MEHILÄINEN
HÄMEENLINNA
LABORATORIO

Laboratoriokokeisiin voi tulla ilman ajanvarausta tai varaamalla ajan näytteenottoon
mehilainen.fi/ajanvaraus tai puh 010 414 8570.
Laboratoriossamme on laaja päivystysvalikoima tutkimuksia. Voitte tulla tutkimuksiin myös ilman lääkärin
lähetettä (ei kelakorvausta). Suuri osa tutkimuksistamme valmistuu nopeasti jo seuraavaksi päiväksi ja
pääsääntöisesti tutkimukset valmistuvat viimeistään viikon sisällä näytteenotosta. Vastaamme mielellämme
tutkimuksiin liittyviin kysymyksiinne.
Varaamme laboratoriokäyntinne yhteydessä aina soitto- tai vastaanottoajan lääkärillenne.
Päivystystutkimukset valmistuvat odottaessasi nopeasti, 5 – 30 min kuluessa näytteenotosta:
•

TNT, sydänlihasvaurioepäilyn poissulku

•

FIDD, laskimotukoksen tai keuhkoembolian poissulku

•

Influenssa A ja B- virusten osoitustesti

•

hCG, raskauden osoittaminen

•

Ps-StrAAg, StreptokokkiA-tulehduksen (angiinan) osoittaminen nielunäytteestä

•

U-KemSeu, virtsatietulehduksen osoittaminen

•

CRP , tulehdusproteiini

•

Glukoosi verensokerimääritys, suositus paastonäyte 8–12 h

•

EKG, sydänfilmi

•

PVK+T, perusverenkuva, sisältää mm. hemoglobiinimäärityksen ( Hb, alenee anemiassa) ja
leukosyyttimittauksen (Leuk, kohoaa mm. tulehduksissa)

•

S-MonAb-0, Epstein-Barr-virus (EBV), mononukleoosiepäily
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Voitte halutessanne tulla seuraaviin verikokeisiin ilman lääkärin lähetettä (ei kelakorvausta)

•

Lipidit, paastorasvat: kolesteroli (KOL), sen nk. hyödyllinen (HDL-osa) ja nk. haitallinen (LDL -osa) ja
triglyseridit. Näytteenotto aamulla, jota on edeltänyt väh.10 tunnin paasto.

•

D-vitamiini (S-D-25): määrityksellä mitataan 25-OH-D-vitamiinipitoisuus, joka kuvastaa elimistön Dvitamiinistatusta. Näytteenotto ei edellytä paastoa, eikä tarkkaa ajoitusta vuorokauden aikaan.

•

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt: tyreotropiini (S-TSH) ja vapaa tyroksiini (S-T4-V).

•

Maitotuotteiden aiheuttaessa vatsavaivoja ja epäillessäsi, ettet siedä maitosokeria, voidaan
verinäytteestä tutkia laktoosi-intoleranssiin johtava mutaatio (B-Lakt-D).

•

Keliakiaepäily (S-Kelia-M), keliakiaseulonta. Täysi varmuus saadaan tähystyksellä otetulla näytteellä
ohutsuolesta.

•

Seksiteitse tarttuvien tautien epäilyille on klamydia-, tippuri- ja kuppatutkimukset sekä tarvittaessa
myös HIV-testaus. Kysy lisää milloin aikaisintaan voi tutkimukset luotettavasti ottaa.

•

Liiallisen alkoholinkäytön aiheuttamaa maksan rasittuneisuutta voidaan tutkia mm. punasolujen
kokomittauksin (PVK:n punasoluindeksit), maksaentsyymitutkimuksin (S-GT, S-ALAT) ja / tai mittamaalla
niukkahiilihydraattisen transferriinin osuus transferriinista(S-CDT).

Huom! Poikkeavien vastausten tulkinta ja jatkotoimenpiteet tapahtuvat aina lääkärin toimesta.
www.omamehilainen.fi on Mehiläisen asiakkaille ilmainen pankkitunnuksilla käyttöönotettava palvelu.
Siellä näette aikaisemmat käyntinne Mehiläisen lääkärikeskuksissa, Teitä hoitaneen hoitohenkilökunnan
tiedot, lääkemääräykset ja laboratoriotutkimusten tulokset (noin 3 vrk:n kuluttua valmistumisesta).
Palvelemme ma – pe klo 7.00 – 15.00
3. krs
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
p. 010 414 8570
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