (99mTc-DTPA)
Peaaju SPET-uuring (99mTc-DTPA)
Peaaju presünaptiliste retseptorite SPET-uuring (123-I-DatScan)

Peaaju GABA-retseptorite uuring
Peaaju n-kolinoretseptorite uuring
Peaaju serotoniiniretseptorite uuring

Peaaju presünaptiliste retseptorite PET-uuring (18F-fluorodopa)
Peaaju postsünaptiliste retseptorite SPET-uuring (123-I-IBZM)
Peaaju PET-uuring (18F-iomazenil)
Peaaju PET-uuring (123-I-nikotiin)
Peaaju SPET-uuring (123-I-ADAM)

N

MUU

M
N
N
V

Lümfisõlme märgistamine piltjuhitud meetodil

Muu kolde märgistamine piltjuhitud meetodil
Võõrkeha või kivi eemaldamine (väljaspool veresoont) piltjuhitud meetodil

ISOTOOPUURINGUD
PEA

N
N
N

KAEL

RINDKERE

N
N
N

Somatostatiiniretseptorite uuring
Peaaju amüloidi uuring
Ajusurma diagnostika

N

Peaaju kasvajate diagnostika

N

Peaaju põletiku ja infektsiooni diagnostika

N
N

Süjenäärmete funktsiooni uuring
Kilpnäärme uuring

N

Kilpnäärmevähi diagnostiline või ravijärgne
kontrolluuring

N

Kõrvalkilpnäärmete uuring

T

Kopsuarteri trombemboolia stsintigraafia

Retroorbitaalse piirkonna SPET-uuring (99mTc-somatostatiiniretseptorite
analoog)
Peaaju PET-uuring (18F-amüloid)
Peaaju staatiline stsintigraafia (99mTc-DTPA)
Peaaju SPET-uuring (99mTc-HMPAO)
Peaaju SPET-uuring (99mTc-ECD)
Peaaju SPET-uuring (99mTc-sestamibi)
Peaaju SPET-uuring (67-Ga-tsitraat )
Peaaju SPET-uuring (123-I-aminohape)
Peaaju SPET-uuring (201-Tallium)
Peaaju PET-uuring (18F-aminohape)
Peaaju PET-uuring (18F-fluorodopa)
Peaaju SPET-uuring (67-Ga-tsitraat)
Peaaju SPET-uuring (99mTc-Leucoscan)
Peaaju SPET-uuring (111-In-leukotsüüdid)
Peaaju SPET-uuring (99mTc-HMPAO leukotsüüdid)
Peaaju PET-uuring (F18-FDG)
Süljenäärmete dünaamiline stsintigraafia (99mTc-pertehnetaat)
Kilpnäärme staatiline stsintigraafia (99mTc-pertehnetaat)
Kilpnäärme staatiline stsintigraafia koos ladestumise (uptake) hindamisega
(99mTc-pertehnetaat)
Kilpnäärme staatiline stsintigraafia (123-I-jodiid)
Kilpnäärme staatiline stsintigraafia koos ladestumise (uptake) hindamisega
(123-I-jodiid)
Kilpnäärme funktsiooni proov (131-I-jodiid)
Radiojoodravi järgne SPET/KT-kontrolluuring joodiga (131-I-jodiid) ühest
piirkonnast
Medullaarse kilpnäärmevähi SPET/KT-uuring (123-I-MIBG) ühest piirkonnast
Kõrvalkilpnäärmete subtraktsioonstsintigraafia kahe märkainega (99mTcpertehnetaat/99mTc-sestamibi) koos SPET/KT-uuringuga
Kopsude staatiline perfusioonstsintigraafia (99mTc-MAA)
Kopsude staatiline ventilatsioonstsintigraafia ( 99mTc-technegas)

T

Kopsuarteri trombemboolia SPET

T

Kopsude perfusiooni- ja ventilatsiooniuuring

B

Rinnanäärmete uuring

C

Müokardi perfusiooniuuring rahuolekus

C

Müokardi perfusiooniuuring koormusel

Kopsude staatiline ventilatsioonstsintigraafia (99mTc-DTPA )
Kopsude perfusiooni SPET-uuring (99mTc-MAA)
Kopsude ventilatsiooni SPET-uuring (99mTc-DTPA )
Kopsude ventilatsiooni SPET-uuring (99mTc-technegas)
Kopsude staatiline perfusioonstsintigraafia koos kvantitatiivse analüüsiga
(99mTc-MAA)
Kopsude staatiline ventilatsioonstsintigraafia koos kvantitatiivse analüüsiga
(99mTc-DTPA)
Kopsude staatiline ventilatsioonstsintigraafia koos kvantitatiivse analüüsiga
(99mTc-technegas)
Kopsude SPET/KT-uuring (99m Tc-MAA )
Kopsude SPET/KT-uuring (99mTc-DTPA )
Kopsude SPET/KT-uuring (99mTc-technegas)
Rinnanäärmete staatiline stsintigraafia (99mTc-sestamibi), SPET/KT-uuring
rinnanäärmetest ja aksillaarpiirkonnast
Müokardi SPET-uuring (201-Tallium )
Müokardi SPET-uuring (99mTc-sestamibi)
Müokardi SPET-uuring (99mTc-tetrofosmiin)
Müokardi PET-uuring rahuolekus (15O-vesi)
Müokardi PET-uuring rahuolekus (13N-ammoniaak )
Müokardi PET-uuring rahuolekus (82Rb-kloriid)
Müokardi SPET-uuring füüsilisel koormusel (201-Tallium)
Müokardi SPET-uuring füüsilisel koormusel (99mTc-sestamibi)
Müokardi SPET-uuring füüsilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)
Müokardi PET-uuring füüsilisel koormusel (15O-vesi)
Müokardi PET-uuring füüsilisel koormusel (13N-ammoniaak)
Müokardi PET-uuring füüsilisel koormusel (82Rb-kloriid)
Müokardi SPET-uuring psühholoogilisel koormusel (201-Tallium)
Müokardi SPET-uuring psühholoogilisel koormusel (99mTc-sestamibi)
Müokardi SPET-uuring psühholoogilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)
Müokardi PET-uuring psühholoogilisel koormusel (15O-vesi)

Müokardi PET-uuring psühholoogilisel koormusel (13N-ammoniaak)
Müokardi PET-uuring psühholoogilisel koormusel (82Rb-kloriid)
Müokardi SPET-uuring külmaprooviga (201-Tallium)
Müokardi SPET-uuring külmaprooviga (99mTc-sestamibi)
Müokardi SPET-uuring külmaprooviga (99mTc-tetrofosmiin)
Müokardi PET-uuring külmaprooviga (15O-vesi)
Müokardi PET-uuring külmaprooviga (13N-ammoniaak)
Müokardi PET-uuring külmaprooviga (82Rb-kloriid)
Müokardi SPET-uuring farmakoloogilisel koormusel (201-Tallium)
Müokardi SPET-uuring farmakoloogilisel koormusel (99mTc-sestamibi)
Müokardi SPET-uuring farmakoloogilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)
Müokardi PET-uuring farmakoloogilisel koormusel (15O-vesi)
Müokardi PET-uuring farmakoloogilisel koormusel (13N-ammoniaak)

C
C
C

Müokardi innervatsiooniuuring
Müokardi viabiliteedi uuring
Südame funktsiooni uuring

Müokardi PET-uuring farmakoloogilisel koormusel (82Rb-kloriid)
Müokardi SPET-uuring (123-MIBG)
Müokardi PET-uuring (18F-FDG)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist (99mTc-erütrotsüüdid)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist (99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist (99mTc-sestamibi)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist (99mTc-tetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-erütrotsüüdid)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-sestamibi)

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-tetrofosmiin)

C

Südame funktsiooni uuring koormusel

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-X)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist (99mTc-erütrotsüüdid)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist (99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel
(99mTc-erütrotsüüdid)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel
(99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel
(99mTc-sestamibi)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel
(99mTc-tetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-erütrotsüüdid)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ( 99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-sestamibi)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-tetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-X )
SPET-uuring representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel (99mTcerütrotsüüdid)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel (99mTcalbumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist psühholoogilisel
koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist psühholoogilisel
koormusel (99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist psühholoogilisel
koormusel (99mTc-sestamibi)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist psühholoogilisel
koormusel (99mTc-tetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel
(99mTc-erütrotsüüdid)

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel
(99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel
(99mTc-sestamibi)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel
(99mTc-tetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel
(99mTc-X)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist psühholoogilisel koormusel (99mTcerütrotsüüdid)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist psühholoogilisel koormusel (99mTcalbumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel
(99mTc-erütrotsüüdid)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel
(99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel
(99mTc-sestamibi)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel
(99mTc-tetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTcerütrotsüüdid)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTcalbumiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTcsestamibi)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTctetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTc-X)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel (99mTcerütrotsüüdid)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel (99mTcalbumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel
koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel
koormusel (99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel
koormusel (99mTc-sestamibi)
Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel
koormusel (99mTc-tetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel
(99mTc-erütrotsüüdid)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel
(99mTc-albumiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel
(999mTc-sestamibi)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel
(99mTc-tetrofosmiin)
Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel
(99mTc-X)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel koormusel (99mTcerütrotsüüdid)
SPET-uuring representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel koormusel (99mTcSüdamelihase infarktikolde visualiseerimine

albumiin)
Staatiline stsintigraafia (99mTc-pürofosfaat)

C
N

Südamelihase infarktikolde SPET
Neerupealiste koore uuring

Staatiline stsintigraafia (99mTc-antimüosiin)
Südamelihase SPET-uuring (99mTc-pürofosfaat)
Neerupealiste koore stsintigraafia (131-I-norkolesterool)

N
G

Neerupealiste säsi uuring
Maksa parenhüümi uuring

G

Maksa funktsiooni uuring

Neerupealiste säsi (feokromotsütoomi) stsintigraafia (123-I-MIBG)
Maksa staatiline stsintigraafia (99mTc-väävlikolloid)
Maksa staatiline stsintigraafia (99mTc-fütaatkolloid)
Maksa SPET-uuring (99mTc-väävlikolloid)
Maksa SPET-uuring (99mTc-fütaatkolloid)
Maksa ja hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia (99mTc-IDA)

G

Põrna uuring

Põrna ja maksa staatiline stsintigraafia (99mTc-väävlikolloid)

C

KÕHU- JA
VAAGNAPIIRKOND

G
G
U

H. pylori infektsiooni diagnostika
Meckeli divertiikli uuring
Neerude parenhüümi uuring

U

Neerude funktsiooni uuring

U

Glomerulaarfunktsiooni uuring

U

Kaudne vesikouretraalrefluksi uuring

Põrna ja maksa staatiline stsintigraafia (99mTc-fütaatkolloid)
Põrna ja maksa SPET-uuring (99mTc-väävlikolloid)
Põrna ja maksa SPET-uuring ( 99mTc-fütaatkolloid)
Radiomeetria (14C-uurea)
Dünaamiline stsintigraafia (99mTc-pertehnetaat), SPET/KT-uuring
Neerude staatiline stsintingraafia (99mTc-DMSA)
Neerude SPET-uuring (99mTc-DMSA)
Neerude dünaamiline stsintigraafia (99mTc-MAG3)
Neerude dünaamiline stsintigraafia ( 99mTc-DTPA)
Neerude dünaamiline stsintigraafia (131-Iodine Hippuran)
Radiomeetria (51-Cr-EDTA)
Radiomeetria (99mTc-DTPA)
Neerude dünaamiline stsintigraafia koos miktsiooniga (99mTc-MAG3)
Neerude dünaamiline stsintigraafia koos miktsiooniga (99mTc-DTPA)

MUU

U

Otsene vesikouretraalrefluksi uuring

Dünaamiline nukleaartsüstograafia koos miktsiooniga (99mTc-pertehnetaat)

M

Luustiku uuring

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia (99mTc-difosfonaat) koos
SPET/KT-uuringuga huvipiirkonnast, luustiku kogukeha stsintigraafia
Luustiku kogukeha staatiline stsintigraafia (99mTc-difosfonaat) koos SPET/KTuuringugakogukeha stsintigraafia (18F-fluoriid), PET/KT-uuring
Luustiku

N

Neuroendokriintuumorite uuring

Somatostatiiniretseptorite kogukeha stsintigraafia (99mTcsomatostatiiniretseptorite analoog) koos SPET/KT-uuringuga kaela, rindkere,
kõhu ja vaagna piirkonnast
Somatostatiiniretseptorite kogukeha stsintigraafia (Lu177-DOTA-peptiid)
koos SPET/KT-uuringuga kaela, rindkere, kõhu ja vaagna piirkonnast
Somatostatiiniretseptorite kogukeha PET/KT-uuring (68Gasomatostatiiniretseptorite analoog)
Adrenergilise koe kogukeha stsintigraafia (123-I-MIBG) koos SPET/KTuuringuga kaela, rindkere, kõhu ja vaagna piirkonnast

N

Lümfostsintigraafia

N

Valvur-lümfisõlmede uuring

Neuroendokriinkasvaja kogukeha uuring PET/KT F-18-FDG-ga
Dünaamiline nukleaarlümfograafia (99mTc-nanokolloid) koos SPET/KTuuringuga huvipiirkonnast
Dünaamiline nukleaarlümfograafia (99mTc-nanokolloid) koos SPET/KTuuringuga huvipiirkonnast, gammaanduri kasutamine

N

Kilpnäärmevähi diagnostiline või ravijärgne
kogukeha kontrolluuring

G

Valgukaotuse lokaliseerimine soolestikus

V

Verejooksu uuring

Põletikukolde uuring

Kogukeha PET/KT uuring

Peaaju, kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse
vaagna PET/KT uuring

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna
PET/KT uuring

Radiojoodravi järgne kogukeha kontrolluuring joodiga (131-I-jodiid)
Medullaarse kilpnäärmevähi kogukeha stsintigraafia (123-I-MIBG)
Dünaamiline nukleaarangiograafia ( 99m-Tc-HSA) koos SPET/KT-uuringuga
huvipiirkonnast
Dünaamiline nukleaarangiograafia (99mTc-pürofosfaat) koos SPET/KTuuringuga huvipiirkonnast
Dünaamiline nukleaarangiograafia (99mTc-tinakloriid) koos SPET/KTuuringuga huvipiirkonnast
Kogukeha stsintigraafia (111-In-leukotsüüdid) koos SPET/KT-uuringuga
huvipiirkondadest
Kogukeha stsintigraafia (99mTc-Leucoscan) koos SPET/KT-uuringuga
huvipiirkondadest
Kogukeha stsintigraafia (99mTc-HMPAO leukotsüüdid) koos SPET/KTuuringuga huvipiirkondadest
Kogukeha stsintigraafia (99mTc-antikehad) koos SPET/KT-uuringuga
huvipiirkondadest
Kogukeha PET/KT-uuring 18-F-FDG-ga
Kogukeha PET/KT-uuring 18-F-fluorokoliiniga
Kogukeha PET/KT-uuring 18-F-naatriumfluoriidiga
Kogukeha PET/KT-uuring kemokiini retseptor CXCR4 -ga
Kogukeha PET/KT-uuring 68Ga-Integrin μvβ3-ga
Kogukeha PET/KT-uuring 68Ga-PSMA-ga
Kogukeha PET/KT-uuring 18F-FET-ga
Peaaju, kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring 18-F-FDGga
Peaaju, kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring 18-Ffluorokoliiniga
Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring 18-F-FDG-ga
Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring 18-Ffluorokoliiniga

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna kahefaasiline PET/KT-uuring 18F-fluorokoliiniga
Muu isotoopuuring

Organsüsteemi lühendid:
B-breast (rinnanäärme uuring)
C-cardiac (südame uuring)
G-gastrointestinal (seedetrakti uuring)
M-musculosceletal (tugisüsteemi uuring)
N-neurologic/neuroendocrine (närvi- ja neuroendokriinsüsteemi uuring)
P-pediatric (pediaatriline uuring)
T-thoracic (rindkere uuring)
U-urologic (urotrakti uuring)
V-vascular (vereringe uuring)
W-women's (günekoloogiline uuring)
Uuringute lühendid:
PET-uuring - positronemissioontomograafiauuring
SPET-uuring - gammakaamerauuring (üksiku footoni emissiooni tomograafiauuring)
PET/KT-uuring - positronemissioontomograafia-kompuutertomograafiauuring
SPET/KT-uuring - gammakaamera-kompuutertomograafiauuring

