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PEA M Röntgenülesvõte koljust Näokolju luude röntgenülesvõte (külgülesvõte) Näokolju LAT

Näokolju luude röntgenülesvõte (tsefalogramm) Tsefalogramm

Kolju röntgenülesvõte (külgülesvõte) Kolju LAT

Kolju röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Kolju AP

Kolju röntgenülesvõte (otseülesvõte PA) Kolju PA

Kolju röntgenülesvõte (aksiaalselt, Towne) Kolju aksiaalne

Kolju röntgenülesvõte (eriprojektsioon) Kolju eriprojektsioon

M Röntgenülesvõte alalõualiigestest Alalõualiigeste röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Alalõualiigesed

Alalõualiigeste röntgenülesvõte (suletud/avatud suuga) Alalõualiigesed funktsionaalne

M Röngenülesvõte ninaluudest Ninaluude röntgenülesvõte (külgülesvõte) Ninaluud LAT

M Röntgenülesvõte ninakõrvalkoobastest Ninakõrvalkoobaste röntgenülesvõte (avatud suuga, otseülesvõte PA) Ninakõrvalkoopad PA

Ninakõrvalkoobaste röntgenülesvõte (külgülesvõte) Ninakõrvalkoopad LAT

M Röntgenülesvõte silmakoobastest Silmakoobaste röntgenülesvõte Silmakoopad

M Röntgenülesvõte sarnaluust Sarnaluude röntgenülesvõte (tangentsiaalselt) Sarnaluud

M Röntgenülesvõte alalõualuust Alalõualuu röntgenülesvõte (otseülesvõte PA) Alalõualuu PA

Alalõualuu röntgenülesvõte (poolpõiki AP) Alalõualuu põiki

Alalõualuu röntgenülesvõte (aksiaalselt PA) Alalõualuu aksiaalne

M Hambaröntgen Hamba 11 röntgenülesvõte Hammas 11

Hamba 12 röntgenülesvõte Hammas 12

Hamba 13 röntgenülesvõte Hammas 13

Hamba 14 röntgenülesvõte Hammas 14

Hamba 15 röntgenülesvõte Hammas 15

Hamba 16 röntgenülesvõte Hammas 16

Hamba 17 röntgenülesvõte Hammas 17

Hamba 18 röntgenülesvõte Hammas 18

Hamba 21 röntgenülesvõte Hammas 21

Hamba 22 röntgenülesvõte Hammas 22

Hamba 23 röntgenülesvõte Hammas 23

Hamba 24 röntgenülesvõte Hammas 24

Hamba 25 röntgenülesvõte Hammas 25

Hamba 26 röntgenülesvõte Hammas 26

Hamba 27 röntgenülesvõte Hammas 27

Hamba 28 röntgenülesvõte Hammas 28

Hamba 31 röntgenülesvõte Hammas 31
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Hamba 32 röntgenülesvõte Hammas 32

Hamba 33 röntgenülesvõte Hammas 33

Hamba 34 röntgenülesvõte Hammas 34

Hamba 35 röntgenülesvõte Hammas 35

Hamba 36 röntgenülesvõte Hammas 36

Hamba 37 röntgenülesvõte Hammas 37

Hamba 38 röntgenülesvõte Hammas 38

Hamba 41 röntgenülesvõte Hammas 41

Hamba 42 röntgenülesvõte Hammas 42

Hamba 43 röntgenülesvõte Hammas 43

Hamba 44 röntgenülesvõte Hammas 44

Hamba 45 röntgenülesvõte Hammas 45

Hamba 46 röntgenülesvõte Hammas 46

Hamba 47 röntgenülesvõte Hammas 47

Hamba 48 röntgenülesvõte Hammas 48

Hamba 51 röntgenülesvõte Hammas 51

Hamba 52 röntgenülesvõte Hammas 52

Hamba 53 röntgenülesvõte Hammas 53

Hamba 54 röntgenülesvõte Hammas 54

Hamba 55 röntgenülesvõte Hammas 55

Hamba 61 röntgenülesvõte Hammas 61

Hamba 62 röntgenülesvõte Hammas 62

Hamba 63 röntgenülesvõte Hammas 63

Hamba 64 röntgenülesvõte Hammas 64

Hamba 65 röntgenülesvõte Hammas 65

Hamba 71 röntgenülesvõte Hammas 71

Hamba 72 röntgenülesvõte Hammas 72

Hamba 73 röntgenülesvõte Hammas 73

Hamba 74 röntgenülesvõte Hammas 74

Hamba 75 röntgenülesvõte Hammas 75

Hamba 81 röntgenülesvõte Hammas 81

Hamba 82 röntgenülesvõte Hammas 82

Hamba 83 röntgenülesvõte Hammas 83

Hamba 84 röntgenülesvõte Hammas 84

Hamba 85 röntgenülesvõte Hammas 85

M Ortopantomograafia Ortopantomograafia Ortopantomograafia

N Dakrüotsüstograafia Dakrüotsüstograafia Dakrüotsüstograafia

N Sialograafia Sialograafia Sialograafia

N Röntgenülesvõte neelupiirkonnast Ninaneelu röntgenülesvõte (külgülesvõte) Ninaneel LAT

Neelu röntgenoskoopia kontrastainega Neel kontrastainega

KAEL M Röntgenülesvõte kaelalülidest Esimese ja teise kaelalüli röntgenülesvõte (avatud suuga, otseülesvõte AP) Kaelalülid C1-C2 AP

Kaelalülide röntgenülesvõte (lamades, otseülesvõte AP) Kaelalülid AP

Kaelalülide röntgenülesvõte (lamades, külgülesvõte LAT) Kaelalülid LAT

Kaelalülide röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Kaelalülid AP seistes



Kaelalülide röntgenülesvõte (seistes, külgülesvõte LAT) Kaelalülid LAT seistes

Kaelalülide röntgenülesvõte (ettepainutusega, külgülesvõte) Kaelalülid ettepainutus LAT

Kaelalülide röntgenülesvõte (tahapainutusega, külgülesvõte) Kaelalülid tahapainutus LAT

Kaelalülide röntgenülesvõte (poolpõiki) Kaelalülid poolpõiki

M Röntgenülesvõte kaelalülidest ja ülemistest 

rinnalülidest Kaelalülide ja ülemiste rinnalülide röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Kaelalülid rinnalülid AP

Kaelalülide ja ülemiste rinnalülide röntgenülesvõte (külgülesvõte) Kaelalülid rinnalülid LAT

N Müelograafia lülisamba kaelaosast Lülisamba kaelaosa müelograafia Lülisamba kaelaosa müelograafia

G Neelamisfunktsiooni röntgeniuuring 

kontrastainega Neelamisfunktsiooni röntgenuuring kontrastainega Neelamine kontrastainega

ÜLAJÄSE

M Röntgenülesvõte ühest või mitmest 

sõrmest I sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem I sõrm PA parem

I sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak I sõrm PA vasak

I sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem I sõrm LAT parem

I sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak I sõrm LAT vasak

II sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem II sõrm PA parem

II sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak II sõrm PA vasak

II sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem II sõrm LAT parem

II sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak II sõrm LAT vasak

III sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem III sõrm PA parem

III sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak III sõrm PA vasak

III sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem III sõrm LAT parem

III sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak III sõrm LAT vasak

IV sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem IV sõrm PA parem

IV sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak IV sõrm PA vasak

IV sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem IV sõrm LAT parem

IV sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak IV sõrm LAT vasak

V sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem V sõrm PA parem

V sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak V sõrm PA vasak

V sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem V sõrm LAT parem

V sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak V sõrm LAT vasak

Mitme sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem Sõrmed PA parem

Mitme sõrme röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak Sõrmed PA vasak

Mitme sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Sõrmed LAT parem

Mitme sõrme röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Sõrmed LAT vasak

M/P Röntgenülesvõte labakäest Labakäe röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem Labakäsi PA parem

Labakäe röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem, palatis Labakäsi PA parem palatis

Labakäe röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak Labakäsi PA vasak

Labakäe röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak, palatis Labakäsi PA vasak palatis

Labakäe röntgenülesvõte (poolpõiki PA), parem Labakäsi poolpõiki parem

Labakäe röntgenülesvõte (poolpõiki PA), parem, palatis Labakäsi poolpõiki parem palatis

Labakäe röntgenülesvõte (poolpõiki PA), vasak Labakäsi PA vasak

Labakäe röntgenülesvõte (poolpõiki PA), vasak, palatis Labakäsi PA vasak palatis

Labakäe röntgenülesvõte (täiskülg), parem Labakäsi LAT parem



Labakäe röntgenülesvõte (täiskülg), vasak Labakäsi LAT vasak

Labakäte röntgenülesvõte (otseülesvõte PA) Labakäed PA

Labakäe röntgeniülesvõte luulise vanuse määramiseks Labakäed luuline vanus

M Röntgenülesvõte randmest Randmeliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem Ranne PA parem

Randmeliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), parem, palatis Ranne PA parem palatis

Randmeliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak Ranne PA vasak

Randmeliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte PA), vasak, palatis Ranne PA vasak palatis

Randmeliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Ranne LAT parem

Randmeliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem, palatis Ranne LAT parem palatis

Randmeliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Ranne LAT vasak

Randmeliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak, palatis Ranne LAT vasak palatis

Randmeliigese röntgenülesvõte (poolpõiki PA, lodiluu), parem Ranne lodiluu poolpõiki parem

Randmeliigese röntgenülesvõte (poolpõiki PA, lodiluu), vasak Ranne lodiluu poolpõiki vasak

Randmeliigese röntgenülesvõte (ulnaardeviatsioonis PA, lodiluu), parem Ranne lodiluu ulaardeviatsioonis parem

Randmeliigese röntgenülesvõte (ulnaardeviatsioonis PA, lodiluu), vasak Ranne lodiluu ulnaardeviatsioonis vasak

Randmeliigese röntgenülesvõte (eriprojektsioon), parem Ranne eriprojektsioon parem

Randmeliigese röntgenülesvõte (eriprojektsioon), vasak Ranne eriprojektsioon vasak

M Röntgenülesvõte küünarvarreluudest Küünarvarreluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Küünarvarreluud AP parem

Küünarvarreluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Küünarvarreluud AP parem palatis

Küünarvarreluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Küünarvarreluud AP vasak

Küünarvarreluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Küünarvarreluud AP vasak palatis

Küünarvarreluude röntgenülesvõte (külgülesvõte) parem Küünarvarreluud LAT parem

Küünarvarreluude röntgenülesvõte (külgülesvõte) parem, palatis Küünarvarreluud LAT parem palatis

Küünarvarreluude röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Küünarvarreluud LAT vasak

Küünarvarreluude röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak, palatis Küünarvarreluud LAT vasak palatis

M Röntgenülesvõte küünarliigesest või 

küünarnukist Küünarliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Küünarliiges AP parem

Küünarliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Küünarliiges AP parem palatis

Küünarliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Küünarliiges AP vasak

Küünarliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Küünarliiges AP vasak palatis

Küünarliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Küünarliiges LAT parem

Küünarliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem, palatis Küünarliiges LAT parem palatis

Küünarliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Küünarliiges LAT vasak

Küünarliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak, palatis Küünarliiges LAT vasak palatis

Küünarnuki röntgenülesvõte (aksiaalselt PA), parem Küünarnukk aksiaalne parem

Küünarnuki röntgenülesvõte (aksiaalselt PA), vasak Küünarnukk aksiaalne vasak

M Röntgenülesvõte õlavarreluust Õlavarreluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Õlavarreluu AP parem

Õlavarreluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Õlavarreluu AP parem palatis

Õlavarreluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Õlavarreluu AP vasak

Õlavarreluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Õlavarreluu AP vasak palatis

Õlavarreluu röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Õlavarreluu LAT parem 

Õlavarreluu röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem, palatis Õlavarreluu LAT parem palatis

Õlavarreluu röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Õlavarreluu LAT vasak

Õlavarreluu röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak, palatis Õlavarreluu LAT vasak palatis

Õlavarreluu röntgenülesvõte (transtorakaalselt, külgülesvõte), parem Õlavarreluu transtorakaalne parem 



Õlavarreluu röntgenülesvõte (transtorakaalselt, külgülesvõte), vasak Õlavarreluu transtorakaalne vasak

M Röntgenülesvõte õlaliigesest või 

glenohumeraalliigesest Õlaliigese röntgenülesvõte (neutraalasendis, otseülesvõte AP), parem Õlg AP parem

Õlaliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Õlg AP parem palatis

Õlaliigese röntgenülesvõte (neutraalasendis, otseülesvõte AP), vasak Õlg AP vasak

Õlaliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Õlg AP vasak palatis

Õlaliigese röntgenülesvõte (siserotatsioonis, otseülesvõte AP), parem Õlg AP siserotatsioonis parem

Õlaliigese röntgenülesvõte (siserotatsioonis, otseülesvõte AP), vasak Õlg AP siserotatsioonis vasak

Õlaliigese röntgenülesvõte (välisrotatsioonis, otseülesvõte AP), parem Õlg AP välisrotatsioonis parem

Õlaliigese röntgenülesvõte (välisrotatsioonis, otseülesvõte AP), vasak Õlg AP välisrotatsioonis vasak

Õlaliigese röntgenülesvõte (transtorakaalselt, külgülesvõte), parem Õlg transtorakaalne LAT parem

Õlaliigese röntgenülesvõte (transtorakaalselt, külgülesvõte), vasak Õlg transtorakaalne LAT vasak

Õlaliigese röntgenülesvõte (poolpõiki, Y-vaates), parem Õlg Y parem

Õlaliigese röntgenülesvõte (poolpõiki, Y-vaates), vasak Õlg Y vasak

Õlaliigese röntgenülesvõte (aksiaalselt), parem Õlg aksiaalne parem

Õlaliigese röntgenülesvõte (aksiaalselt), vasak Õlg aksiaalne vasak

Õlaliigese röntgenülesvõte (tagumine põikiülesvõte, Grashey), parem Õlg Grashey parem

Õlaliigese röntgenülesvõte (tagumine põikiülesvõte, Grashey), vasak Õlg Grashey vasak

Proteesiga õlaliigese röntgenülesvõte (eriprojektsioon), parem Õlg protees parem

Proteesiga õlaliigese röntgenülesvõte (eriprojektsioon), vasak Õlg protees vasak

M Röntgenülesvõte ülajäsemest, 

eriprojektsioon Ülajäseme röntgenülesvõte (eriprojektsioon), parem Ülajäse eriprojektsioon parem

Ülajäseme röntgenülesvõte (eriprojektsioon), vasak Ülajäse eriprojektsioon vasak

M Röntgenülesvõte ülajäsemest kogu 

pikkuses Ülajäseme röntgenülesvõte kogu pikkuses, parem Ülajäse parem

Ülajäseme röntgenülesvõte kogu pikkuses, vasak Ülajäse vasak

Ülajäsemete röntgenülesvõte kogu pikkuses Ülajäsemed

ALAJÄSE M Röntgenülesvõte varbaluudest Varbaluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Varbaluud AP parem

Varbaluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Varbaluud AP vasak

Varbaluude röntgenülesvõte (poolpõiki AP), parem Varbaluud poolpõiki parem

Varbaluude röntgenülesvõte (poolpõiki AP), vasak Varbaluud poolpõiki vasak

M Röntgenülesvõte labajalast Labajala röntgenülesvõte (poolpõiki), parem Labajalg poolpõiki parem

Labajala röntgenülesvõte (poolpõiki), parem, palatis Labajalg poolpõiki parem palatis

Labajala röntgenülesvõte (poolpõiki), vasak Labajalg poolpõiki vasak

Labajala röntgenülesvõte (poolpõiki), vasak, palatis Labajalg poolpõiki vasak palatis

Labajala röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Labajalg AP parem

Labajala röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Labajalg AP parem palatis

Labajala röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Labajalg AP vasak

Labajala röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Labajalg AP vasak palatis

Labajala röntgenülesvõte (täiskülg), parem Labajalg LAT parem

Labajala röntgenülesvõte (täiskülg), vasak Labajalg LAT vasak

Labajala röntgenülesvõte (seistes, aksiaalselt), parem Labajalg aksiaalne seistes parem

Labajala röntgenülesvõte (seistes, aksiaalselt), vasak Labajalg aksiaalne seistes vasak

Labajala röntgenülesvõte (seistes, külgülesvõte), parem Labajalg LAT seistes parem



Labajala röntgenülesvõte (seistes, külgülesvõte), vasak Labajalg LAT seistes vasak

Labajalgade röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Labajalad AP

M Röntgenülesvõte kandluust Kandluu röntgenülesvõte (aksiaalselt), parem Kandluu aksiaalne parem

Kandluu röntgenülesvõte (aksiaalselt), parem, palatis Kandluu aksiaalne parem palatis

Kandluu röntgenülesvõte (aksiaalselt), vasak Kandluu aksiaalne vasak

Kandluu röntgenülesvõte (aksiaalselt), vasak, palatis Kandluu aksiaalne vasak palatis

Kandluu röntgenülesvõte (seistes, aksiaalselt), parem Kandluu aksiaalne seistes parem

Kandluu röntgenülesvõte (seistes, aksiaalselt), vasak Kandluu aksiaalne seistes vasak

Kandluu röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Kandluu LAT parem

Kandluu röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem, palatis Kandluu LAT parem palatis

Kandluu röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Kandluu LAT vasak

Kandluu röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak, palatis Kandluu LAT vasak palatis

M Röntgenülesvõte hüppeliigesest Hüppeliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Hüppeliiges AP parem

Hüppeliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Hüppeliiges AP vasak

Hüppeliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Hüppeliiges LAT parem

Hüppeliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem, palatis Hüppeliiges LAT parem palatis

Hüppeliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Hüppeliiges LAT vasak

Hüppeliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak, palatis Hüppeliiges LAT vasak palatis

Hüppeliigese röntgenülesvõte (15° mediaalsele, Mortise), parem Hüppeliiges  Mortise parem

Hüppeliigese röntgenülesvõte (15° mediaalsele, Mortise), parem, palatis Hüppeliiges  Mortise parem palatis

Hüppeliigese röntgenülesvõte (15° mediaalsele, Mortise), vasak Hüppeliiges  Mortise vasak

Hüppeliigese röntgenülesvõte (15° mediaalsele, Mortise), vasak, palatis Hüppeliiges  Mortise vasak palatis

Hüppeliigese röntgenülesvõte (eriprojektsioon), parem Hüppeliiges eriprojektsioon parem

Hüppeliigese röntgenülesvõte (eriprojektsioon), vasak Hüppeliiges eriprojektsioon vasak

M Röntgenülesvõte sääreluudest Sääreluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Säär AP parem

Sääreluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Säär AP parem palatis

Sääreluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Säär AP vasak

Sääreluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Säär AP vasak palatis

Sääreluude röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Säär LAT parem

Sääreluude röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem, palatis Säär LAT parem palatis

Sääreluude röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Säär LAT vasak

Sääreluude röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak, palatis Säär LAT vasak palatis

M Röntgenülesvõte põlveliigesest Põlveliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Põlv AP parem

Põlveliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Põlv AP parem palatis

Põlveliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Põlv AP vasak

Põlveliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Põlv AP vasak palatis

Põlveliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Põlv LAT parem

Põlveliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem, palatis Põlv LAT parem palatis

Põlveliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Põlv LAT vasak

Põlveliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak, palatis Põlv LAT vasak palatis

Põlveliigese röntgenülesvõte (seistes, külgülesvõte), parem Põlv LAT seistes parem

Põlveliigese röntgenülesvõte (seistes, külgülesvõte), vasak Põlv LAT seistes vasak

Põlveliigese röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP), parem Põlv AP seistes parem

Põlveliigese röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP), vasak Põlv AP seistes vasak

Põlveliigese röntgenülesvõte (aksiaalselt, Bėclėre), parem Põlv Bėclėre parem



Põlveliigese röntgenülesvõte (aksiaalselt, Bėclėre), vasak Põlv Bėclėre vasak

Põlveliigeste röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Põlved AP seistes

Proteesiga põlveliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Põlv AP protees parem

Proteesiga põlveliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Põlv AP protees vasak

Proteesiga põlveliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Põlv LAT protees parem

Proteesiga põlveliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Põlv LAT protees vasak

Proteesiga põlveliigeste röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Põlved AP proteesid

M Röntgenülesvõte patellast Patella röntgenülesvõte (aksiaalselt), parem Patella aksiaalne parem

Patella röntgenülesvõte (aksiaalselt), vasak Patella aksiaalne vasak

Patella röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Patella AP parem

Patella röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Patella AP vasak

Patella röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Patella LAT parem

Patella röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Patella LAT vasak

Patella röntgenülesvõte (tangentsiaalselt, Settegast), parem Patella Settegast parem

Patella röntgenülesvõte (tangentsiaalselt, Settegast), vasak Patella Settegast vasak

M Röntgenülesvõte reieluust Reieluu röntgenülesvõte koos põlveliigesega (otseülesvõte AP), parem Reieluu põlvega AP parem

Reieluu röntgenülesvõte koos põlveliigesega (otseülesvõte AP), parem, palatis Reieluu põlvega AP parem palatis

Reieluu röntgenülesvõte koos põlveliigesega (otseülesvõte AP), vasak Reieluu põlvega AP vasak

Reieluu röntgenülesvõte koos põlveliigesega (otseülesvõte AP), vasak, palatis Reieluu põlvega AP vasak palatis

Reieluu röntgenülesvõte koos põlveliigesega (külgülesvõte), parem Reieluu põlvega LAT parem

Reieluu röntgenülesvõte koos põlveliigesega (külgülesvõte), parem, palatis Reieluu põlvega LAT parem palatis

Reieluu röntgenülesvõte koos põlveliigesega (külgülesvõte), vasak Reieluu põlvega LAT vasak

Reieluu röntgenülesvõte koos põlveliigesega (külgülesvõte), vasak, palatis Reieluu põlvega LAT vasak palatis

Reieluu röntgenülesvõte koos puusaliigesega (otseülesvõte AP), parem Reieluu puusaga AP parem

Reieluu röntgenülesvõte koos puusaliigesega (otseülesvõte AP), parem, palatis Reieluu puusaga AP parem palatis

Reieluu röntgenülesvõte koos puusaliigesega (otseülesvõte AP), vasak Reieluu puusaga AP vasak

Reieluu röntgenülesvõte koos puusaliigesega (otseülesvõte AP), vasak, palatis Reieluu puusaga AP vasak palatis

Reieluu röntgenülesvõte koos puusaliigesega (külgülesvõte), parem Reieluu puusaga LAT parem

Reieluu röntgenülesvõte koos puusaliigesega (külgülesvõte), parem, palatis Reieluu puusaga LAT parem palatis

Reieluu röntgenülesvõte koos puusaliigesega (külgülesvõte), vasak Reieluu puusaga LAT vasak

Reieluu röntgenülesvõte koos puusaliigesega (külgülesvõte), vasak, palatis Reieluu puusaga LAT vasak palatis

M Röntgenülesvõte puusaliigesest Puusaliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Puus AP parem

Puusaliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Puus AP parem palatis

Puusaliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Puus AP vasak

Puusaliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Puus AP vasak palatis

Puusaliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte, Lauenstein), parem Puus Lauenstein parem

Puusaliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte, Lauenstein), parem, palatis Puus Lauenstein parem palatis

Puusaliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte, Lauenstein), vasak Puus Lauenstein vasak

Puusaliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte, Lauenstein), vasak, palatis Puus Lauenstein vasak palatis

Puusaliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Puus LAT parem

Puusaliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Puus LAT vasak

Puusaliigese röntgenülesavõte (aksiolateraalselt, Danelius-Miller/cross-table), parem Puus Danelius-Miller parem

Puusaliigese röntgenülesavõte (aksiolateraalselt, Danelius-Miller/cross-table), vasak Puus Danelius-Miller vasak

Puusaliigeste röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Puusad AP

Puusaliigeste röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Puusad AP seistes

Proteesiga puusaliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Puus AP protees parem



Proteesiga puusaliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Puus AP protees vasak

Proteesiga puusaliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte, Lauenstein), parem Puus Lauenstein protees parem

Proteesiga puusaliigese röntgenülesvõte (külgülesvõte, Lauenstein), vasak Puus Lauenstein protees vasak

Proteesiga puusaliigeste röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Puusad AP proteesid

Proteesiga puusaliigese röntgenülesvõte (aksiolateraalselt, Danelius-Miller/cross-table), parem Puus Danelius-Miller protees parem

Proteesiga puusaliigese röntgenülesvõte (aksiolateraalselt, Danelius-Miller/cross-table), vasak Puus Danelius-Miller protees vasak

Proteesiga puusaliigese röntgenülesvõte (eriprojektsioon), parem Puus eriprojektsioon protees parem

Proteesiga puusaliigese röntgenülesvõte (eriprojektsioon), vasak Puus eriprojektsioon protees vasak

M Röntgenülesvõte alajäsemest, 

eriprojektsioon Alajäseme röntgenülesvõte (eriprojektsioon), parem Alajäse eriprojektsioon parem

Alajäseme röntgenülesvõte (eriprojektsioon), vasak Alajäse eriprojektsioon vasak

M Röntgenülesvõte alajäsemest kogu pikkuses Alajäsemete röntgenülesvõte kogu pikkuses (seistes, otseülesvõte AP) Pikad jalad seistes

Alajäseme röntgenülesvõte kogu pikkuses (seistes, otseülesvõte AP), parem Pikk jalg AP seistes parem

Alajäseme röntgenülesvõte kogu pikkuses (seistes, otseülesvõte AP), vasak Pikk jalg AP seistes vasak

Alajäseme röntgenülesvõte kogu pikkuses (seistes, külgülesvõte), parem Pikk jalg LAT seistes parem

Alajäseme röntgenülesvõte kogu pikkuses (seistes, külgülesvõte), vasak Pikk jalg LAT seistes vasak

Alajäseme röntgenülesvõte kogu pikkuses (lamades), parem Pikk jalg parem

Alajäseme röntgenülesvõte kogu pikkuses (lamades), vasak Pikk jalg vasak

RINDKERE M Röntgenülesvõte rinnalülidest Rinnalülide röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Rinnalülid AP

Rinnalülide röntgenülesvõte (külgülesvõte) Rinnalülid LAT

Rinnalülide röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Rinnalülid AP seistes

Rinnalülide röntgenülesvõte (seistes, külgülesvõte) Rinnalülid LAT seistes

Rinnalülide röntgenülesvõte (poolpõiki) Rinnalülid poolpõiki

M Röntgenülesvõte alumistest rinna- ja 

ülemistest nimmelülidest Alumiste rinna- ja ülemiste nimmelülide röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Rinnalülid nimmelülid üleminek AP

Alumiste rinna- ja ülemiste nimmelülide röntgenülesvõte (külgülesvõte) Rinnalülid nimmelülid üleminek LAT

M Röntgenülesvõte roietest Roiete röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Roided AP parem

Roiete röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Roided AP vasak

M Röntgenülesvõte 

akroomioklavikulaarliigesest Akromioklavikulaarliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Akromioklavikulaarliiges AP parem

Akromioklavikulaarliigese röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Akromioklavikulaarliiges AP vasak

Akromioklavikulaarliigese röntgenülesvõte (aksiaalselt 15°, otseülesvõte AP), parem Akromioklavikulaarliiges aksiaalne parem

Akromioklavikulaarliigese röntgenülesvõte (aksiaalselt 15°, otseülesvõte AP), vasak Akromioklavikulaarliiges aksiaalne vasak

M Röntgenülesvõte rangluust Rangluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Rangluu AP parem

Rangluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem, palatis Rangluu AP parem palatis

Rangluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Rangluu AP vasak

Rangluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak, palatis Rangluu AP vasak palatis

Rangluu röntgenülesvõte (aksiaalselt), parem Rangluu aksiaalne parem

Rangluu röntgenülesvõte (aksiaalselt), parem, palatis Rangluu aksiaalne parem palatis

Rangluu röntgenülesvõte (aksiaalselt), vasak Rangluu aksiaalne vasak

Rangluu röntgenülesvõte (aksiaalselt), vasak, palatis Rangluu aksiaalne vasak palatis



M Röntgenülesvõte abaluust Abaluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), parem Abaluu AP parem

Abaluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), vasak Abaluu AP vasak

Abaluu röntgenülesvõte (poolpõiki, Y-vaates), parem Abaluu Y parem

Abaluu röntgenülesvõte (poolpõiki, Y-vaates), vasak Abaluu Y vasak

M Röntgenülesvõte rinnakust Rinnaku röntgenülesvõte (poolpõiki PA) Rinnak PA

Rinnaku röntgenülesvõte (külgülesvõte) Rinnak LAT

M Röntgenülesvõte sternoklavikulaarliigestest Sternoklavikulaarliigeste röntgenülesvõte (otseülesvõte PA) Sternoklavikulaarliigesed PA

T Röntgenülesvõte rindkerest Rindkere röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte PA) Rindkere PA seistes

Rindkere röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Rindkere AP seistes

Rindkere röntgenülesvõte (külgülesvõte), parem Rindkere LAT parem

Rindkere röntgenülesvõte (külgülesvõte), vasak Rindkere LAT vasak

Rindkere röntgenülesvõte (lamades, otseülesvõte AP) Rindkere AP lamades

Rindkere röntgenülesvõte (lamades, otseülesvõte AP), palatis Rindkere AP lamades palatis

Rindkere röntgenülesvõte (istudes, otseülesvõte PA) Rindkere PA istudes

Rindkere röntgenülesvõte (istudes, otseülesvõte PA), palatis Rindkere PA istudes palatis 

Rindkere röntgenülesvõte (istudes, otseülesvõte AP) Rindkere AP istudes

Rindkere röntgenülesvõte (istudes, otseülesvõte AP), palatis Rindkere AP istudes palatis 

Rindkere röntgenülesvõte (eriprojektsioon) Rindkere eriprojektsioon

T Rindkere röntgenoskoopia Rindkere röntgenoskoopia Rindkere röntgenoskoopia

N Müelograafia lülisamba rinnaosast Lülisamba rinnaosa müelograafia Lülisamba rinnaosa müelograafia

B Mammograafia Mammogramm (põikisuunas, MLO), parem Mammogramm MLO parem

Mammogramm (põikisuunas, MLO), vasak Mammogramm MLO vasak

Mammogramm (kraniokaudaalsuunas, CC), parem Mammogramm CC parem

Mammogramm (kraniokaudaalsuunas, CC), vasak Mammogramm CC vasak

Mammogramm (külgsuunas, LAT), parem Mammogramm LAT parem

Mammogramm (külgsuunas, LAT), vasak Mammogramm LAT vasak

Mammogramm aksillaarkoopast, parem Mammogramm aksillaarkoopast parem

Mammogramm aksillaarkoopast, vasak Mammogramm aksillaarkoopast vasak

Mammogramm suurendusega, parem Mammogramm suurendusega parem

Mammogramm suurendusega, vasak Mammogramm suurendusega vasak

Mammogramm lisakompressiooniga, parem Mammogramm lisakompressiooniga parem

Mammogramm lisakompressiooniga, vasak Mammogramm lisakompressiooniga vasak

Mammogrammid rinnapreparaadist kahes suunas Mammogrammid rinnapreparaadist

Mammogrammid (CC ja MLO), parem Mammogrammid CC ja MLO parem

Mammogrammid (CC ja MLO), vasak Mammogrammid CC ja MLO vasak

Mammogrammid (CC ja MLO), mõlemad rinnad Mammogrammid CC ja MLO

Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO), parem Mammogrammid CC ja MLO parem

Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO), vasak Mammogrammid CC ja MLO vasak

Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO), mõlemad Mammogrammid CC ja MLO



3D-mammogrammid 2D-rekonstruktsiooniga (CC ja MLO suunas), parem 3D mammogrammid CC ja MLO parem

3D-mammogramm 2D-rekonstruktsiooniga (CC ja MLO suunas), vasak 3D mammogrammid CC ja MLO vasak

3D-mammogrammid 2D-rekonstruktsiooniga (CC ja MLO suunas), mõlemad 3D mammogrammid CC ja MLO

Mammogramm, lisaprojektsioon Mammogramm lisaprojektsioon

Mammogramm galaktograafia, parem Mammogramm galaktograafia parem

Mammogramm galaktograafia, vasak Mammogramm galaktograafia vasak

G Söögitoru kontrastuuring Söögitoru röntgenülesvõte vesilahustuva kontrastainega (otseülesvõte AP) Söögitoru kontrastainega (jood) AP

Söögitoru röntgenülesvõte vesilahustuva kontrastainega (külgülesvõte) Söögitoru kontrastainega (jood) LAT

Söögitoru röntgenülesvõte BaSO4-suspensiooniga (otseülesvõte AP) Söögitoru kontrastainega (baarium) AP

Söögitoru röntgenülesvõte BaSO4-suspensiooniga (külgülesvõte) Söögitoru kontrastainega (baarium) LAT

Söögitoru röntgenoskoopia vesilahustuva kontrastainega Söögitoru kontrastainega (jood)

Söögitoru röntgenoskoopia BaSO4-suspensiooniga Söögitoru kontrastainega (baarium)

KÕHU- JA M Röntgenülesvõte nimmelülidest Nimmelülide röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Nimmelülid AP seistes

VAAGNAPIIRKOND Nimmelülide röntgenülesvõte (seistes, külgülesvõte) Nimmelülid LAT seistes

Nimmelülide röntgenülesvõte (lamades, otseülesvõte AP) Nimmelülid AP lamades

Nimmelülide röntgenülesvõte (lamades, külgülesvõte) Nimmelülid LAT lamades

Nimmelülide röntgenülesvõte (ettepainutusega, külgülesvõte) Nimmelülid ettepainutus LAT

Nimmelülide röntgenülesvõte (tahapainutusega, külgülesvõte) Nimmelülid tahapainutus LAT

Nimmelülide röntgenülesvõte (poolpõiki) Nimmelülid poolpõiki

M Röntgenülesvõte nimme-ristluust ja 

sakroiliakaalliigestest Nimme-ristluu üleminekuala röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Nimme-ristluu üleminek AP

Nimme-ristluu üleminekuala röntgenülesvõte (külgülesvõte) Nimme-ristluu üleminek LAT

Nimme-ristluu ja sakroiliakaalliigeste röntgenülesvõte (otseülesvõte AP)

Nimme-ristluu üleminek ja 

sakroiliakaalliigesed AP

Nimme-ristluu ja sakroiliakaalliigeste röntgenülesvõte (otseülesvõte PA)

Nimme-ristluu üleminek ja 

sakroiliakaalliigesed PA

Nimmelülide ja puusaliigeste röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Nimmelülid puusaliigesed seistes AP

Sakroiliakaalliigeste röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Sakroiliakaalliigesed AP

Sakroiliakaalliigese röntgenülesvõte (poolpõiki), parem Sakroiliakaalliigesed poolpõiki parem

Sakroiliakaalliigese röntgenülesvõte (poolpõiki), vasak Sakroiliakaalliigesed poolpõiki vasak

M Röntgenülesvõte vaagnaluudest Vaagnaluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Vaagen AP

Vaagnaluude röntgenülesvõte (otseülesvõte AP), palatis Vaagen AP palatis

Vaagnaluude röntgenülesvõte (aksiaalselt, outlet) Vaagen outlet

Vaagnaluude röntgenülesvõte (aksiaalselt, inlet) Vaagen inlet

Niudeluutiiva röntgenülesvõte (eesmine poolpõiki AP, Judet), parem Niudeluutiib AP eesmine Judet parem

Niudeluutiiva röntgenülesvõte (eesmine poolpõiki AP, Judet), vasak Niudeluutiib AP eesmine Judet vasak

Niudeluutiiva röntgenülesvõte (tagumine poolpõiki AP, Judet), parem Niudeluutiib AP tagumine Judet parem

Niudeluutiiva röntgenülesvõte (tagumine poolpõiki AP, Judet), vasak Niudeluutiib AP tagumine Judet vasak

Vaagnaluude röntgenülesvõte (eriprojektsioon) Vaagen eriprojektsioon

Sümfüüsi röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Sümfüüs AP

M Röntgenülesvõte ristluust Ristluu röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Ristluu AP

Ristluu röntgenülesvõte (külgülesvõte) Ristluu LAT



M Röntgenülesvõte õndralülidest Õndralülide röntgenülesvõte (otseülesvõte AP) Õndralülid AP

Õndralülide röntgenülesvõte (külgülesvõte) Õndralülid LAT

Õndralülide röntgenülesvõte (istudes, külgülesvõte) Õndralülid LAT istudes

N Müelograafia lülisamba lumbaalosast Lülisamba nimmeosa müelograafia Lülisamba nimmeosa müelograafia

G/P Röntgenülesvõte kõhupiirkonnast Kõhukoopa röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte AP) Kõht AP seistes

Kõhukoopa röntgenülesvõte (seistes, otseülesvõte PA) Kõht PA seistes

Kõhukoopa röntgenülesvõte (lamades, otseülesvõte AP) Kõht AP lamades

Kõhukoopa röntgenülesvõte (lamades, otseülesvõte AP), palatis Kõht AP lamades palatis

Kõhu- ja vaagnapiirkonna röntgenülesvõte, vastsündinu Kõht  vaagen vastsündinu

Kõhukoopa röntgenülesvõte (vasakul küljel lamades külgkiirega, laterogramm) Kõht laterogramm 

Kõhukoopa röntgenülesvõte (vasakul küljel lamades külgkiirega, laterogramm), palatis Kõht laterogramm palatis

Kõhukoopa röntgenülesvõte (paremal küljel lamades külgkiirega, laterogramm) Kõht laterogramm 

Kõhukoopa röntgenülesvõte (paremal küljel lamades külgkiirega, laterogramm), palatis Kõht laterogramm palatis

Kõhukoopa röntgenülesvõte (selili lamades külgkiirega, laterogramm) Kõht laterogramm 

Kõhukoopa röntgenülesvõte (selili lamades külgkiirega, laterogramm), palatis Kõht laterogramm palatis

G Peensoole kontrastuuring Peensoole röntgenoskoopia vesilahustuva kontrastainega Peensool kontrastainega (jood)

Peensoole röntgenoskoopia BaSO4-suspensiooniga Peensool kontrastainega (baarium)

Peensoole passaaži uuring BaSO4-suspensiooniga Peensoole passaaž kontrastainega (baarium)

G Seedetrakti passaaži uuring Seedetrakti passaaži uuring vesilahustuva kontrastainega Seedetrakti passaaž (jood)

Seedetrakti passaaži uuring BaSO4-suspensiooniga Seedetrakti passaaž (baarium)

Passaažiaja määramine röntgenkontrastsete markeritega Passaažiaeg markeritega

Seedetrakti passaaži uuring kontrastainega, palatis Seedetrakti passaaž kontrastainega palatis

G Kolangiograafia Sapiteede röntgenoskoopia kontrastainega Sapiteed kontrastainega

G Jämesoole kontrastuuring Jämesoole röntgenoskoopia kaksikkontrasteerimisega BaSO4-suspensiooniga

Jämesool kontrastainega 

(kaksikkontrasteerimine)

Jämesoole röntgenoskoopia lihtkontrasteerimisega BaSO4-suspensiooniga Jämesool kontrastainega (baarium)

Jämesoole röntgenoskoopia vesilahustuva kontrastainega Jämesool kontrastainega (jood)

Jämesoole passaaži uuring BaSO4-suspensiooniga Jämesoole passaaž kontrastainega (baarium)

Jämesoole passaaži uuring kontrastainega, palatis Jämesoole passaaž kontrastainega palatis

Jämesoole passaaži uuring kontrastainega, palatis Jämesoole passaaž kontrastainega palatis

G Defekograafia Defekograafia Defekograafia

G Herniograafia Herniograafia Herniograafia

U Neeru ja kuseteede kontrastuuring Intravenoosne urograafia Intravenoosne urograafia

Antegraadne püelograafia Antegraadne püelograafia

Retrograadne püelograafia Retrograadne püelograafia



U Tsüstograafia Tsüstograafia Tsüstograafia

Tsüstograafia, palatis Tsüstograafia palatis

Mikstsioontsüstograafia Miktsioontsüstograafia

U Ureetragraafia Ureetragraafia Ureetragraafia

W Hüsterosalpingograafia Hüsterosalpingograafia Hüsterosalpingograafia

MUU M Röntgenülesvõte lülisambast kogu pikkuses Lülisamba röntgenülesvõte kogu pikkuses (seistes, otseülesvõte AP) Kogu lülisammas AP seistes

Lülisamba röntgenülesvõte kogu pikkuses (seistes, külgülesvõte) Kogu lülisammas LAT seistes

M Muu piirkonna röntgenülesvõte Muu piirkonna röntgenülesvõte Muu piirkond

Muu röntgenülesvõte (eriprojektsioon), palatis Muu eriprojektsioon palatis

M Muu artrograafia Artrograafia Artrograafia

Fistulograafia Fistulograafia Fistulograafia

Muu röngenoskoopia Muu röntgenoskoopia kontrastaineta Muu röntgenoskoopia kontrastaineta

Muu röntgenoskoopia kontrastainega Muu röntgenoskoopia kontrastainega

PEA

M Näopiirkonna pehmete kudede 

ultraheliuuring Näopiirkonna pehmete kudede ultraheliuuring Näo pehmed koed

N/P/V Peaaju ultraheliuuring Peaaju ultraheliuuring Peaaju

Lapse peaaju ultraheliuuring Peaaju (laps)

Peaaju ultraheliuuring, palatis Peaaju palatis

Lapse peaaju ultraheliuuring, palatis Peaaju palatis (laps)

Peaaju veresoonte ultraheliuuring Peaaju veresooned

Peaaju ja peaaju veresoonte ultraheliuuring Peaaju ja ajuveresooned

Lapse peaaju ja peaaju veresoonte ultraheliuuring Peaaju ja ajuveresooned (laps)

Peaaju ja peaaju veresoonte ultraheliuuring, palatis Peaaju ja ajuveresooned palatis

Lapse peaaju ja peaaju veresoonte ultraheliuuring, palatis Peaaju ja ajuveresooned palatis (laps)

N Süljenäärmete ultraheliuuring Süljenäärmete ultraheliuuring Süljenäärmed

Süljenäärmete ultraheliuuring palatis Süljenäärmed palatis

N Silma ultraheliuuring Silma ultraheliuuring Silm

Silma ultraheliuuring palatis Silm palatis

Silmanärvi ultraheliuuring Silmanärv

Silmanärvi ultraheliuuring palatis Silmanärv palatis

Silma ja silmaveresoonte ultraheliuuring Silm ja silma veresooned

Silma ja silmaveresoonte ultraheliuuring palatis Silm ja silma veresooned palatis

ULTRAHELIUURINGUD



KAEL

M Kaelapiirkonna pehmete kudede 

ultraheliuuring Kaela pehmete kudede ultraheliuuring Kaela pehmed koed

Kaela pehmete kudede ultraheliuuring, palatis Kaela pehmed koed palatis

N Kilpnäärme ultraheliuuring Kilpnäärme ultraheliuuring Kilpnääre

V Kaelapiirkonna veresoonte ultraheliuuring Kaelaarterite ultraheliuuring Kaelaarterid

Kaelaarterite ultraheliuuring, palatis Kaelaarterid palatis

Kaelaveenide ultraheliuuring Kaelaveenid

Kaelaveenide ultraheliuuring, palatis Kaelaveenid palatis

Kaelaveresoonte ultraheliuuring Kaelaveresooned

ÜLAJÄSE M Labakäe ultraheliuuring Labakäe ultraheliuuring, parem Labakäsi parem

Labakäe ultraheliuuring, vasak Labakäsi vasak

Labakäe ultraheliuuring, parem, palatis Labakäsi parem palatis

Labakäe ultraheliuuring, vasak, palatis Labakäsi vasak palatis

M Randmeliigese ultraheliuuring Randmeliigese ultraheliuuring, parem Ranne parem

Randmeliigese ultraheliuuring, vasak Ranne vasak

Randmeliigese ultraheliuuring, parem, palatis Ranne parem palatis

Randmeliigese ultraheliuuring vasak, palatis Ranne vasak palatis

M Küünarliigese ultraheliuuring Küünarliigese ultraheliuuring, parem Küünarliiges parem

Küünarliigese ultraheliuuring, vasak Küünarliiges vasak

Küünarliigese ultraheliuuring, parem, palatis Küünarliiges parem palatis

Küünarliigese ultraheliuuring, vasak, palatis Küünarliiges vasak palatis

M Õlaliigese ultraheliuuring Õlaliigese ultraheliuuring, parem Õlg parem

Õlaliigese ultraheliuuring, vasak Õlg vasak

Õlaliigese ultraheliuuring, parem, palatis Õlg parem palatis

Õlaliigese ultraheliuuring vasak, palatis Õlg vasak palatis

M Ülajäseme pehmete kudede uuring Ülajäseme pehmete kudede ultraheliuuring, parem Ülajäseme pehmed koed parem

Ülajäseme pehmete kudede ultraheliuuring, vasak Ülajäseme pehmed koed vasak

Ülajäseme pehmete kudede ultraheliuuring, parem, palatis Ülajäseme pehmed koed parem palatis

Ülajäseme pehmete kudede ultraheliuuring, vasak, palatis Ülajäseme pehmed koed vasak palatis

N Ülajäseme närvide ultraheliuuring Ülajäseme närvide ultraheliuuring Ülajäseme närvid

V Ülajäseme veresoonte ultraheliuuring Küünarvarre arterite ultraheliuuring enne koronaarlõikust Küünarvarre arterid

Küünarvarre arterite ultraheliuuring enne koronaarlõikust, palatis Küünarvarre arterid palatis

Ülajäseme arterite ultraheliuuring, parem Ülajäseme arterid parem

Ülajäseme arterite ultraheliuuring, parem, palatis Ülajäseme arterid parem palatis

Ülajäseme arterite ultraheliuuring, vasak Ülajäseme arterid vasak

Ülajäseme arterite ultraheliuuring, vasak, palatis Ülajäseme arterid vasak palatis

Ülajäseme veenide ultraheliuuring, parem Ülajäseme veenid parem

Ülajäseme veenide ultraheliuuring, parem, palatis Ülajäseme veenid parem palatis

Ülajäseme veenide ultraheliuuring, vasak Ülajäseme veenid vasak



Ülajäseme veenide ultraheliuuring, vasak, palatis Ülajäseme veenid vasak palatis

Ülajäseme veresoonte ultraheliuuring, parem Ülajäseme veresooned parem

Ülajäseme veresoonte ultraheliuuring, parem, palatis Ülajäseme veresooned parem palatis

Ülajäseme veresoonte ultraheliuuring, vasak Ülajäseme veresooned vasak

Ülajäseme veresoonte ultraheliuuring, vasak, palatis Ülajäseme veresooned vasak palatis

Ülajäseme veresoonte ultraheliuuring enne arteriovenoosse fistuli rajamist Ülajäseme veresooned

Ülajäseme veresoonte ultraheliuuring enne arteriovenoosse fistuli rajamist, palatis Ülajäseme veresooned palatis

ALAJÄSE M Labajala ultraheliuuring Labajala ultraheliuuring, parem Labajalg parem

Labajala ultraheliuuring, parem, palatis Labajalg parem palatis

Labajala ultraheliuuring, vasak Labajalg vasak

Labajala ultraheliuuring, vasak, palatis Labajalg vasak palatis

M Kannakõõluse ultraheliuuring Kannakõõluse ultraheliuuring, parem Kannakõõlus parem

Kannakõõluse ultraheliuuring, parem, palatis Kannakõõlus parem palatis

Kannakõõluse ultraheliuuring, vasak Kannakõõlus vasak

Kannakõõluse ultraheliuuring, vasak, palatis Kannakõõlus vasak palatis

M Hüppeliigese ultraheliuuring Hüppeliigese ultraheliuuring, parem Hüppeliiges parem

Hüppeliigese ultraheliuuring, parem, palatis Hüppeliiges parem palatis

Hüppeliigese ultraheliuuring, vasak Hüppeliiges vasak

Hüppeliigese ultraheliuuring, vasak, palatis Hüppeliiges vasak palatis

M Põlveliigese ultraheliuuring Põlveliigese ultraheliuuring, parem Põlv parem

Põlveliigese ultraheliuuring, parem, palatis Põlv parem palatis

Põlveliigese ultraheliuuring, vasak Põlv vasak

Põlveliigese ultraheliuuring, vasak, palatis Põlv vasak palatis

M Puusaliigese ultraheliuuring Puusaliigese ultraheliuuring, parem Puus parem

Puusaliigese ultraheliuuring, parem, palatis Puus parem palatis

Puusaliigese ultraheliuuring, vasak Puus vasak

Puusaliigese ultraheliuuring, vasak, palatis Puus vasak palatis

M Alajäseme pehmete kudede ultraheliuuring Alajäseme pehmete kudede ultraheliuuring, parem Alajäseme pehmed koed parem

Alajäseme pehmete kudede ultraheliuuring, parem, palatis Alajäseme pehmed koed parem palatis

Alajäseme pehmete kudede ultraheliuuring, vasak Alajäseme pehmed koed vasak

Alajäseme pehmete kudede ultraheliuuring, vasak, palatis Alajäseme pehmed koed vasak palatis

N Alajäseme närvide ultraheliuuring Alajäseme närvide ultraheliuuring Alajäseme närvid

V Alajäseme veresoonte ultraheliuuring Alajäseme arterite ultraheliuuring, parem Alajäseme arterid parem

Alajäseme arterite ultraheliuuring, parem, palatis Alajäseme arterid parem palatis

Alajäseme arterite ultraheliuuring, vasak Alajäseme arterid vasak

Alajäseme arterite ultraheliuuring, vasak, palatis Alajäseme arterid vasak palatis

Alajäseme süvaveenide ultraheliuuring, parem Alajäseme süvaveenid parem

Alajäseme süvaveenide ultraheliuuring, parem, palatis Alajäseme süvaveenid parem palatis

Alajäseme süvaveenide ultraheliuuring, vasak Alajäseme süvaveenid vasak



Alajäseme süvaveenide ultraheliuuring, vasak, palatis Alajäseme süvaveenid vasak palatis

Alajäseme pindmiste veenide ultraheliuuring, parem Alajäseme pindmised veenid parem

Alajäseme pindmiste veenide ultraheliuuring, parem, palatis Alajäseme pindmised veenid parem palatis

Alajäseme pindmiste veenide ultraheliuuring, vasak Alajäseme pindmised veenid vasak

Alajäseme pindmiste veenide ultraheliuuring, vasak, palatis Alajäseme pindmised veenid vasak palatis

Alajäseme pindmiste ja süvaveenide ultraheliuuring, parem Alajäseme veenid parem

Alajäseme pindmiste ja süvaveenide ultraheliuuring, parem, palatis Alajäseme veenid parem palatis

Alajäseme pindmiste ja süvaveenide ultraheliuuring, vasak Alajäseme veenid vasak

Alajäseme pindmiste ja süvaveenide ultraheliuuring, vasak, palatis Alajäseme veenid vasak palatis

Alajäseme veresoonte ultraheliuuring, parem Alajäseme veresooned parem

Alajäseme veresoonte ultraheliuuring, parem, palatis Alajäseme veresooned parem palatis

Alajäseme veresoonte ultraheliuuring, vasak Alajäseme veresooned vasak

Alajäseme veresoonte ultraheliuuring, vasak, palatis Alajäseme veresooned vasak palatis

RINDKERE M Rindkere pehmete kudede ultraheliuuring Rindkere pehmete kudede ultraheliuuring Rindkere pehmed koed

Rindkere pehmete kudede ultraheliuuring, palatis Rindkere pehmed koed palatis

T Pleurõõnte ultraheliuuring Pleuraõõnte ultraheliuuring Pleuraõõned

Pleuraõõne ultraheliuuring, parem Pleuraõõs parem

Pleuraõõne ultraheliuuring, parem, palatis Pleuraõõs parem palatis

Pleuraõõne ultraheliuuring, vasak Pleuraõõs vasak

Pleuraõõne ultraheliuuring, vasak, palatis Pleuraõõs vasak palatis

Pleuraõõnte ultraheliuuring, palatis Pleuraõõned palatis

N Aksillaarkoopa ultraheliuuring Aksillaarkoopa ultraheliuuring, parem Aksillaarkoobas parem

Aksillaarkoopa ultraheliuuring, parem, palatis Aksillaarkoobas parem palatis

Aksillaarkoopa ultraheliuuring, vasak Aksillaarkoobas vasak

Aksillaarkoopa ultraheliuuring, vasak, palatis Aksillaarkoobas vasak palatis

Õlapõimiku ultraheliuuring, parem Õlapõimik parem

Õlapõimiku ultraheliuuring, parem, palatis Õlapõimiku parem palatis

Õlapõimiku ultraheliuuring, vasak Õlapõimiku vasak

Õlapõimiku ultraheliuuring, vasak, palatis Õlapõimiku vasak palatis

B Rinnanäärme ultraheliuuring Rinnanäärme ultraheliuuring, parem Rinnanääre parem

Rinnanäärme ultraheliuuring, parem, palatis Rinnanääre parem palatis

Rinnanäärme ultraheliuuring, vasak Rinnanääre vasak

Rinnanäärme ultraheliuuring, vasak, palatis Rinnanääre vasak palatis

Rinnanäärmete ultraheliuuring Rinnanäärmed

Rinnanäärmete ultraheliuuring palatis Rinnanäärmed palatis

Rinnanäärme ja aksillarkoopa lümfisõlmede ultraheliuuring, parem Rinnanääre aksillaarkoobas parem

Rinnanäärme ja aksillarkoopa lümfisõlmede ultraheliuuring, parem, palatis Rinnanääre aksillaarkoobas parem palatis

Rinnanäärme ja aksillarkoopa lümfisõlmede ultraheliuuring, vasak Rinnanääre aksillaarkoobas vasak

Rinnanäärme ja aksillarkoopa lümfisõlmede ultraheliuuring, vasak, palatis Rinnanääre aksillaarkoobas vasak palatis

Rinnanäärmete ja aksillaarkoobaste lümfisõlmede ultraheliuuring Rinnanäärmed aksillaarkoopad

Rinnanäärmete ja aksillaarkoobaste lümfisõlmede ultraheliuuring palatis Rinnanäärmed aksillaarkoopad palatis



C Perikardiõõne ultraheliuuring Perikardiõõne ultraheliuuring Perikardiõõs

Perikardiõõne ultraheliuuring, palatis Perikardiõõs palatis

V Rangluualuste veresoonte ultraheliuuring Rangluualuse arteri ultraheliuuring, parem Rangluualune arter parem

Rangluualuse arteri ultraheliuuring, vasak Rangluualune arter vasak

Rangluualuse veeni ultraheliuuring, parem Rangluualune veen parem

Rangluualuse veeni ultraheliuuring, parem, palatis Rangluualune veen parem palatis

Rangluualuse veeni ultraheliuuring, vasak Rangluualune veen vasak

Rangluualuse veeni ultraheliuuring, vasak, palatis Rangluualune veen vasak palatis

KÕHU- JA 

VAAGNAPIIRKOND M Kõhukatete ultraheliuuring Kõhukatete ultraheliuuring Kõhukatted

N Kubemepiirkonna ultraheliuuring Kubemepiirkonna ultraheliuuring Kubemepiirkond

Kubemepiirkonna ultraheliuuring, palatis Kubemepiirkond palatis

G Kõhupiirkonna ultraheliuuring Kõhupiirkonna ultraheliuuring Kõht

Kõhupiirkonna ultraheliuuring, palatis Kõht palatis

G Kõhupiirkonna ultraheliuuring 

kontrastainega Kõhupiirkonna ultraheliuuring kontrastainega Kõht kontrastainega

Kõhupiirkonna ultraheliuuring kontrastainega, palatis Kõht kontrastainega palatis

Gastroösofageaalse refluksi hindamise ultraheliuuring Gastroösofageaalse refluksi hindamine

G/U/W/V Kõhu- ja vaagnapiirkonna 

ultraheliuuring Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring Kõht vaagen

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring, palatis Kõht vaagen palatis

G Maksasiiriku ultraheliuuring Maksasiiriku ultraheliuuring Maksasiirik

Maksasiiriku ultraheliuuring, palatis Maksasiirik palatis

G Kõhunäärmesiiriku ultraheliuuring Kõhunäärmesiiriku ultraheliuuring Kõhunäärmesiirik

Kõhunäärmesiiriku ultraheliuuring, palatis Kõhunäärmesiirik palatis

G/U/W/V Vaagnapiirkonna ultraheliuuring Vaagnapiirkonna ultraheliuuring Vaagen

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring, palatis Vaagen palatis

Pärasoole sfinkteri transperineaalne ultraheliuuring Pärasoole sfinkter

U Neerude ja kuseteede ultraheliuuring Neerude ultraheliuuring Neerud

Neerude ultraheliuuring, palatis Neerud palatis

Neerude ja kuseteede ultraheliuuring Neerud kuseteed

Neerude ja kuseteede ultraheliuuring, palatis Neerud kuseteed palatis

U Neerusiiriku ultraheliuuring Neerusiiriku ultraheliuuring Neerusiirik

Neerusiiriku ultraheliuuring, palatis Neerusiirik palatis



U Kusepõie ultraheliuuring Kusepõie jääkuriini määramise ultraheliuuring Kusepõis jääkuriin

Kusepõie jääkuriini määramise ultraheliuuring, palatis Kusepõis jääkuriin palatis

Kusepõiest refluksi hindamise ultraheliuuring Kusepõis refluks

Kusepõie sfinkteri ultraheliuuring Kusepõie sfinkter

U Kusiti ja suguti ultraheliuuring Kusiti ja suguti ultraheliuuring Kusiti suguti

Kusiti ja suguti ultraheliuuring erimeetodil Kusiti suguti

Kusiti transperineaalne ultraheliuuring Kusiti

U Munandite ultraheliuuring Munandite ultraheliuuring Munandid

U Rektaalne ultraheliuuring Rektaalne ultraheliuuring Rektaalne

W Vaginaalne ultraheliuuring Vaginaalne ultraheliuuring Vaginaalne

Vaginaalne ultraheliuuring, palatis Vaginaalne palatis

W Günekoloogilise objekti lokaliseerimine 

ultraheliga Emakasisese vahendi või muu günekoloogilise objekti lokaliseerimine ultraheliga Emakasisese vahendi lokaliseerimine

W Emaka ja munajuhade ultraheliuuring 

kontrastainega Emaka ja munasarjade ultraheliuuring Emakas munasarjad

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega Emakas munajuhad kontrastainega

W/V Ultraheliuuring raseduse hindamiseks Varase raseduse ultraheliuuring (enne 12. menstruatsioonijärgset nädalat) Raseduse hindamine (enne 12 RN)

Emakaarterite hindamine varases raseduse faasis Emakas arterid

Loote morfoloogia detailne ultraheliuuring Loode morfoloogia

Loote ja looteveresoonte detailne ultraheliuuring Loode looteveresooned

Loote venoosjuha ultraheliuuring Loode venoosjuha

Volumeetriline loote ultraheliuuring Loode volumeetria

Volumeetriline emaka ultraheliuuring Emakas volumeetria

Loote ultraheliuuring kuklavoldi mõõtmiseks Loode NT mõõtmine

Platsenta ultraheliuuring Platsenta

V Veresoonte ultraheliuuring Kõhuaordi ultraheliuuring Kõhuaort

Kõhuaordi ultraheliuuring, palatis Kõhuaort palatis

Ülemise mesenteriaalarteri ultraheliuuring Ülemine mesenteriaalarter

Maksaveenide ja portaalsüsteemi ultraheliuuring Maksaveenid portaalsüsteem

Maksaveenide ja portaalsüsteemi ultraheliuuring, palatis Maksaveenid portaalsüsteem palatis

Muu kõhupiirkonna arteri ultraheliuuring Muu kõhupiirkonna arter

Neeruarterite ultraheliuuring Neeruarterid

Neeruarterite ultraheliuuring, palatis Neeruarterid palatis

Neeruveresoonte ultraheliuuring Neeruveresooned

Neeruveresoonte ultraheliuuring, palatis Neeruveresooned palatis

Kavernooskeha arterite ultraheliuuring Kavernooskeha arterid

Emaka ja munasarjade veresoonte ultraheliuuring Emakas munasarjad

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring kontrastainega Arter kontrastainega

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring kontrastainega Veen kontrastainega



MUU M Elastograafia Elastograafia Elastograafia

M Lülisamba ultraheliuuring Lülisamba ultraheliuuring Lülisammas

M Muu liigese ultraheliuuring Muu liigese ultraheliuuring Muu liiges

Muu liigese ultraheliuuring, palatis Muu liiges palatis

M Muu kõõluse ultraheliuuring Muu kõõluse ultraheliuuring Muu kõõlus

Muu kõõluse ultraheliuuring, palatis Muu kõõlus palatis

M Muu pehmete kudede ultraheliuuring Muu pehmete kudede ultraheliuuring Muud pehmed koed

Muu pehmete kudede ultraheliuuring, palatis Muud pehmed koed palatis

M Lihaste ultraheliuuring Lihaste ultraheliuuring Lihased

Lihaste ultraheliuuring, palatis Lihased palatis

V Muu veresoone ultraheliuuring Muu veresoone ultraheliuuring Muu veresoon

Muu veresoone ultraheliuuring, palatis Muu veresoon palatis

Muu kontrastainega ultraheliuuring Muu ultraheliuuring kontrastainega Muu uuring kontrastainega

Muu ultraheliuuring kontrastainega, palatis Muu uuring kontrastainega palatis

PEA M Kolju kompuutertomograafia uuring Kolju kompuutertomograafia natiivis (kraniosünostoos) Kolju (kraniosünostoos)

M Näokolju kompuutertomograafia uuring Näokolju kompuutertomograafia natiivis Näokolju

Näokolju kompuutertomograafia kontrastainega Näokolju

Näokolju kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Näokolju

Näokolju koonuskimp-kompuutertomograafia Näokolju koonuskimp

M/N Näokolju ja peaaju 

kompuutertomograafia uuring Peaaju ja näokolju kompuutertomograafia natiivis Peaaju näokolju

Peaaju ja näokolju kompuutertomograafia kontrastainega Peaaju näokolju

Peaaju ja näokolju kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju näokolju

M Näokolju ja kaela kompuutertomograafia 

uuring Näokolju ja kaela kompuutertomograafia natiivis Näokolju kael

Näokolju ja kaela kompuutertomograafia kontrastainega Näokolju kael

Näokolju ja kaela kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Näokolju kael

M Silmakoobaste kompuutertomograafia 

uuring Silmakoobaste kompuutertomograafia natiivis Silmakoopad

Silmakoobaste kompuutertomograafia kontrastainega Silmakoopad

Silmakoobaste kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Silmakoopad

KOMPUUTERTOMOGRAAFIA UURINGUD



M Oimuluude kompuutertomograafia uuring Oimuluude kompuutertomograafia natiivis Oimuluud

Oimuluude kompuutertomograafia kontrastainega Oimuluud

Oimuluude kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Oimuluud

Oimuluu koonuskimp-kompuutertomograafia Oimuluu koonuskimp

M Üla- või alalõualuu kompuutertomograafia 

uuring Ülalõualuu koonuskimp-kompuutertomograafia Ülalõualuu koonuskimp

Alalõualuu koonuskimp-kompuutertomograafia Alalõualuu koonuskimp

Üla- ja alalõualuu koonuskimp-kompuutertomograafia Lõualuud koonuskimp

M Hammaste kompuutertomograafia uuring Ülalõualuu hammaste kompuutertomograafia Hambad ülalõualuu

Alalõualuu hammaste kompuutertomograafia Hambad alalõualuu

Ala- ja ülalõualuu hammaste kompuutertomograafia Hambad lõualuud

Hammaste koonuskimp-kompuutertomograafia, üks sektor Hambad koonuskimp

M Alalõualiigese kompuutertomograafia 

uuring Alalõualuuliigese koonuskimp-kompuutertomograafia Alalõualuuliiges koonuskimp

Alalõualuuliigese kompuutertomograafia Alalõualuuliiges 

Alalõualuuliigese kompuutertomograafia (suletud ja avatud suuga) Alalõualuuliigesed funktsionaalne

N Dakrüotsüstograafia-kompuutertomograafia Dakrüotsüstograafia-kompuutertomograafia Dakrüotsüstograafia

N Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia 

uuring Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia madala kiirgusdoosiga Ninakõrvalkoopad (madal doos)

Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia natiivis Ninakõrvalkoopad

Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia kontrastainega Ninakõrvalkoopad

Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Ninakõrvalkoopad

Ninakõrvalkoobaste kompuutertomograafia natiivis (navigaatori uuring) Ninakõrvalkoopad navigaator

N Põskkoobaste kompuutertomograafia 

uuring Põskkoobaste koonuskimp-kompuutertomograafia Põskkoopad koonuskimp

N Peaaju kompuutertomograafia uuring Peaaju kompuutertomograafia madala kiirgusdoosiga Peaaju (madal doos)

Peaaju kompuutertomograafia natiivis Peaaju

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega Peaaju

Peaaju kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju

Peaaju kompuutertomograafia-tsisternograafia Tsisternograafia

Peaaju kompuutertomograafia natiivis (navigaatori uuring) Peaaju navigaator

V Peaaju veresoonte kompuutertomograafia 

uuring Peaaju kompuutertomograafia-perfusioon Peaaju (perfusioon)

Peaaju kompuutertomograafia natiivis, kompuutertomograafia-perfusioon Peaaju (perfusioon)

Peaaju kompuutertomograafia-perfusioon ning peaaju- ja kaelaarterite kompuutertomograafia-

angiograafia Peaaju (perfusioon) peaajuarterid

Peaaju kompuutertomograafia natiivis, kompuutertomograafia-perfusioon ning peaaju- ja kaelaarterite 

kompuutertomograafia-angiograafia Peaaju (perfusioon) peaajuarterid



Peaajuarterite kompuutertomograafia-angiograafia Peaajuarterid

Peaajuveenide kompuutertomograafia-angiograafia Peaajuveenid

Peaajuarterite ja -veenide kompuutertomograafia-angiograafia Peaajuarterid peaajuveenid

Peaaju- ja kaelaarterite kompuutertomograafia-angiograafia Peaajuarterid kaelaarterid

KAEL M Lülisamba kaelaosa kompuutertomograafia Lülisamba kaelaosa (C1-C7) kompuutertomograafia natiivis Lülisamba kaelaosa

Lülisamba kraniovertebraalse ülemineku (kuklamulk-C3) kompuutertomograafia natiivis Lülisamba kraniovertebraalne üleminek

Lülisamba kaelaosa (C1-Th4) kompuutertomograafia uuring natiivis Lülisamba kaelaosa

M Kaelapiirkonna pehmete kudede 

kompuutertomograafia uuring Kaela pehmete kudede kompuutertomograafia natiivis Kael

Kaela pehmete kudede kompuutertomograafia kontrastainega Kael

Kaela pehmete kudede kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Kael

Kaela pehmete kudede kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, kompuutertomograafia-

angiograafia Kael

N Lülisamba kaelaosa kompuutertomograafia-

müelograafia Lülisamba kaelaosa kompuutertomograafia-müelograafia (intratekaalse kontrastainega) Lülisamba kaelaosa müelograafia

V Kaelapiirkonna arterite 

kompuutertomograafia-angiograafia Kaelaarterite kompuutertomograafia-angiograafia Kaelaarterid

ÜLAJÄSE

M Labakäe ja randme kompuutertomograafia 

uuring Labakäe ja randme kompuutertomograafia natiivis, parem Labakäsi ranne parem

Labakäe ja randme kompuutertomograafia natiivis, vasak Labakäsi ranne vasak

Labakäte ja randmete kompuutertomograafia natiivis Labakäed randmed

Labakäe ja randme kompuutertomograafia kontrastainega, parem Labakäsi ranne parem

Labakäe ja randme kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Labakäsi ranne vasak

Labakäte ja randmete kompuutertomograafia kontrastainega Labakäed randmed

Labakäe ja randme kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Labakäsi ranne parem

Labakäe ja randme kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Labakäsi ranne vasak

Labakäte ja randmete kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Labakäed randmed

M Küünarvarre kompuutertomograafia uuring Küünarvarre kompuutertomograafia natiivis, parem Küünarvars parem

Küünarvarre kompuutertomograafia natiivis, vasak Küünarvars vasak

Küünarvarre kompuutertomograafia natiivis, mõlemad Küünarvarred

Küünarvarre kompuutertomograafia kontrastainega, parem Küünarvars parem

Küünarvarre kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Küünarvars vasak

Küünarvarre kompuutertomograafia kontrastainega, mõlemad Küünarvarred

Küünarvarre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Küünarvars parem

Küünarvarre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Küünarvars vasak

Küünarvarre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, mõlemad Küünarvarred

M Küünarliigese kompuutertomograafia 

uuring Küünarliigese kompuutertomograafia natiivis, parem Küünarliigeses parem

Küünarliigese kompuutertomograafia natiivis, vasak Küünarliiges vasak

Küünarliigeste kompuutertomograafia natiivis Küünarliigesed



Küünarliigese kompuutertomograafia kontrastainega, parem Küünarliigeses parem

Küünarliigese kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Küünarliiges vasak

Küünarliigeste kompuutertomograafia kontrastainega Küünarliigesed

Küünarliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Küünarliigeses parem

Küünarliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Küünarliiges vasak

Küünarliigeste kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Küünarliigesed

M Õlavarre kompuutertomograafia uuring Õlavarre kompuutertomograafia natiivis, parem Õlavars parem

Õlavarre kompuutertomograafia natiivis, vasak Õlavars vasak

Õlavarre kompuutertomograafia natiivis, mõlemad Õlavarred

Õlavarre kompuutertomograafia kontrastainega, parem Õlavars parem

Õlavarre kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Õlavars vasak

Õlavarre kompuutertomograafia kontrastainega, mõlemad Õlavarred

Õlavarre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Õlavars parem

Õlavarre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Õlavars vasak

Õlavarre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, mõlemad Õlavarred

M Õlaliigese kompuutertomograafia uuring Õlaliigese kompuutertomograafia natiivis, parem Õlg parem

Õlaliigese kompuutertomograafia natiivis, vasak Õlg vasak

Õlaliigeste kompuutertomograafia natiivis Õlad

Õlaliigese kompuutertomograafia kontrastainega, parem Õlg parem

Õlaliigese kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Õlg vasak

Õlaliigeste kompuutertomograafia kontrastainega Õlad

Õlaliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Õlg parem

Õlaliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Õlg vasak

Õlaliigeste kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Õlad

Õlaliigese kompuutertomograafia-artrograafia, parem Õlg artrograafia parem

Õlaliigese kompuutertomograafia-artrograafia, vasak Õlg artrograafia vasak

V Ülajäseme veresoonte 

kompuutertomograafia-angiograafia Ülajäseme arterite kompuutertomograafia-angiograafia, parem Ülajäseme arterid parem

Ülajäseme arterite kompuutertomograafia-angiograafia, vasak Ülajäseme arterid vasak

Ülajäsemete arterite kompuutertomograafia-angiograafia Ülajäsemete arterid

Ülajäseme veenide kompuutertomograafia-angiograafia, parem Ülajäseme veenid parem

Ülajäseme veenide kompuutertomograafia-angiograafia, vasak Ülajäseme veenid vasak

Ülajäsemete veenide kompuutertomograafia-angiograafia Ülajäsemete veenid

Ülajäseme veresoonte kompuutertomograafia-angiograafia, parem Ülajäseme veresooned parem

Ülajäseme veresoonte kompuutertomograafia-angiograafia, vasak Ülajäseme veresooned vasak

Ülajäsemete veresoonte kompuutertomograafia-angiograafia Ülajäsemete veresooned

ALAJÄSE M Labajala kompuutertomograafia uuring Labajala kompuutertomograafia natiivis, parem Labajalg parem

Labajala kompuutertomograafia natiivis, vasak Labajalg vasak

Labajalgade kompuutertomograafia natiivis Labajalad

Labajala kompuutertomograafia kontrastainega, parem Labajalg parem

Labajala kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Labajalg vasak

Labajalgade kompuutertomograafia kontrastainega Labajalad

Labajala kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Labajalg parem

Labajala kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Labajalg vasak



Labajalgade kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Labajalad

M Hüppeliigese kompuutertomograafia uuring Hüppeliigese kompuutertomograafia natiivis, parem Hüppeliiges parem

Hüppeliigese kompuutertomograafia natiivis, vasak Hüppeliiges vasak

Hüppeliigeste kompuutertomograafia natiivis Hüppeliigesed

Hüppeliigese kompuutertomograafia kontrastainega, parem Hüppeliiges parem

Hüppeliigese kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Hüppeliiges vasak

Hüppeliigeste kompuutertomograafia kontrastainega Hüppeliigesed

Hüppeliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Hüppeliiges parem

Hüppeliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Hüppeliiges vasak

Hüppeliigeste kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Hüppeliigesed

M Sääre kompuutertomograafia uuring Sääre kompuutertomograafia natiivis, parem Säär parem

Sääre kompuutertomograafia natiivis, vasak Säär vasak

Sääre kompuutertomograafia natiivis, mõlemad Sääred

Sääre kompuutertomograafia kontrastainega, parem Säär parem

Sääre kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Säär vasak

Sääre kompuutertomograafia kontrastainega, mõlemad Sääred

Sääre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Säär parem

Sääre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Säär vasak

Sääre kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, mõlemad Sääred

M Põlveliigese kompuutertomograafia uuring Põlveliigese kompuutertomograafia natiivis, parem Põlv parem

Põlveliigese kompuutertomograafia natiivis, vasak Põlv vasak

Põlveliigeste kompuutertomograafia natiivis Põlved

Põlveliigese kompuutertomograafia kontrastainega, parem Põlv parem

Põlveliigese kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Põlv vasak

Põlveliigeste kompuutertomograafia kontrastainega Põlved

Põlveliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Põlv parem

Põlveliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Põlv vasak

Põlveliigeste kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Põlved

Põlveliigese kompuutertomograafia erinurkade mõõtmiseks, parem Põlv (nurgad) parem

Põlveliigese kompuutertomograafia erinurkade mõõtmiseks, vasak Põlv (nurgad) vasak

Põlveliigeste kompuutertomograafia erinurkade mõõtmiseks Põlved (nurgad)

Põlveliigese kompuutertomograafia-artrograafia, parem Põlv artrograafia parem

Põlveliigese kompuutertomograafia-artrograafia, vasak Põlv artrograafia vasak

M Reie kompuutertomograafia uuring Reie kompuutertomograafia natiivis, parem Reis parem

Reie kompuutertomograafia natiivis, vasak Reis vasak

Reie kompuutertomograafia natiivis, mõlemad Reied

Reie kompuutertomograafia kontrastainega, parem Reis parem

Reie kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Reis vasak

Reie kompuutertomograafia kontrastainega, mõlemad Reied

Reie kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Reis parem

Reie kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Reis vasak

Reie kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, mõlemad Reied



V Alajäseme veresoonte 

kompuutertomograafia-angiograafia Kõhuaordi ja alajäsemete arterite kompuutertomograafia-angiograafia Kõhuaort alajäsemete arterid

Alajäseme arterite kompuutertomograafia-angiograafia Alajäseme arterid

Alajäseme veenide kompuutertomograafia-angiograafia Alajäseme veenid

Alajäsemete veresoonte kompuutertomograafia-angiograafia Alajäsemete veresooned

RINDKERE

M Lülisamba rinnaosa kompuutertomograafia 

uuring Lülisamba rinnaosa (Th1-Th12) kompuutertomograafia natiivis Lülisamba rinnaosa

T Rindkere kompuutertomograafia uuring Kopsude kompuutertomograafia natiivis (madala kiirgusdoosiga) Rindkere (madal doos)

Rindkere kompuutertomograafia natiivis Rindkere

Rindkere kompuutertomograafia kontrastainega Rindkere

Rindkere kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Rindkere

Rindkere kompuutertomograafia natiivis ja rinnaaordi kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere rinnaaort 

Rindkere kompuutertomograafia kontrastainega ja rinnaaordi kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere rinnaaort 

Rindkere kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega hilisfaasis, rinnaaordi kompuutertomograafia-

angiograafia Rindkere rinnaaort

Rindkere kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, rinnaaordi kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere rinnaaort 

Rindkere kompuutertomograafia natiivis ja kopsuarterite kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kopsuarterid

Rindkere kompuutertomograafia kontrastainega ja kopsuarterite kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kopsuarterid

Rindkere kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, kopsuarterite kompuutertomograafia-

angiograafia Rindkere kopsuarterid

Rindkere kompuutertomograafia natiivis, kopsuarterite ja rinnaaordi kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kopsuarterid rinnaaort

Rindkere kompuutertomograafia kontrastainega, kopsuarterite ja rinnaaordi kompuutertomograafia-

angiograafia Rindkere kopsuarterid rinnaaort

Rindkere kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, kopsuarterite ja rinnaaordi 

kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kopsuarterid rinnaaort

N Lülisamba rinnaosa kompuutertomograafia-

müelograafia Lülisamba rinnaosa kompuutertomograafia-müelograafia (intratekaalse kontrastainega) Lülisamba rinnaosa müelograafia

C Südame või koronaararterite 

kompuutertomograafia uuring Südame anatoomia kompuutertomograafia kontrastainega Süda

Koronaararterite kompuutertomograafia natiivis (kaltsiumi skoor) Koronaararterid (kaltsiumi skoor)

Koronaararterite kompuutertomograafia kontrastainega Koronaararterid

Koronaararterite kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Koronaararterid

Koronaararterite kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, kopsuarterite ja rinnaaordi 

kompuutertomograafia-angiograafia Koronaararterid kopsuarterid rinnaaort

Koronaararterite kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, kopsuarterite ja kogu aordi 

kompuutertomograafia-angiograafia Koronaararterid kopsuarterid aort

Koronaararterite šuntide kompuutertomograafia kontrastainega Koronaararterid shundid

V Kopsuarterite ja rinnaaordi 

kompuutertomograafia-angiograafia Kopsuarterite kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kopsuarterid



Rinnaaordi kompuutertomograafia-angiograafia Rinnaaort

Kopsuarterite ja rinnaaordi kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kopsuarterid rinnaaort

Aordi kompuutertomograafia-angiograafia Aort

Aordi kompuutertomograafia natiivis ja kompuutertomograafia-angiograafia Aort

Aordi kompuutertomograafia-angiograafia EKG-sünkronisatsiooniga Aort

Aordi kompuutertomograafia natiivis ja kompuutertomograafia-angiograafia EKG-sünkronisatsiooniga Aort

Aordi ja kopsuarterite kompuutertomograafia-angiograafia EKG sünkronisatsiooniga Aort kopsuarterid

Aordi kompuutertomograafia natiivis ja hilisfaasis, kompuutertomograafia-angiograafia Aort

KÕHU- JA 

VAAGNAPIIRKOND

M Lülisamba nimmeosa 

kompuutertomograafia uuring Lülisamba nimmeosa (L1—L5—sakrum) kompuutertomograafia natiivis Lülisamba nimmeosa

M Vaagnaluude kompuutertomograafia 

uuring Vaagnaluude kompuutertomograafia natiivis Vaagen

Vaagnaluude kompuutertomograafia kontrastainega Vaagen

Vaagnaluude kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Vaagen

M Sakroiliakaalliigeste kompuutertomograafia 

uuring Sakrioiliakaalliigeste kompuutertomograafia natiivis Sakrioiliakaalliigesed

M Puusaliigeste kompuutertomograafia 

uuring Puusaliigese kompuutertomograafia natiivis, parem Puus parem

Puusaliigese kompuutertomograafia natiivis, vasak Puus vasak

Puusaliigeste kompuutertomograafia natiivis Puusad

Puusaliigese kompuutertomograafia kontrastainega, parem Puus parem

Puusaliigese kompuutertomograafia kontrastainega, vasak Puus vasak

Puusaliigeste kompuutertomograafia kontrastainega Puusad

Puusaliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Puus parem

Puusaliigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Puus vasak

Puusaliigeste kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Puusad

Puusaliigese kompuutertomograafia erinurkade mõõtmiseks, parem Puus (nurgad) parem

Puusaliigese kompuutertomograafia erinurkade mõõtmiseks, vasak Puus (nurgad) vasak

Puusaliigeste kompuutertomograafia erinurkade mõõtmiseks Puusad (nurgad)

Puusaliigese kompuutertomograafia-artrograafia, parem Puus artrograafia parem

Puusaliigese kompuutertomograafia-artrograafia, vasak Puus artrograafia vasak

N Lülisamba nimmeosa 

kompuutertomograafia-müelograafia Lülisamba nimmeosa kompuutertomograafia-müelograafia (intratekaalse kontrastainega) Lülisamba nimmeosa müelograafia

G Peensoole kompuutertomograafia uuring Peensoole kompuutertomograafia natiivis Peensool

Peensoole kompuutertomograafia kontrastainega Peensool

Peensoole kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Peensool

G Jämesoole kompuutertomograafia uuring Jämesoole kompuutertomograafia natiivis Jämesool

Jämesoole kompuutertomograafia kontrastainega Jämesool

Jämesoole kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Jämesool



G/U/V Kõhupiirkonna kompuutertomograafia 

uuring Kõhu kompuutertomograafia natiivis Kõht

Kõhu kompuutertomograafia-angiograafia Kõht arterid

Kõhu kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses faasis Kõht

Kõhu kompuutertomograafia kontrastainega hilisfaasis Kõht

Kõhu kompuutertomograafia natiivis ja kompuutertomograafia-angiograafia Kõht

Kõhu kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega parenhümatoosses faasis Kõht

Kõhu kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses faasis, kompuutertomograafia-

angiograafia Kõht

Kõhu kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses ja hilisfaasis Kõht

Kõhu kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega parenhümatoosses faasis, kompuutertomograafia-

angiograafia Kõht

Kõhu kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses ja hilisfaasis, kompuutertomograafia-

angiograafia Kõht

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, kontrastainega parenhümatoosses ja hilisfaasis Kõht

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, kontrastainega parenhümatoosses ja hilisfaasis, 

kompuutertomograafia-angiograafia Kõht

Kõhu kompuutertomograafia eriprotokolliga Kõht

Kõhu kompuutertomograafia-angiograafia Kõht arterid

G/U/W/V Kõhu- ja vaagnapiirkonna 

kompuutertomograafia uuring Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis (madala kiirgusdoosiga) Kõht vaagen (madal doos)

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses faasis Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega hilisfaasis Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia-angiograafia Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis ja kompuutertomograafia-angiograafia Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega parenhümatoosses faasis Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses ja hilisfaasis Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses faasis, kompuutertomograafia-

angiograafia Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega parenhümatoosses faasis, 

kompuutertomograafia-angiograafia Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega parenhümatoosses ja hilisfaasis, 

kompuutertomograafia-angiograafia Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis, kontrastainega parenhümatoosses ja hilisfaasis Kõht vaagen

Kõhuaordi kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega hilisfaasis, kompuutertomograafia-angiograafia Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis, kontrastainega parenhümatoosses ja hilisfaasis, 

kompuutertomograafia-angiograafia Kõht vaagen

Kõhu ja vaagna kompuutertomograafia eriprotokolliga Kõht vaagen

MUU

M Lülisamba kaela-, rinna- ja nimmeosa 

kompuutertomograafia uuring Lülisamba kaela-, rinna- ja nimmeosa (C1—sakrum) kompuutertomograafia natiivis Lülisammas

M Muu liigese kompuutertomograafia-

artrograafia Muu liigese kompuutertomograafia-artrograafia Muu liiges artrograafia



M Proteesiga liigese kompuutertomograafia 

uuring Proteesiga liigese kompuutertomograafia natiivis Liiges protees

Proteesiga liigese kompuutertomograafia kontrastainega Liiges protees

Proteesiga liigese kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Liiges protees

Pea, kaela-, rindkere, kõhu- ja 

vaagnapiirkonna kombineeritud 

kompuutertomograafia uuring Peaaju, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis Peaaju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju rindkere kõht vaagen

Peaaju kompuutertomograafia natiivis, peaaju, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia 

kontrastainega Peaaju rindkere kõht vaagen

Peaaju kompuutertomograafia natiivis, peaaju, rindkere, kõhupiirkonna kompuutertomograafia 

kontrastainega Peaaju rindkere kõht

Peaaju kompuutertomograafia natiivis, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia 

kontrastainega Peaaju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju, näokolju ja kaela  kompuutertomograafia natiivis Peaaju näokolju kael

Peaaju, rindkere, kõhu- ja vaagna kompuutertomograafia natiivis, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna 

kompuutertomograafia kontrastainega Peaaju rindkere kõht vaagen

Peaaju, rindkere ja kõhupiirkonna kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju rindkere kõht

Peaaju ja kaela kompuutertomograafia natiivis, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia 

kontrastainega Peaaju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju ja kaela kompuutertomograafia natiivis, peaaju, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna 

kompuutertomograafia kontrastainega Peaaju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju, kaela ja näokolju kompuutertomograafia natiivis, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia 

kontrastainega Peaaju näokolju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju, näokolju ja kaela kompuutertomograafia natiivis, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia 

kontrastainega Peaaju näokolju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju kompuutertomograafia natiivis, peaaju ja rindkere kompuutertomograafia kontrastainega Peaaju rindkere kõht

Peaaju kompuutertomograafia natiivis, näokolju, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia 

kontrastainega Peaaju näokolju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju kompuutertomograafia natiivis, näokolju, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia 

kontrastainega, kompuutertomograafia-angiograafia Peaaju näokolju kael rindkere kõht vaagen

Peaaju ja rindkere kompuutertomograafia natiivis, rindkere kompuutertomograafia kontrastainega Peaaju rindkere kõht

Peaaju ja rindkere kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju rindkere kõht

Peaaju, rindkere ja kõhupiirkonna kompuutertomograafia natiivis, rindkere ja kõhupiirkonna 

kompuutertomograafia kontrastainega Peaaju rindkere kõht

Peaaju kompuutertomograafia ning peaaju- ja kaelaarterite kompuutertomograafia-angiograafia Peaaju peaajuarterid kaelaarterid

Näokolju, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega Näokolju kael rindkere kõht vaagen

Näokolju, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega, kõhu 

kompuutertomograafia-angiograafia Näokolju kael rindkere kõht vaagen

Ninakõrvalkoobaste ja rindkere kompuutertomograafia natiivis Ninakõrvalkoopad rindkere

Kaela ja rindkere kompuutertomograafia natiivis Kael rindkere

Kaela ja rindkere kompuutertomograafia kontrastainega Kael rindkere

Kaela ja rindkere kompuutertomograafia natiivis ja kontrastainega Kael rindkere

Kaela, rindkere ja kõhu kompuutertomograafia natiivis Kael rindkere kõht

Kaela, rindkere ja kõhu kompuutertomograafia kontrastainega Kael rindkere kõht



Kõhu kompuutertomograafia natiivis, kaela, rindkereja kõhu kompuutertomograafia kontrastainega Kael rindkere kõht

Kaela, rindkere ja kõhu kompuutertomograafia kontrastainega, kõhu kompuutertomograafia-angiograafia Kael rindkere kõht

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, kaela, rindkere ja kõhu kompuutertomograafia kontrastainega, kõhu 

kompuutertomograafia-angiograafia Kael rindkere kõht

Kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis Kael rindkere kõht vaagen

Kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega Kael rindkere kõht vaagen

Kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega, kõhu kompuutertomograafia-

angiograafia Kael rindkere kõht vaagen

Rindkere ja kõhu kompuutertomograafia natiivis Rindkere kõht

Rindkere ja kõhu kompuutertomograafia kontrastainega Rindkere kõht

Rindkere ja kõhu kompuutertomograafia kontrastainega, kõhu kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kõht

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, rindkere ja kõhu kompuutertomograafia kontrastainega Rindkere kõht

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, rindkere ja kõhu kompuutertomograafia kontrastainega, kõhu 

kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kõht

Rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia natiivis Rindkere kõht vaagen

Rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega Rindkere kõht vaagen

Rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega, kõhu kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kõht vaagen

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia 

kontrastainega Kael rindkere kõht vaagen

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, kaela, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia 

kontrastainega, kõhu kompuutertomograafia-angiograafia Kael rindkere kõht vaagen

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkonna kompuutertomograafia 

kontrastainega Rindkere kõht vaagen

Kõhu kompuutertomograafia natiivis, rindkere, kõhu ja vaagna kompuutertomograafia kontrastainega, 

kõhu kompuutertomograafia-angiograafia Rindkere kõht vaagen

Muu piirkonna kompuutertomograafia Muu piirkonna koonuskimp-kompuutertomograafia Muu piirkonna koonuskimp uuring

Muu piirkonna funktsionaalne kompuutertomograafia Muu piirkonna funktsionaalne uuring

Muu piirkonna perfusiooni kompuutertomograafia Muu piirkonna perfusioon

Kompuutertomograafia-fistulograafia Kompuutertomograafia-fistulograafia Fistulograafia

Kompuutertomograafia lisavõimalus Kahe energiatasemega kompuutertomograafia Kahe energiaga uuring

Kompuutertomograafia narkoosis Uuring narkoosis

PEA M/N Silmakoobaste magnettomograafia Silmakoobaste magnettomograafia natiivis Silmakoopad

Silmakoobaste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Silmakoopad

M Oimuluude magnettomograafia Oimuluude magnettomograafia natiivis Oimuluud

Oimuluude magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Oimuluud

Oimuluude kolesteatoomi magnettomograafia natiivis Oimuluud (kolesteatoom)

M Alalõualiigeste magnettomograafia Alalõualiigeste magnettomograafia (avatud/suletud suuga) Alalõualiigesed

MAGNETTOMOGRAAFIA UURINGUD



M Ninakõrvalkoobaste magnettomograafia Ninakõrvalkoobaste magnettomograafia natiivis Ninakõrvalkoopad

Ninakõrvalkoobaste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Ninakõrvalkoopad

M Näopiirkonna magnettomograafia Näopiirkonna magnettomograafia natiivis Nägu

Näopiirkonna magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Nägu

M/N Neelupiirkonna magnettomograafia Ninaneelu magnettomograafia natiivis Ninaneel

Ninaneelu magnettomograafia ja kontrastainega Ninaneel

Suuneelu magnettomograafia natiivis Suuneel

Suuneelu magnettomograafia ja kontrastainega Suuneel

Alaneelu magnettomograafia natiivis Alaneel

Alaneelu magnettomograafia ja kontrastainega Alaneel

Neelamisfunktsiooni magnettomograafia Neelamine

N/P/V Peaaju magnettomograafia Peaaju magnettomograafia natiivis Peaaju

Peaaju magnettomograafia natiivis, kiiruuring Peaaju

Peaaju magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju

Peaaju trauma magnettomograafia natiivis Peaaju (trauma)

Peaaju insuldi magnettomograafia natiivis Peaaju (insult)

Peaaju insuldi magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju (insult)

Peaaju pontotserebellaarpiirkonna (PCN) magnettomograafia natiivis Peaaju (PCN)

Peaaju pontotserebellaarpiirkonna (PCN) piirkonna magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju (PCN)

Peaaju kasvaja magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, esmane Peaaju (kasvaja esmane)

Peaaju kasvaja magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, dünaamikas Peaaju (kasvaja dünaamika)

Peaaju kasvaja varajane operatsioonijärgne magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju (kasvaja varajane postop)

Peaaju epilepsia magnettomograafia Peaaju (epilepsia)

Peaaju hüpofüüsi mikroadenoomi magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju (hüpofüüs mikroadenoom)

Peaaju hüpofüüsi makroadenoomi magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju (hüpofüüs makroadenoom)

Peaaju magnettomograafia, funktsionaalne (fMR), rahuolekus Peaaju (fMR) rahuolek

Peaaju magnettomograafia, funktsionaalne (fMR), ülesandepõhine Peaaju (fMR) ülesandepõhine

Peaaju magnettomograafia, spektroskoopia (MRS) Peaaju (MRS)

Peaaju magnettomograafia, traktograafia (DTI) Peaaju (DTI)

Peaaju veresoonte magnettomograafia natiivis Peaaju veresooned (TOF)

Peaaju veresoonte magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju veresooned

Peaaju vaskulaarse malformatsiooni magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju veresooned (AVM)

Peaaju arenguhäire magnettomograafia natiivis Peaaju (arenguhäire)

Peaaju vesipea magnettomograafia natiivis Peaaju (vesipea)

Peaaju magnettomograafia natiivis, perinataalne asfüksia Peaaju (asfüksia)

Peaaju sclerosis multiplex  magnettomograafia natiivis Peaaju (SM)

Peaaju sclerosis multiplex  magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peaaju (SM)

N Daktrüotsüstograafia-magnettomograafia Daktrüotsüstograafia-magnettomograafia Daktrüotsüstograafia

N Magnettomograafia-sialograafia Magnettomograafia-sialograafia Sialograafia



KAEL M Lülisamba kaelaosa magnettomograafia Lülisamba kaelaosa magnettomograafia natiivis Lülisamba kaelaosa

Lülisamba kaelaosa magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Lülisamba kaelaosa

M Kaelapiirkonna pehmete kudede 

magnettomograafia Kaela pehmete kudede magnettomograafia natiivis Kael

Kaela pehmete kudede magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kael

M Kõripiirkonna magnettomograafia Kõripiirkonna magnettomograafia natiivis Kõri

Kõripiirkonna magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kõri

N Seljaaju kaelaosa magnettomograafia Seljaaju kaelaosa magnettomograafia natiivis Seljaaju kaelaosa

Seljaaju kaelaosa magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Seljaaju kaelaosa

N Kaelapiirkonna närvipõimikute 

magnettomograafia Kaela närvipõimikute magnettomograafia natiivis Kaela närvipõimikud

Kaela närvipõimikute magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kaela närvipõimikud

Kaela närvipõimikute magnettomograafia, traktograafia (DTI) Kaela närvipõimikud

V Kaelapiirkonna veresoonte 

magnettomograafia Kaelapiirkonna arterite magnettomograafia natiivis (TOF) Kaelaarterid

Kaelapiirkonna arterite magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kaelaarterid

Seljaaju kaelaosa veresoonte magnettomograafia natiivis Seljaaju kaelaosa veresooned

Seljaaju kaelaosa veresoonte magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Seljaaju kaelaosa veresooned

ÜLAJÄSE M Labakäe magnettomograafia Labakäe magnettomograafia natiivis, parem Labakäsi parem

Labakäe magnettomograafia natiivis, vasak Labakäsi vasak

Labakäte magnettomograafia natiivis Labakäed

Labakäe magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Labakäsi parem

Labakäe magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Labakäsi vasak

Labakäte magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Labakäed

M Randmeliigese magnettomograafia Randmeliigese magnettomograafia natiivis, parem Ranne parem

Randmeliigese magnettomograafia natiivis, vasak Ranne vasak

Randmeliigeste magnettomograafia natiivis Randmed

Randmeliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Ranne parem

Randmeliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Ranne vasak

Randmeliigeste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Randmed

Randmeliigese magnettomograafia-artrograafia, parem Ranne artrograafia parem

Randmeliigese magnettomograafia-artrograafia, vasak Ranne artrograafia vasak

M Küünarvarre magnettomograafia Küünarvarre magnettomograafia natiivis, parem Küünarvars parem

Küünarvarre magnettomograafia natiivis, vasak Küünarvars vasak

Küünarvarre magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Küünarvars parem

Küünarvarre magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Küünarvars vasak

M Küünarliigese magnettomograafia Küünarliigese magnettomograafia natiivis, parem Küünarliiges parem

Küünarliigese magnettomograafia natiivis, vasak Küünarliiges vasak

Küünarliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Küünarliiges parem



Küünarliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Küünarliiges vasak

Küünarliigese magnettomograafia-artrograafia, parem Küünarliiges artrograafia parem

Küünarliigese magnettomograafia-artrograafia, vasak Küünarliiges artrograafia vasak

M Õlavarre magnettomograafia Õlavarre magnettomograafia natiivis, parem Õlavars parem

Õlavarre magnettomograafia natiivis, vasak Õlavars vasak

Õlavarre magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Õlavars parem

Õlavarre magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Õlavars vasak

M Õlaliigese magnettomograafia Õlaliigese magnettomograafia natiivis, parem Õlg parem

Õlaliigese magnettomograafia natiivis, vasak Õlg vasak

Õlaliigeste magnettomograafia natiivis Õlad

Õlaliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Õlg parem

Õlaliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Õlg vasak

Õlaliigeste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Õlad

Õlaliigese magnettomograafia-artrograafia, parem Õlg artrograafia parem

Õlaliigese magnettomograafia-artrograafia, vasak Õlg artrograafia vasak

N Ülajäseme perifeersete närvide 

magnettomograafia Ülajäseme perifeersete närvide magnettomograafia natiivis, parem Ülajäseme perifeersed närvid parem

Ülajäseme perifeersete närvide magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Ülajäseme perifeersed närvid parem

Ülajäseme perifeersete närvide magnettomograafia, traktograafia (DTI), parem Ülajäseme perifeersed närvid parem

Ülajäseme perifeersete närvide magnettomograafia natiivis, vasak Ülajäseme perifeersed närvid vasak

Ülajäseme perifeersete närvide magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Ülajäseme perifeersed närvid vasak

Ülajäseme perifeersete närvide magnettomograafia, traktograafia (DTI), vasak Ülajäseme perifeersed närvid vasak

V Ülajäseme veresoonte magnettomograafia Ülajäseme arterite magnettomograafia natiivis (TOF), parem Ülajäseme arterid (TOF) parem

Ülajäseme arterite magnettomograafia natiivis (TOF), vasak Ülajäseme arterid (TOF) vasak

Ülajäsemete arterite magnettomograafia natiivis (TOF) Ülajäsemete arterid (TOF)

Ülajäseme arterite magnettomograafia kontrastainega, parem Ülajäseme arterid parem

Ülajäseme arterite magnettomograafia kontrastainega, vasak Ülajäseme arterid vasak

Ülajäsemete arterite magnettomograafia kontrastainega Ülajäsemete arterid

Ülajäseme veenide magnettomograafia kontrastainega, parem Ülajäseme veenid parem

Ülajäseme veenide magnettomograafia kontrastainega, vasak Ülajäseme veenid vasak

Ülajäsemete veenide magnettomograafia kontrastainega Ülajäsemete veenid

Ülajäsemete veresoonte magnettomograafia (thoracic outlet, käed all ja käed üleval) Ülajäsemete veresooned (TOS)

ALAJÄSE M Labajala magnettomograafia Labajala magnettomograafia natiivis, parem Labajalg parem

Labajala magnettomograafia natiivis, vasak Labajalg vasak

Labajalgade magnettomograafia natiivis Labajalad

Labajala magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Labajalg parem

Labajala magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Labajalg vasak

Labajalgade magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Labajalad

M Hüppeliigese magnettomograafia Hüppeliigese magnettomograafia natiivis, parem Hüppeliiges parem

Hüppeliigese magnettomograafia natiivis, vasak Hüppeliiges vasak

Hüppeliigeste magnettomograafia natiivis Hüppeliigesed

Hüppeliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Hüppeliiges parem



Hüppeliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Hüppeliiges vasak

Hüppeliigeste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Hüppeliigesed

M Sääreluude magnetomograafia Sääre magnettomograafia natiivis, parem Säär parem

Sääre magnettomograafia natiivis, vasak Säär vasak

Sääre magnettomograafia natiivis, mõlemad Sääred

Sääre magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Säär parem

Sääre magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Säär vasak

Sääre magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, mõlemad Sääred

M Põlveliigese magnetomograafia Põlveliigese magnettomograafia natiivis, parem Põlv parem

Põlveliigese magnettomograafia natiivis, vasak Põlv vasak

Põlveliigeste magnettomograafia natiivis Põlved

Põlveliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Põlv parem

Põlveliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Põlv vasak

Põlveliigeste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Põlved

Põlveliigese magnettomograafia-artrograafia, parem Põlv artrograafia parem 

Põlveliigese magnettomograafia-artrograafia, vasak Põlv artrograafia vasak

M Reieluu magnettomograafia Reie magnettomograafia natiivis, parem Reis parem

Reie magnettomograafia natiivis, vasak Reis vasak

Reie magnettomograafia natiivis, mõlemad Reied

Reie magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Reis parem

Reie magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Reis vasak

Reie magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, mõlemad Reied

M Puusaliigese magnettomograafia Puusaliigese magnettomograafia natiivis, parem Puus parem

Puusaliigese magnettomograafia natiivis, vasak Puus vasak

Puusaliigeste magnettomograafia natiivis Puusad

Puusaliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Puus parem

Puusaliigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Puus vasak

Puusaliigeste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Puusad

Puusaliigese magnettomograafia-artrograafia, parem Puus artrograafia parem

Puusaliigese magnettomograafia-artrograafia, vasak Puus artrograafia vasak

N Alajäseme perifeersete närvide 

magnettomograafia Alajäseme perifeersete närvide magnettomograafia, traktograafia (DTI), parem Alajäseme perifeersed närvid parem

Alajäseme perifeersete närvide magnettomograafia natiivis, parem Alajäseme perifeersed närvid parem

Alajäseme perifeersete närvide magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, parem Alajäseme perifeersed närvid parem

Alajäseme perifeersete närvide magnettomograafia, traktograafia (DTI), vasak Alajäseme perifeersed närvid vasak

Alajäseme perifeersete närvide magnettomograafia natiivis, vasak Alajäseme perifeersed närvid vasak

Alajäseme perifeersete närvide magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, vasak Alajäseme perifeersed närvid vasak

V Alajäseme veresoonte magnettomograafia Alajäseme arterite magnettomograafia natiivis (TOF), parem Alajäseme arterid (TOF) parem

Alajäseme arterite magnettomograafia natiivis (TOF), vasak Alajäseme arterid (TOF) vasak

Alajäsemete arterite magnettomograafia natiivis (TOF) Alajäsemete arterid (TOF)

Alajäseme arterite magnettomograafia kontrastainega, parem Alajäseme arterid parem

Alajäseme arterite magnettomograafia kontrastainega, vasak Alajäseme arterid vasak



Alajäsemete arterite magnettomograafia kontrastainega Alajäsemete arterid

Alajäseme veenide magnettomograafia kontrastainega, parem Alajäseme veenid parem

Alajäseme veenide magnettomograafia kontrastainega, vasak Alajäseme veenid vasak

Alajäsemete veenide magnettomograafia kontrastainega Alajäsemete veenid

RINDKERE M Lülisamba rinnaosa magnettomograafia Lülisamba rinnaosa magnettomograafia natiivis Lülisamba rinnaosa

Lülisamba rinnaosa magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Lülisamba rinnaosa

T Rindkere magnettomograafia Rindkere magnettomograafia natiivis Rindkere

Rindkere magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Rindkere

Keskseinandi magnettomograafia natiivis Keskseinand

Keskseinandi magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Keskseinand

Kopsude magnettomograafia natiivis Kopsud

Kopsude magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kopsud

N Seljaaju rinnaosa magnettomograafia Seljaaju rinnaosa magnettomograafia natiivis Seljaaju rinnaosa

Seljaaju rinnaosa magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Seljaaju rinnaosa

B Rindade magnettomograafia Rindade magnettomograafia natiivis Rinnad

Rindade magnettomograafia natiivis, implantaat Rinnad (implantaat)

Rindade magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Rinnad

Rindade magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, spektroskoopia Rinnad (MRS)

C Südame magnettomograafia Südame magnettomograafia natiivis Süda

Südame magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Süda

Südame magnettomograafia natiivis ja kontrastainega: müokardiit Süda (müokardiit)

Südame magnettomograafia natiivis ja kontrastainega: kardiomüopaatia Süda (kardiomüopaatia)

Südame magnettomograafia natiivis ja kontrastainega: müokardiinfarkt Süda (müokardiinfarkt)

Südame magnettomograafia: perfusioon farmakoloogilisel koormusel ja rahuolekus Süda (perfusioon)

Südame magnettomograafia: parema vatsakese arütmogeenne düsplaasia Süda (ARVD)

Südame magnettomograafia natiivis: klapirike Süda (klapirike)

Südame magnettomograafia natiivis ja kontrastainega: klapirike Süda (klapirike)

Südame magnettomograafia natiivis: kaasasündinud südamerike Süda (kaasasündinud rike)

Südame magnettomograafia natiivis ja kontrastainega: kaasasündinud südamerike Süda (kaasasündinud rike)

Südame magnettomograafia natiivis: kaasasündinud südamerike ja suurte veresoonte arenguhäire Süda (kaasasündinud rike)

Südame magnettomograafia natiivis ja kontrastainega: kaasasündinud südamerike ja suurte veresoonte 

arenguhäire Süda (kaasasündinud rike)

V Rinnaaordi magnettomograafia Rinnaaordi magnettomograafia natiivis (TOF) Rinnaaort (TOF)

Rinnaaordi magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Rinnaaort

V Kopsuarterite magnettomograafia Kopsuarterite magnettomograafia natiivis Kopsuarterid

Kopsuarterite magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kopsuarterid

V Seljaaju rinnaosa veresoonte 

magnettomograafia Seljaaju rinnaosa veresoonte magnettomograafia natiivis Seljaaju rinnaosa veresooned

Seljaaju rinnaosa veresoonte magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Seljaaju rinnaosa veresooned



KÕHU- JA 

VAAGNAPIIRKOND M Lülisamba nimmeosa magnettomograafia Lülisamba nimmeosa magnettomograafia natiivis Lülisamba nimmeosa

Lülisamba nimmeosa magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Lülisamba nimmeosa

M Vaagnaluude magnettomograafia Vaagnaluude magnettomograafia natiivis Vaagen

Vaagnaluude magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Vaagen

M Sakroiliakaalliigeste magnettomograafia Sakroiliakaalliigeste magnettomograafia natiivis Sakroiliakaalliigesed

Sakroiliakaalliigeste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Sakroiliakaalliigesed

M Kõhu- ja vaagnapiirkonna pehmete kudede 

magnettomograafia Kõhupiirkonna pehmete kudede magnettomograafia natiivis Kõht

Kõhupiirkonna pehmete kudede magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kõht

Vaagnapiirkonna pehmete kudede magnettomograafia natiivis Vaagen

Vaagnapiirkonna pehmete kudede magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Vaagen

N Seljaaju nimmeosa magnettomograafia Seljaaju nimmeosa magnettomograafia natiivis Seljaaju nimmeosa

Seljaaju nimmeosa magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Seljaaju nimmeosa

N Lülisamba nimmeosa närvipõimikute 

magnettomograafia Lülisamba nimmeosa närvipõimikute magnettomograafia natiivis Lülisamba nimmeosa närvipõimikud

Lülisamba nimmeosa närvipõimikute magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Lülisamba nimmeosa närvipõimikud

Lülisamba nimmeosa närvipõimikute magnettomograafia, traktograafia (DTI) Lülisamba nimmeosa närvipõimikud

N Neerupealiste magnettomograafia Neerupealiste magnettomograafia natiivis Neerupealised

Neerupealiste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Neerupealised

Neerupealiste magnettomograafia natiivis, neeruarterite magnettomograafia natiivis (TOF) Neerupealised neeruarterid

G Kõhu- ja vaagnapiirkonna ülevaatlik 

magnettomograafia Kõhu- ja vaagnapiirkonna ülevaatlik magnettomograafia natiivis Kõht vaagen

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ülevaatlik magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kõht vaagen

G Maksa magnettomograafia Maksa magnettomograafia natiivis Maks

Maksa magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Maks

Maksa magnettomograafia maksaspetsiifilise kontrastainega Maks (maksaspetsiifiline kontrastaine)

G Pankrease magnettomograafia Kõhunäärme magnettomograafia natiivis Kõhunääre

Kõhunäärme magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kõhunääre

G Sapiteede magnettomograafia Sapiteede magnettomograafia natiivis (MRCP) Sapiteed (MRCP)

Sapiteede magnettomograafia maksaspetsiifilise kontrastainega Sapiteede (maksaspetsiifilise kontrastainega)

G Peensoole magnettomograafia Peensoole magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Peensool

Peensoole magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, erilahus Peensool (erilahus)

Peensoole magnettomograafia natiivis (enterograafia) Peensool enterograafia

Peensoole magnettomograafia natiivis ja kontrastainega (enterograafia) Peensool enterograafia



G Jämesoole, sigmasoole ja rektumi 

magnettomograafia Jämesoole magnettomograafia-kolonograafia natiivis Jämesool

Jämesoole magnettomograafia-kolonograafia natiivis ja kontrastainega Jämesool

Rektumi ja sigmasoole magnettomograafia natiivis Rektum sigmasool

Rektumi ja sigmasoole magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Rektum sigmasool

Magnettomograafia-defekograafia Defekograafia

U Neerude ja kuseteede magnettomograafia Neerude magnettomograafia natiivis Neerud

Neerude magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Neerud

Kuseteede magnettomograafia natiivis Kuseteed

Kuseteede magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kuseteed

U Eesnäärme magnettomograafia Eesnäärme magnettomograafia natiivis Eesnääre

Eesnäärme magnettomograafia natiivis, endorektaalne pool Eesnääre (endorektaalne)

Eesnäärme magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Eesnääre

Eesnäärme magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, endorektaalne pool Eesnääre (endorektaalne)

Eesnäärme magnettomograafia natiivis ja kontrastainega, spektroskoopia Eesnääre (MRS)

W kõhu- ja vaagnapiirkonna günekoloogiline 

magnettomograafia Emakakaela magnettomograafia natiivis Emakakael

Emakakaela magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Emakakael

Emaka magnettomograafia natiivis Emakas

Emaka magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Emakas

Munasarjade magnettomograafia natiivis Munasarjad

Munasarjade magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Munasarjad

Endometrioosi magnettomograafia natiivis Kõht vaagen (endometrioos)

Endometrioosi magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kõht vaagen (endometrioos)

Vaagnapõhja funktsionaalne magnettomograafia Vaagnapõhi

W Rasedusaegne magnettomograafia Loote pea magnettomograafia Loode pea

Loote lülisamba magnettomograafia Loode lülisammas

Loote rindkere magnettomograafia Loode rindkere

Loote kõhu magnettomograafia Loode kõht

Loote muu piirkonna magnettomograafia Loode muu piirkond

Plantsenta magnettomograafia Loode platsenta

V Kõhuaordi magnettomograafia Kõhuaordi magnettomograafia natiivis (TOF) Kõhuaort (TOF)

Kõhuaordi magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kõhuaort

V Neeruarterite magnettomograafia Neeruarterite magnettomograafia natiivis (TOF) Neeruarterid (TOF)

Neeruarterite magnettomograafia kontrastainega Neeruarterid

V Portaalveeni magnettomograafia Portaalveeni magnettomograafia natiivis Portaalveen

Portaalveeni magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Portaalveen

V Seljaaju nimmeosa veresoonte 

magnettomograafia Seljaaju nimmeosa veresoonte magnettomograafia natiivis Seljaaju nimmeosa veresooned

Seljaaju nimmeosa veresoonte magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Seljaaju nimmeosa veresooned



MUU

M Kogu lülisamba magnettomograafia koos 

või ilma sakroiliakaalliigeste uuringuta Kogu lülisamba magnettomograafia natiivis Lülisammas

Kogu lülisamba magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Lülisammas

Kogu lülisamba ning sakroiliakaalliigeste magnettomograafia natiivis Lülisammas sakroiliakaalliigesed

Kogu lülisamba ning sakroiliakaalliigeste magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Lülisammas sakroiliakaalliigesed

M Muu liigese või proteesiga liigese 

magnettomograafia-artrograafia Muu liigese magnettomograafia-artrograafia Muu liiges artrograafia

Proteesiga liigese magnettomograafia natiivis Proteesitud liiges

Proteesiga liigese magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Proteesitud liiges

N Kogu seljaaju magnettomograafia koos või 

ilma peaaju uuringuta Kogu seljaaju magnettomograafia natiivis Seljaaju

Kogu seljaaju magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Seljaaju

Peaaju ja kogu seljaaju magnettomograafia natiivis Peaaju seljaaju

Peaaju ja kogu seljaaju magnettomograafia natiivis ja kontrastainga Peaaju seljaaju

V Muude veresoonte magnettomograafia Muude veresoonte magnettomograafia natiivis (TOF) Muud veresooned (TOF)

Muude veresoonte magnettomograafia kontrastainega Muud veresooned

Kogu aordi magnettomograafia natiivis (TOF) Aort (TOF)

Kogu aordi magnettomograafia kontrastainega Aort

Kõhuaordi ja jalaarterite magnettomograafia natiivis (TOF) Kõhuaort jalaarterid (TOF)

Kõhuaordi ja jalaarterite magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kõhuaort jalaarterid

Kogu keha magnettomograafia Kogu keha magnettomograafia natiivis Kogu keha

Kogu keha veresoonte magnettomograafia kontrastainega Kogu keha veresooned

Kogu keha magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Kogu keha

Magnettomograafia-fistulograafia Magnettomograafia-fistulograafia Fistulograafia

Muu magnettomograafia Muu piirkonna magnettomograafia natiivis Muu piirkond

Muu piirkonna magnettomograafia natiivis ja kontrastainega Muu piirkond

Muu magnettomograafia (perfusioon) Perfusioon

Muu magnettomograafia (spektroskoopia) Spektroskoopia

Muu funktsionaalne magnettomograafia Funktsionaalne uuring

Magnettomograafia lisavõimalus Magnettomograafia piimanarkoosis Magnettomograafia piimanarkoosis

Magnettomograafia narkoosis Magnettomograafia narkoosis

PEA V Peaajuarterite angiograafia Ajuarterite angiograafia Peaajuarterid

V Peapiirkonna veenide angiograafia Peapiirkonna veenide angiograafia Peapiirkonna veenid

V Peaajuarteri trombektoomia või trombolüüs Peaajuarteri trombektoomia Peaajuarteri trombektoomia

ANGIOGRAAFIA



Peaajuarteri intraarteriaalne trombolüüs Peaajuarteri trombolüüs

V Peaajuarteri stentimine või dilateerimine Peaajuarteri stentimine Peaajuarteri stentimine

Peaajuarteri balloondilatatsioon Peaajuarteri balloondilatatsioon

V Peaajuarteri aneurüsmi või malformatsiooni 

endovaskulaarne sulgemine Peaaju arteri aneurüsmi või malformatsiooni endovaskulaarne sulgemine Peaajuarteri sulgemine (aneurüsm, AVM)

V Peapiirkonna tuumorit toitva arteri 

endovaskulaarne sulgemine Pea- ja kaelapiirkonna kasvajat toitva arteri endovaskulaarne sulgemine Pea- ja kaelaarteri sulgemine

V Peapiirkonna verejooksu sulgemine Peapiirkonna verejooksu sulgemine Peapiirkonna arteri sulgemine (verdumine)

Ninaverejooksu sulgemine Ninaverejooksu sulgemine

Sinus petrosus'e kateteriseerimine ja vereproovi võtmine Sinus petrosus'e kateteriseerimine

KAEL V Kaelaarterite angiograafia Kaelaarterite angiograafia (ACC, ACI, ACE süsteem) Kaelaarterid

V Kaelapiirkonna veenide angiograafia Kaelapiirkonna veenide angiograafia Kaelaveenid

V Kaelapiirkonna arteri stentimine või 

dilateerimine Kaelaarteri stentimine Kaelaarteri stentimine

Kaelaarteri balloondilatatsioon Kaelaarteri balloondilatatsioon

V Karotiid-kavernoosse fistuli 

endovaskulaarne sulgemine Karotiid-kavernoosse fistuli endovaskulaarne sulgemine Karotiid-kavernoosse fistuli sulgemine

V Kaelapiirkonna tuumorit toitva arteri 

endovaskulaarne sulgemine Kaelapiirkonna kasvajat toitva arteri endovaskulaarne sulgemine Kaelaarteri sulgemine (kasvaja)

V Kaelapiirkonna verejooksu sulgemine Kaelapiirkonna verejooksu sulgemine Kaelaarteri sulgemine (verdumine)

ÜLAJÄSE V Ülajäseme arterite angiograafia Ülajäseme arterite angiograafia, parem Ülajäseme arterid parem

Ülajäseme arterite angiograafia, vasak Ülajäseme arterid vasak

V Ülajäseme flebograafia Ülajäseme flebograafia, parem Ülajäseme flebograafia parem

Ülajäseme flebograafia, vasak Ülajäseme flebograafia vasak

V Ülajäseme veresoone trombektoomia, 

trombolüüs, stentimine või dilateerimine Ülajäseme arteri trombektoomia Ülajäseme arteri trombektoomia

Ülajäseme arteri trombolüüs Ülajäseme arteri trombolüüs

Dialüüsifistli balloondilatasioon Dialüüsifistli balloondilatasioon

Dialüüsifistli trombolüüs Dialüüsifistli trombolüüs

Ülajäseme veenide trombolüüs Ülajäseme veenide trombolüüs

Ülajäseme arteri stentimine Ülajäseme arteri stentimine

Üjajäseme arteri balloondilatatsioon Üjajäseme arteri balloondilatatsioon

Ülajäseme veenide balloondilatatsioon Ülajäseme veenide balloondilatatsioon



V Ülajäseme vaskulaarse malformatsiooni või 

verejooksu sulgemine Ülajäseme vaskulaarse malformatsiooni sulgemine Ülajäseme AVM sulgemine

Ülajäseme verejooksu sulgemine Ülajäseme arteri sulgemine (verdumine)

ALAJÄSE V Alajäseme arterite angiograafia Alajäseme arterite angiograafia, parem Alajäseme arterid parem

Alajäseme arterite angiograafia, vasak Alajäseme arterid vasak

V Alajäseme flebograafia Alajäseme flebograafia, parem Alajäseme flebograafia parem

Alajäseme flebograafia, vasak Alajäseme flebograafia vasak

V Alajäseme veresoone trombektoomia, 

trombolüüs, stentimine või dilateerimine Alajäseme arteri trombektoomia Alajäseme arteri trombektoomia

Alajäseme arteri trombolüüs Alajäseme arteri trombolüüs

Alajäseme arteri stentimine Alajäseme arteri stentimine

Alajäseme arteri balloondilatatsioon Alajäseme arteri balloondilatatsioon

Alajäseme süvaveenide trombolüüs Alajäseme süvaveenide trombolüüs

Alajäseme süvaveenide stentimine Alajäseme süvaveenide stentimine

Alajäseme süvaveenide balloondilatatsioon Alajäseme süvaveenide balloondilatatsioon

V Alajäseme vaskulaarse malformatsiooni või 

verejooksu sulgemine Alajäseme vaskulaarse malformatsiooni sulgemine Alajäseme AVM sulgemine

Alajäseme verejooksu sulgemine Alajäseme arteri sulgemine (verdumine)

Ühisreiearteri pseudoaneurüsmi sulgemine Ühisreiearteri pseudoaneurüsmi sulgemine

RINDKERE C Koronarograafia Koronarograafia Koronarograafia

C Koronaarangioplastika ja/või stentimine Koronaarangioplastika (esimene stenoos) Koronaarangioplastika (PTKA)

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos) Koronaarangioplastika

Koronaararteri stentimine üks stent ühe stenoosi ulatuses Koronaararteri stentimine

C Südameklapi protseduur Valvuloplastika Valvuloplastika

Aordi- või pulmonaalklapi implanteerimine kateetri kaudu (TAVI, TPVI)

TAVI, TPVI - aordi- või pulmonaalklapi 

implanteerimine

C Kaasasündinud malformatsiooni protseduur Avatud arteriaalse juha sulgemine Avatud arteriaalse juha sulgemine

Avatud arteriaalse juha stentimine Avatud arteriaalse juha stentimine

Vatsakesete vaheseina defekti perkutaanne sulgemine Vatsakesete vaheseina defekti sulgemine

Kodade vaheseina või foramen ovale perkutaanne sulgemine

Kodade vaheseina või foramen ovale 

sulgemine

Aortopulmonaalsete kollateraalide sulgemine Aortopulmonaalsete kollateraalide sulgemine

Aordiistmuse dilatatsioon ja stentimine Aordiistmuse dilatatsioon ja stentimine



Kaasasündinud koronaarfistuli okluseerimine Kaasasündinud koronaarfistuli okluseerimine

C Endokardiaalne protseduur Endokardiaalne kaardistamine Endokardiaalne kaardistamine

Arteriovenoosse malformatsiooni ravi. Endokardiaalne kaardistamine Arteriovenoosse malformatsiooni ravi

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

Programmeeritud endokardiaalne 

elektrofüsioloogiline uuring

C Südameõõnte kateteriseerimine Südameõõnte kateteriseerimine Südameõõnte kateteriseerimine

Südameõõnte kateteriseerimisel korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, 

minutimahu uuring) Südameõõnte kateteriseerimine

C Südamestimulaatori protseduur Ühekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine Südamestimulaatori paigaldamine

Kahekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine Südamestimulaatori paigaldamine

Resünkroniseeriva ravi võimalusega implanteeritava kardioverter- defibrillaatori (CRT ICD) paigaldus ja 

programmeerimine Kardioverter-defibrillaatori paigaldamine

DDD-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori (DDD ICD) paigaldus ja programmeerimine Kardioverter-defibrillaatori paigaldamine

VVI-tüüpi implanteeritava kardioverter-defibrillaatori paigaldus ja programmeerimine Kardioverter-defibrillaatori paigaldamine

Resünkroniseeriva ravi teostamiseks biventrikulaarse kardiostimulaatori paigaldamine ja 

programmeerimine

Biventrikulaarse kardiostimulaatori 

paigaldamine

Südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

Südamestimulaatori järelkontroll ja 

programmeerimine

Südamestimulaatori elektroodi vahetus Südamestimulaatori elektroodi vahetus

C Arütmia raadiosageduslik 

kateeterablatsioon Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

V Aortograafia Aortograafia Aort

V Rinnaaordi angiograafia Rinnaaordi angiograafia Rinnaaort

V Rinnaaordi stentimine või dilateerimine Rinnaaordi stentimine Rinnaaordi stentimine

Rinnaaordi balloondilatatsioon Rinnaaordi balloondilatatsioon

V Stentgrafti paigaldamine rinnaaorti Rinnaaorti stentgrafti paigaldamine Rinnaaorti stentgrafti paigaldus

V Aordikaare harude balloondilatatsioon 

ja/või stentimine Aordikaare harude balloondilatatsioon ja/või stentimine Aordiharude balloondilatatsioon ja stentimine

V Kopsuarterite angiograafia Kopsuarterite angiograafia Kopsuarterid

V Kopsuarteri trombektoomia või trombolüüs Kopsuarteri trombektoomia Kopsuarteri trombektoomia

Kopsuarteri trombolüüs Kopsuarteri trombolüüs

V Bronhiaalarteri või kopsu arteriovenoosse 

fistuli emboliseerimine Bronhiaalarteri emboliseerimine verejooksu tõttu Bronhiaalarteri emboliseerimine (verejooks)



Kopsu arteriovenoosse fistuli emboliseerimine Kopsu AVF emboliseerimine

V Võõrkeha eemaldamine Võõrkeha eemaldamine kopsuarterist Võõrkeha eemaldamine kopsuarterist

Võõrkeha eemaldamine õõnesveenist või südamest

Võõrkeha eemaldamine õõnesveenist või 

südamest

KÕHU- ja 

VAAGNAPIIRKOND V Kõhuaordi stentimine või dilateerimine Kõhuaordi stentimine Kõhuaordi stentimine

Kõhuaordi balloondilatatsioon Kõhuaordi balloondilatatsioon

V Kõhuaordi stentgrafti paigaldamine Kõhuaorti stentgrafti paigaldamine Kõhuaordi stentgrafti paigaldamine

V Aordiharude vaskulaarse malformatsiooni 

sulgemine Aordiharude vaskulaarse malformatsiooni sulgemine Aordiharude AVM-i sulgemine

V Portograafia Portograafia Portograafia

V Maksakasvaja  kemoembolisatsioon Maksakasvaja  kemoembolisatsioon Maksa kemoembolisatsioon (kasvaja)

V Kavograafia Kavograafia Kavograafia

V Alumise õõnesveeni filtri paigaldamine või 

eemaldamine Alumise õõnesveeni filtri paigaldamine Alumise õõnesveeni filtri paigaldamine

Alumise õõnesveeni filtri eemaldamine Alumise õõnesveeni filtri eemaldamine

V Neeruarteri stentimine või dilateerimine Neeruarteri  stentimine Neeruarteri  stentimine

Neeruarteri balloondilatatsioon Neeruarteri balloondilatatsioon

V Neeruarteri tuumorit toitva arteri sulgemine Neeruarteri kasvajat toitva arteri sulgemine Neeruarteri sulgemine (kasvaja)

V Neeruarteri verejooksu sulgemine Neeruarteri verejooksu sulgemine Neeruarteri sulgemine (verejooks)

V Neerude sümpaatiline denervatsioon Neerude sümpaatiline denervatsioon Neerude sümpaatiline denervatsioon

V Niudearteri stentimine või dilateerimine Niudearteri stentimine Niudearteri stentimine

Niudearteri balloondilatatsioon Niudearteri balloondilatatsioon

V Niudearteri tuumorit toitva arteri sulgemine Niudearteri kasvajat toitva arteri sulgemine Niudearteri sulgemine (kasvaja)

V Niudearteri vaskulaarse malformatsiooni või 

verejooksu sulgemine Niudearteri vaskulaarse malformatsiooni sulgemine Niudearteri AVM-i sulgemine

Niudearteri verejooksu sulgemine Niudearteri verejooksu sulgemine



V Niudeveeni trombektoomia või trombolüüs Niudeveeni trombolüüs Niudeveeni trombolüüs

Niudeveeni trombektoomia Niudeveeni trombektoomia

V Selektiivne vistseraalne angiograafia Selektiivne vistseraalne angiograafia Selektiivne vistseraalne angiograafia

V Muu vistseraalarteri stentimine või 

dilateerimine Muu vistseraalarteri stentimine Muu vistseraalarteri stentimine

Muu vistseraalarteri balloondilatatsioon Muu vistseraalarteri balloondilatatsioon

V Muu vistseraalarteri tuumorit toitva arteri 

sulgemine Muu vistseraalarteri tuumorit toitva arteri sulgemine Muu vistseraalarteri sulgemine (kasvaja)

V Muu vistseraalarteri verejooksu sulgemine Muu vistseraalarteri verejooksu sulgemine Muu vistseraalarteri sulgemine (verejooks)

V Testikulaar- või ovariaalveenide sulgemine Testikulaar- või ovariaalveenide sulgemine Testikulaar- või ovariaalveenide sulgemine

Emakaarterite emboliseerimine müoomi korral (UFE) Emakaarterite emboliseerimine (müoom) 

V Dialüüsikateetri paigaldus, vahetamine või 

eemaldamine Dialüüsi püsikateetri paigaldamine Dialüüsi püsikateetri paigaldamine

Dialüüsi püsikateetri vahetamine Dialüüsi püsikateetri vahetamine

Dialüüsi püsikateetri eemaldamine Dialüüsi püsikateetri eemaldamine

V Neerupealise veenide selektiivne 

kateteriseerimine Neerupealise veenide selektiivne kateteriseerimine ja vereanalüüside võtmine (AVS)

Neerupealise veenide selektiivne 

kateteriseerimine 

MUU V Flebograafia Muu piirkonna flebograafia Muu flebograafia

PEA/KAEL M/N Pea- ja kaelapiirkonna biopsia Pea ja kaela peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Pea kael biopsia

Pea ja kaela peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Pea kael biopsia

Pea ja kaela peennõelabiopsia magnettomograafia kontrolli all Pea kael biopsia

Pea ja kaela jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Pea kael biopsia

Pea ja kaela jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Pea kael biopsia

Pea ja kaela jämenõelabiopsia magnettomograafia kontrolli all Pea kael biopsia

N Süljenäärme menetlus Süljenäärme menetlus ultraheli kontrolli all Süljenääre menetlus

Süljenäärme menetlus röntgenoskoopia kontrolli all Süljenääre menetlus

N Kilpnäärme biopsia Kilpnäärme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kilpnääre biopsia

Kilpnäärme peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Kilpnääre biopsia

Kilpnäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kilpnääre biopsia

Kilpnäärme jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Kilpnääre biopsia

N Kilpnäärme muu menetlus Kilpnäärme tsüsti aspiratsioon ultraheli kontrolli all Kilpnääre punktsioon

Kilpnäärme tsüsti skleroteraapia ultraheli kontrolli all Kilpnääre skleroteraapia

MENETLUSRADIOLOOGIA (VA ANGIOGRAAFIA PROTSEDUURID)



ÜLAJÄSE M Randmeliigese punktsioon Randmeliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, parem Ranne punktsioon parem

Randmeliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, vasak Ranne punktsioon vasak

Randmeliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, parem Ranne punktsioon parem

Randmeliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, vasak Ranne punktsioon vasak

M Küünarliigese punktsioon Küünarliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, parem Küünarliiges punktsioon parem

Küünarliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, vasak Küünarliiges punktsioon vasak

Küünarliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, parem Küünarliiges punktsioon parem

Küünarliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, vasak Küünarliiges punktsioon vasak

M Õlaliigese punktsioon Õlaliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, parem Õlg punktsioon parem

Õlaliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, vasak Õlg punktsioon vasak

Õlaliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, parem Õlg punktsioon parem

Õlaliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, vasak Õlg punktsioon vasak

ALAJÄSE M Hüppeliigese punktsioon Hüppeliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, parem Hüppeliiges punktsioon parem

Hüppeliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, vasak Hüppeliiges punktsioon vasak

Hüppeliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, parem Hüppeliiges punktsioon parem

Hüppeliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, vasak Hüppeliiges punktsioon vasak

M Põlveliigese punktsioon Põlveliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, parem Põlv punktsioon parem

Põlveliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, vasak Põlv punktsioon vasak

Põlveliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, parem Põlv punktsioon parem

Põlveliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, vasak Põlv punktsioon vasak

M Puusaliigese punktsioon Puusaliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, parem Puus punktsioon parem

Puusaliigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all, vasak Puus punktsioon vasak

Puusaliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, parem Puus punktsioon parem

Puusaliigese punktsioon ultraheli kontrolli all, vasak Puus punktsioon vasak

RINDKERE T Pleuraõõne punktsioon Pleuraõõne punktsioon ultraheli kontrolli all Pleuraõõs punktsioon

Pleuraõõne punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all Pleuraõõs punktsioon

Pleuraõõne punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all Pleuraõõs punktsioon

T Pleuraõõne muu menetlus Pleuraõõnest vedeliku eemaldamine, dreeni paigaldamine või vahetamine ultraheli kontrolli all Pleuraõõs dreen

Pleuraõõnest vedeliku eemaldamine, dreeni paigaldamine või vahetamine röntgenoskoopia kontrolli all Pleuraõõs dreen

Pleuraõõnest vedeliku eemaldamine, dreeni paigaldamine või vahetamine kompuutertomograafia kontrolli 

all Pleuraõõs dreen

T Kopsu biopsia Kopsu peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kops biopsia

Kopsu peennõelabiopsia röntgeniskoopia kontrolli all Kops biopsia

Kopsu peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Kops biopsia

Kopsu jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kops biopsia

Kopsu jämenõelabiopsia röntgenoskoopia kontrolli all Kops biopsia

Kopsu jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Kops biopsia

T Kopsu muu menetlus Kopsukolde märgistamine röntgenoskoopia kontrolli all Kops märgistamine



Kopsukolde märgistamine kompuutertomograafia kontrolli all Kops märgistamine

Kopsukolde raadiosageduslik ablatsioon röntgenoskoopia kontrolli all Kops RFA

Kopsukolde raadiosageduslik ablatsioon kompuutertomograafia kontrolli all Kops RFA

Kopsukolde krüoteraapia röntgenoskoopia kontrolli all Kops krüoteraapia

Kopsukolde krüoteraapia kompuutertomograafia kontrolli all Kops krüoteraapia

T Rindkerepiirkonna muu menetlus Rindkerepiirkonna peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Rindkere biopsia

Rindkerepiirkonna peennõelabiopsia röntgenoskoopia kontrolli all Rindkere biopsia

Rindkerepiirkonna peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Rindkere biopsia

Rindkerepiirkonna jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Rindkere biopsia

Rindkerepiirkonna jämenõelabiopsia röntgenoskoopia kontrolli all Rindkere biopsia

Rindkerepiirkonna jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Rindkere biopsia

Rindkerepiirkonna kolde märgistamine ultraheli kontrolli all Rindkere märgistamine

Rindkerepiirkonna kolde märgistamine röntgenoskoopia kontrolli all Rindkere märgistamine

Rindkerepiirkonna kolde märgistamine kompuutertomograafia kontrolli all Rindkere märgistamine

Rindkerepiirkonna kolde raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all Rindkere RFA

Rindkerepiirkonna kolde raadiosageduslik ablatsioon röntgenoskoopia kontrolli all Rindkere RFA

Rindkerepiirkonna kolde raadiosageduslik ablatsioon kompuutertomograafia kontrolli all Rindkere RFA

Rindkerepiirkonna kolde krüoteraapia ultraheli kontrolli all Rindkere krüoteraapia

Rindkerepiirkonna kolde krüoteraapia röntgenoskoopia kontrolli all Rindkere krüoteraapia

Rindkerepiirkonna kolde krüoteraapia kompuutertomograafia kontrolli all Rindkere krüoteraapia

N Aksillaarkoopa lümfisõlme biopsia Aksillaarkoopa lümfisõlme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all, parem Aksillaarkoobas biopsia parem

Aksillaarkoopa lümfisõlme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all, vasak Aksillaarkoobas biopsia vasak

Aksillaarkoopa lümfisõlme peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all, parem Aksillaarkoobas biopsia parem

Aksillaarkoopa lümfisõlme peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all, vasak Aksillaarkoobas biopsia vasak

Aksillaarkoopa lümfisõlme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all, parem Aksillaarkoobas biopsia parem

Aksillaarkoopa lümfisõlme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all, vasak Aksillaarkoobas biopsia vasak

Aksillaarkoopa lümfisõlme jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all, parem Aksillaarkoobas biopsia parem

Aksillaarkoopa lümfisõlme jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all, vasak Aksillaarkoobas biopsia vasak

N Aksillaarkoopa lümfisõlme märgistamine Aksillaarkoopa lümfisõlme märgistamine ultraheli kontrolli all, parem Aksillaarkoobas märgistamine parem

Aksillaarkoopa lümfisõlme märgistamine ultraheli kontrolli all, vasak Aksillaarkoobas märgistamine vasak

Aksillaarkoopa lümfisõlme märgistamine kompuutertomograafia kontrolli all, parem Aksillaarkoobas märgistamine parem

Aksillaarkoopa lümfisõlme märgistamine kompuutertomograafia kontrolli all, vasak Aksillaarkoobas märgistamine vasak

B Rinnanäärme biopsia Rinnanäärme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all, parem Rinnanääre biopsia parem

Rinnanäärme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all, vasak Rinnanääre biopsia vasak

Rinnanäärme peennõelabiopsia mammograafi kontrolli all, parem Rinnanääre biopsia parem

Rinnanäärme peennõelabiopsia mammograafi kontrolli all, vasak Rinnanääre biopsia vasak

Rinnanäärme peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all, parem Rinnanääre biopsia parem

Rinnanäärme peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all, vasak Rinnanääre biopsia vasak

Rinnanäärme peennõelabiopsia magnettomograafia kontrolli all, parem Rinnanääre biopsia parem

Rinnanäärme peennõelabiopsia magnettomograafia kontrolli all, vasak Rinnanääre biopsia vasak

Rinnanäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all, parem Rinnanääre biopsia parem

Rinnanäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all, vasak Rinnanääre biopsia vasak

Rinnanäärme jämenõelabiopsia mammograafi kontrolli all, parem Rinnanääre biopsia parem

Rinnanäärme jämenõelabiopsia mammograafi kontrolli all, vasak Rinnanääre biopsia vasak



Rinnanäärme jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all, parem Rinnanääre biopsia parem

Rinnanäärme jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all, vasak Rinnanääre biopsia vasak

Rinnanäärme jämenõelabiopsia magnettomograafia kontrolli all, parem Rinnanääre biopsia parem

Rinnanäärme jämenõelabiopsia magnettomograafia kontrolli all, vasak Rinnanääre biopsia vasak

Rinnanäärme vaakumbiopsia ultraheli kontrolli all, parem Rinnanääre vaakumbiopsia parem

Rinnanäärme vaakumbiopsia ultraheli kontrolli all, vasak Rinnanääre vaakumbiopsia vasak

Rinnanäärme vaakumbiopsia mammograafi kontrolli all, parem Rinnanääre vaakumbiopsia parem

Rinnanäärme vaakumbiopsia mammograafi kontrolli all, vasak Rinnanääre vaakumbiopsia vasak

Rinnakolde stereotaktiline biopsia, parem Rinnanääre stereotaktiline biopsia parem

Rinnakolde stereotaktiline biopsia, vasak Rinnanääre stereotaktiline biopsia vasak

Rinnakolde tomobiopsia, parem Rinnanääre tomobiopsia parem

Rinnakolde tomobiopsia, vasak Rinnanääre tomobiopsia vasak

B Rinnanäärme muu menetlus Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine ultraheli kontrolli all, parem Rinnanääre märgistamine parem

Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine ultraheli kontrolli all, vasak Rinnanääre märgistamine vasak

Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine mammograafi kontrolli all, parem Rinnanääre märgistamine parem

Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine mammograafi kontrolli all, vasak Rinnanääre märgistamine vasak

Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine tomosünteesi kontrolli all, parem Rinnanääre märgistamine parem

Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine tomosünteesi kontrolli all, vasak Rinnanääre märgistamine vasak

Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine magnettomograafia kontrolli all, parem Rinnanääre märgistamine parem

Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine magnettomograafia kontrolli all, vasak Rinnanääre märgistamine vasak

Rinnakolde dreenimine ultraheli kontrolli all Rinnanääre dreen

C Perikardiõõne punktsioon Perikardiõõne punktsioon ultraheli kontrolli all Perikardõõs punktsioon

Perikardiõõne punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all Perikardõõs punktsioon

C Perikardiõõne muu menetlus Vedeliku eemaldamine perikardiõõnest või dreeni paigaldamine ultraheli kontrolli all Perikardiõõs punktsioon

Vedeliku eemaldamine perikardiõõnest või dreeni paigaldamine kompuutertomograafia kontrolli all Perikardõõs punktsioon

KÕHU- JA 

VAAGNAPIIRKOND M Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst röntgenoskoopia kontrolli all, parem Sakroiliakaalliiges punktsioon parem

Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst röntgenoskoopia kontrolli all, vasak Sakroiliakaalliiges punktsioon vasak

Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst kompuutertomograafia kontrolli all, parem Sakroiliakaalliiges punktsioon parem

Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst kompuutertomograafia kontrolli all, vasak Sakroiliakaalliiges punktsioon vasak

Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst magnettomograafia kontrolli all, parem Sakroiliakaalliiges punktsioon parem

Sakroiliakaalliigese punktsioon või ravisüst magnettomograafia kontrolli all, vasak Sakroiliakaalliiges punktsioon vasak

G Kõhuõõne punktsioon või muu menetlus Kõhuõõne vedeliku punktsioon ultraheli kontrolli all Kõht punktsioon

Kõhuõõne vedeliku punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all Kõht punktsioon

Kõhupiirkonna kolde peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kõht biopsia

Kõhupiirkonna kolde peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Kõht biopsia

Kõhupiirkonna kolde jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kõht biopsia

Kõhupiirkonna kolde jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Kõht biopsia

Astsiididreeni paigaldus või vahetus ultraheli kontrolli all Kõht dreen

Astsiididreeni paigaldus või vahetus kompuutertomograafia kontrolli all Kõht dreen

Kõhupiirkonna vedelikukogumi dreeni paigaldus või vahetus ultraheli kontrolli all Kõht dreen
Kõhupiirkonna vedelikukogumi dreeni paigaldus või vahetus kompuutertomograafia kontrolli all Kõht dreen



G Söögitoru või muu seedetrakti osa menetlus Söögitoru, mao või kaskteistsõrmiksoole diagnostiline menetlus röntgenoskoopia kontrolli all Seedetrakt menetlus

Söögitoru või muu seedetrakti osa laiendamine röntgenoskoopia kontrolli all Seedetrakt menetlus

G Maksa biopsia Maksa peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Maks biopsia

Maksa peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Maks biopsia

Maksa jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Maks biopsia

Maksa jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Maks biopsia

G Maksa muu menetlus Maksakolde peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Maks biopsia

Maksakolde peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Maks biopsia

Maksakolde jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Maks biopsia

Maksakolde jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Maks biopsia

Maksakolde dreenimine ultraheli kontrolli all Maks dreen

Maksakolde dreenimine kompuutertomograafia kontrolli all Maks dreen

Maksakolde skleroteraapia ultraheli kontrolli all Maks skleroteraapia

Maksakolde skleroteraapia kompuutertomograafia kontrolli all Maks skleroteraapia

Maksakolde perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all Maks RFA

Maksakolde perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon kompuutertomograafia kontrolli all Maks RFA

Maksakolde intraoperatiivne raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all Maks RFA

Maksakolde krüoteraapia ultraheli kontrolli all Maks krüoteraapia

Maksakolde krüoteraapia kompuutertomograafia kontrolli all Maks krüoteraapia

G Sapipõie punktsioon Sapipõie punktsioon ultraheli kontrolli all Sapipõis punktsioon

Sapipõie punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all Sapipõis punktsioon

G Sapipõie muu menetlus Sapipõie perkutaanne dreeni paigaldamine või vahetamine ultraheli kontrolli all Sapipõis dreen

Sapipõie perkutaanne dreeni paigaldamine või vahetamine kompuutertomograafia kontrolli all Sapipõis dreen

G Sapiteede menetlus Sapiteede perkutaanne dreenimine, dreeni paigaldamine või vahetamine ultraheli kontrolli all Sapiteed dreen

Sapiteede perkutaanne dreenimine, dreeni paigaldamine või vahetamine röntgenoskoopia kontrolli all Sapiteed dreen

Sapiteede perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia (PTK) röntgenoskoopia kontrolli all Sapiteed PTK

Sapiteede perkutaanne transhepaatiline laiendamine röntgenoskoopia kontrolli all Sapiteed laiendamine

Sapiteede perkutaanne stentimine röntgenoskoopia kontrolli all Sapiteed stentimine

G Kõhunäärme biopsia Kõhunäärme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kõhunääre biopsia

Kõhunäärme peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Kõhunääre biopsia

Kõhunäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kõhunääre biopsia

Kõhunäärme jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Kõhunääre biopsia

G Kõhunäärme muu menetlus Kõhunäärme punktsioon ultraheli kontrolli all Kõhunääre punktsioon

Kõhunäärme punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all Kõhunääre punktsioon

Kõhunäärme dreeni paigaldus või vahetus ultraheli kontrolli all Kõhunääre dreen

Kõhunäärme dreeni paigaldus või vahetus röntgenoskoopia kontrolli all Kõhunääre dreen

Kõhunäärme dreeni paigaldus või vahetus kompuutertomograafia kontrolli all Kõhunääre dreen

U Neeru biopsia Neeru peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Neer biopsia



Neeru peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Neer biopsia

Neeru jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Neer biopsia

Neeru jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Neer biopsia

U Neeru muu menetlus Neeru punktsioon ultraheli kontrolli all Neer punktsioon

Neeru punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all Neer punktsioon

Neeru punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all Neer punktsioon

Neerukolde peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Neer biopsia

Neerukolde peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Neer biopsia

Neerukolde jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Neer biopsia

Neerukolde jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Neer biopsia

Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine ultraheli kontrolli all, parem Nefrostoomi paigaldus parem

Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine ultraheli kontrolli all, vasak Nefrostoomi paigaldus vasak

Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine röntgenoskoopia kontrolli all, parem Nefrostoomi paigaldus parem

Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine röntgenoskoopia kontrolli all, vasak Nefrostoomi paigaldus vasak

Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine kompuutertomograafia kontrolli all, parem Nefrostoomi paigaldus parem

Nefrostoomi paigaldamine või vahetamine kompuutertomograafia kontrolli all, vasak Nefrostoomi paigaldus vasak

Neerukolde perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all Neer RFA

Neerukolde perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon kompuutertomograafia kontrolli all Neer RFA

Neerukolde intraoperatiivne raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all Neer RFA

Neerukolde krüoteraapia ultraheli kontrolli all Neer krüoteraapia

Neerukolde krüoteraapia kompuutertomograafia kontrolli all Neer krüoteraapia

Neerukolde skleroteraapia ultraheli kontrolli all Neer skleroteraapia

Neerukolde skleroteraapia kompuutertomograafia kontrolli all Neer skleroteraapia

U Kusejuha stendi paigaldamine Kusejuha antegraadne stentimine röntgenoskoopia kontrolli all Kusepõie stentimine

U Kusepõie punktsioon Kusepõie punktsioon ultraheli kontrolli all Kusepõis punktsioon

Kusepõie punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all Kusepõis punktsioon

Kusepõie punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all Kusepõis punktsioon

U Kusepõie muu menetlus Epitsüstostoomi paigaldus või vahetus ultraheli kontrolli all Epitsüstostoomi paigaldus

Epitsüstostoomi paigaldus või vahetus röntgenoskoopia kontrolli all Epitsüstostoomi paigaldus

Epitsüstostoomi paigaldus või vahetus kompuutertomograafia kontrolli all Epitsüstostoomi paigaldus

U Eesnäärme biopsia Eesnäärme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Eesnääre biopsia

U Eesnäärme muu menetlus Eesnäärme brahhüteraapia markerite paigaldus ultraheli kontrolli all Eesnääre brahhüteraapia

Eesnäärme brahhüteraapia ultraheli kontrolli all Eesnääre brahhüteraapia

U Munandi, munandimanuse, munandikoti või 

suguti menetlus Munandi, munandimanuse, munandikoti või suguti menetlus ultraheli kontrolli all Urogenitaaltrakt menetlus

W Emaka, munajuha või munasarja menetlus Emaka, munajuha või munasarja menetlus ultraheli kontrolli all Urogenitaaltrakt menetlus

N Neerupealise biopsia Neerupealise peennõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Neerupealis biopsia

Neerupealise jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Neerupealis biopsia

Neerupealise jämenõelabiopsia kompuutertomograafia kontrolli all Neerupealis biopsia



Neerupealise jämenõelabiopsia magnettomograafia kontrolli all Neerupealis biopsia

N Neerupealise muu menetlus Neerupealise tsüsti aspiratsioon ultraheli kontrolli all Neerupealis punktsioon

Neerupealise tsüsti aspiratsioon kompuutertomograafia kontrolli all Neerupealis punktsioon

N Põrna menetlus Põrna tsüsti aspiratsioon ultraheli kontrolli all Põrn punktsioon

Põrna tsüsti aspiratsioon kompuutertomograafia kontrolli all Põrn punktsioon

N Kubemepiirkonna lümfisõlme biopsia Kubemepiirkonna lümfisõlme peennõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kubemepiirkond biopsia

Kubemepiirkonna lümfisõlme jämenõelabiopsia ultraheli kontrolli all Kubemepiirkond biopsia

MUU M Lülisamba biopsia Lülisamba biopsia röntgenoskoopia kontrolli all Lülisammas biopsia

Lülisamba biopsia kompuutertomograafia kontrolli all Lülisammas biopsia

Lülisamba biopsia magnettomograafia kontrolli all Lülisammas biopsia

M Lülikeha menetlus Ühe lülikeha vertebroplastika röntgenoskoopia kontrolli all Lülikeha vertebroplastika

Ühe lülikeha vertebroplastika kompuutertomograafia kontrolli all Lülikeha vertebroplastika

Ühe lülikeha vertebroplastika magnettomograafia kontrolli all Lülikeha vertebroplastika

Ühe lülikeha nukleoplastika röntgenoskoopia kontrolli all Lülikeha nukleoplastika

Ühe lülikeha nukleoplastika kompuutertomograafia kontrolli all Lülikeha nukleoplastika

Ühe lülikeha nukleoplastika magnettomograafia kontrolli all Lülikeha nukleoplastika

M Luukolde menetlus Luukolde biopsia röntgenoskoopia kontrolli all Luu biopsia

Luukolde biopsia kompuutertomograafia kontrolli all Luu biopsia

Luukolde biopsia magnettomograafia kontrolli all Luu biopsia

Luukolde perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all Luu RFA

Luukolde perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon röntgenoskoopia kontrolli all Luu RFA

Luukolde perkutaanne raadiosageduslik ablatsioon kompuutertomograafia kontrolli all Luu RFA

Luukolde krüoteraapia ultraheli kontrolli all Luu krüoteraapia

Luukolde krüoteraapia röntgenoskoopia kontrolli all Luu krüoteraapia

Luukolde krüoteraapia kompuutertomograafia kontrolli all Luu krüoteraapia

M Muu liigese punktsioon Muu liigese punktsioon ultraheli kontrolli all Muu liiges punktsioon

Muu liigese punktsioon röntgenoskoopia kontrolli all Muu liiges punktsioon

Muu liigese punktsioon kompuutertomograafia kontrolli all Muu liiges punktsioon

M Fassettliigese menetlus Fassettliigese punktsioon või ravisüst röntgenoskoopia kontrolli all Fassettliiges punktsioon

Fassettliigese punktsioon või ravisüst kompuutertomograafia kontrolli all Fassettliiges punktsioon

Fassettliigese punktsioon või ravisüst magnettomograafia kontrolli all Fassettliiges punktsioon

M Naha, nahaaluskoe või lihase menetlus Naha, nahaaluskoe või lihase menetlus ultraheli kontrolli all Pehmed koed menetlus

Naha, nahaaluskoe või lihase menetlus röntgenoskoopia kontrolli all Pehmed koed menetlus

Naha, nahaaluskoe või lihase menetlus kompuutertomograafia kontrolli all Pehmed koed menetlus

N Närvi või närvipõimiku blokaad Närvi blokaad ultraheli kontrolli all Närvi blokaad

Närvi blokaad röntgenoskoopia kontrolli all Närvi blokaad

Närvi blokaad röntgenoskoopia kontrolli all Närvi blokaad

Närvipõimiku blokaad ultraheli kontrolli all Närvipõimiku blokaad

Närvipõimiku blokaad röntgenoskoopia kontrolli all Närvipõimiku blokaad



Närvipõimiku blokaad röntgenoskoopia kontrolli all Närvipõimiku blokaad

N Muu piirkonna lümfisõlme märgistamine Lümfisõlme märgistamine ultraheli kontrolli all Lümfisõlme märgistamine

Lümfisõlme märgistamine kompuutertomograafia kontrolli all Lümfisõlme märgistamine

Lümfisõlme märgistamine magnettomograafia kontrolli all Lümfisõlme märgistamine

V Veresoone menetlus Veresoone punktsioon ultraheli kontrolli all Veresoone punktsioon

Pseudoaneurüsmi kompressioonravi ultraheli kontrolli all Psudoaneurüsmi kompressioonravi

Veeni skleroteraapia Veeni skleroteraapia

Muu menetlus Muu piirkonna biopsia ultraheli kontrolli all Muu biosia

Muu piirkonna biopsia röntgenoskoopia kontrolli all Muu biosia

Muu piirkonna biopsia kompuutertomograafia kontrolli all Muu biosia

Muu piirkonna biopsia magnettomograafia kontrolli all Muu biosia

Ravilahuse süstimine ultraheli kontrolli all Ravilahuse süstimine

Muu piltjuhitud punktsioon Muu punktsioon

Muu skleroteraapia Muu skleroteraapia

Muu ablatsioon Muu ablatsioon

PEA N Peaaju pefusiooni uuring Peaaju pefusiooni SPET-uuring (99mTc-HMPAO) Peaaju 99mTc-HMPAO SPET

Peaaju pefusiooni SPET-uuring (99mTc-ECD) Peaaju 99mTc-ECD SPET

N Peaaju metabolismi uuring Peaaju PET-uuring (18F-FDG) Peaaju 18F-FDG PET

N Tsisternograafia Peaaju planaarne stsintigraafia (99mTc-DTPA) Peaaju 99mTc-DTPA planaarne

Peaaju SPET-uuring (99mTc-DTPA) Peaaju 99mTc-DTPA SPET

N Peaaju basaaltuumade retseptorite uuring Peaaju presünaptiliste retseptorite SPET-uuring (123I-DatScan) Peaaju 123I-DatScan SPET

Peaaju presünaptiliste retseptorite PET-uuring (18F-fluorodopa) Peaaju 18F-DOPA PET

Peaaju postsünaptiliste retseptorite SPET-uuring (123I-IBZM) Peaaju 123I-IBZM SPET

N Peaaju GABA-retseptorite uuring Peaaju PET-uuring (18F-iomazenil) Peaaju 18F-iomazenil PET

N Peaaju N-kolinoretseptorite uuring Peaaju PET-uuring (123I-nikotiin) Peaaju 123I-nikotiin PET

N Peaaju serotoniiniretseptorite uuring Peaaju SPET-uuring (123I-ADAM) Peaaju 123I-ADAM SPET

N Peaaju somatostatiiniretseptorite uuring Retroorbitaalse piirkonna SPET-uuring (99mTc-somatostatiini analoog) Silmakoobas 99mTc-SRS SPET

N Peaaju amüloidi uuring Peaaju PET-uuring (18F-amüloid) Peaaju 18F-amüloid PET

N Ajusurma diagnostika Peaaju staatiline stsintigraafia (99mTc-DTPA) koormusega Peaaju 99mTc-DTPA planaarne koormusega

Peaaju SPET-uuring (99mTc-HMPAO) koormusega Peaaju 99mTc-HMPAO SPET koormusega

ISOTOOPUURINGUD



Peaaju SPET-uuring (99mTc-ECD) koormusega Peaaju 99mTc-ECD SPET koormusega

N Peaaju kasvaja diagnostika Peaaju SPET-uuring (99mTc-sestamibi) Peaaju 99mTc-sestamibi SPET

Peaaju SPET-uuring (67Ga-tsitraat) Peaaju 67Ga-tsitraat SPET

Peaaju SPET-uuring (123I-aminohape) Peaaju 123I-aminohape SPET

Peaaju SPET-uuring (201Tl-kloriid) Peaaju 201Tl-kloriid SPET

Peaaju PET-uuring (18F-aminohape) Peaaju 18F-aminohape PET

Peaaju PET-uuring (18F-fluorodopa) eriettevalmistusega Peaaju 18F-DOPA PET eriettevalmistusega

N Peaaju põletiku ja infektsiooni diagnostika Peaaju SPET-uuring (67Ga-tsitraat) eriettevalmistusega Peaaju 67Ga-tsitraat SPET

Peaaju SPET-uuring (99mTc-Leucoscan) Peaaju 99mTc-Leucoscan SPET

Peaaju SPET-uuring (111In-leukotsüüdid) Peaaju 111In-leukotsüüdid SPET

Peaaju SPET-uuring (99mTc-HMPAO-leukotsüüdid) Peaaju 99mTc-HMPAO-leukotsüüdid SPET

Peaaju PET-uuring (18F-FDG) eriettevalmistusega Peaaju 18F-FDG PET eriettevalmistusega

N Süjenäärmete funktsiooni uuring Süljenäärmete dünaamiline stsintigraafia (99mTc-pertehnetaat) Süljenääre 99mTc-pertehnetaat dünaamiline

KAEL N Kilpnäärme uuring Kilpnäärme staatiline stsintigraafia (99mTc-pertehnetaat) Kilpnääre 99mTc-pertehnetaat planaarne

Kilpnäärme staatiline stsintigraafia koos ladestumise (uptake) hindamisega (99mTc-pertehnetaat)

Kilpnääre 99mTc-pertehnetaat planaarne 

neeldumine

Kilpnäärme staatiline stsintigraafia (123I-jodiid) Kilpnääre 123I-jodiid planaarne

Kilpnäärme staatiline stsintigraafia koos ladestumise (uptake) hindamisega (123I-jodiid) Kilpnääre 123I-jodiid planaarne neeldumine

Kilpnäärme funktsiooni proov (131I-jodiid) Kilpnääre 131I-jodiid neeldumine

N Kilpnäärmevähi diagnostiline või ravijärgne 

kontrolluuring Radiojoodravi järgne SPET/KT-kontrolluuring (131I-jodiid) Keha 131I-jodiid SPET

Medullaarse kilpnäärmevähi SPET/KT-uuring (123I-MIBG) Keha 123I-MIBG SPET

N Kõrvalkilpnäärmete uuring

Kõrvalkilpnäärmete subtraktsioonstsintigraafia kahe märkainega (99mTc-pertehnetaat/99mTc-sestamibi) 

koos SPET/KT-uuringuga

Kõrvalkilpnääre 99mTc-pertehnetaat/99mTc-

sestamibi SPET

RINDKERE T Kopsude perfusiooni- ja ventilatsiooniuuring Kopsude staatiline perfusioonstsintigraafia koos kvantitatiivse analüüsiga (99mTc-MAA) Kops 99mTc-MAA planaarne

Kopsude staatiline ventilatsioonstsintigraafia koos kvantitatiivse analüüsiga (99mTc-DTPA) Kops 99mTc-DTPA planaarne

Kopsude staatiline ventilatsioonstsintigraafia koos kvantitatiivse analüüsiga (99mTc-technegas) Kops 99mTc-technegas planaarne

Kopsude SPET/KT-uuring (99mTc-MAA ) Kops 99mTc-MAA SPET

Kopsude SPET/KT-uuring (99mTc-DTPA ) Kops 99mTc-DTPA SPET

Kopsude SPET/KT-uuring (99mTc-technegas) Kops 99mTc-technegas SPET

T Kopsuarteri trombemboolia uuring Kopsude staatiline perfusioonstsintigraafia (99mTc-MAA) Kops 99mTc-MAA planaarne

Kopsude staatiline ventilatsioonstsintigraafia (99mTc-DTPA ) Kops 99mTc-DTPA planaarne

Kopsude staatiline ventilatsioonstsintigraafia (99mTc-technegas) Kops 99mTc-technegas planaarne

Kopsude perfusiooni SPET-uuring (99mTc-MAA) Kops 99mTc-MAA SPET

Kopsude ventilatsiooni SPET-uuring (99mTc-DTPA ) Kops 99mTc-DTPA SPET

Kopsude ventilatsiooni SPET-uuring (99mTc-technegas) Kops 99mTc-technegas SPET



B Rinnanäärmete uuring

Rinnanäärmete staatiline stsintigraafia (99mTc-sestamibi), SPET/KT-uuring rinnanäärmetest ja 

aksillaarpiirkonnast Rinnanääre 99mTc-sestamibi planaarne SPET

C Müokardi perfusiooni uuring rahuolekus Müokardi SPET-uuring (201Tl-kloriid) Süda 201Tl-kloriid SPET

Müokardi SPET-uuring (99mTc-sestamibi) Süda 99mTc-sestamibi SPET

Müokardi SPET-uuring (99mTc-tetrofosmiin) Süda 99mTc-tetrofosmiin SPET

Müokardi PET-uuring rahuolekus (15O-vesi) Süda 15O-vesi PET

Müokardi PET-uuring rahuolekus (13N-ammoniaak) Süda 13N-ammoniaak PET

Müokardi PET-uuring rahuolekus (82Rb-kloriid) Süda 82Rb-kloriid PET

C Müokardi perfusiooni uuring koormusel Müokardi SPET-uuring füüsilisel koormusel (201Tl-kloriid) Süda 201Tl-kloriid SPET lihaskoormusega

Müokardi SPET-uuring füüsilisel koormusel (99mTc-sestamibi) Süda 99mTc-sestamibi SPET lihaskoormusega

Müokardi SPET-uuring füüsilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin SPET 

lihaskoormusega

Müokardi PET-uuring füüsilisel koormusel (15O-vesi) Süda 15O-vesi PET lihaskoormusega

Müokardi PET-uuring füüsilisel koormusel (13N-ammoniaak) Süda 13N-ammoniaak PET lihaskoormusega

Müokardi PET-uuring füüsilisel koormusel (82Rb-kloriid) Süda 82Rb-kloriid PET lihaskoormusega

Müokardi SPET-uuring psühholoogilisel koormusel (201Tl-kloriid) Süda 201Tl-kloriid SPET psühhokoormusega

Müokardi SPET-uuring psühholoogilisel koormusel (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi SPET 

psühhokoormusega

Müokardi SPET-uuring psühholoogilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin SPET 

psühhokoormusega

Müokardi PET-uuring psühholoogilisel koormusel (15O-vesi) Süda 15O-vesi PET psühhokoormusega

Müokardi PET-uuring psühholoogilisel koormusel (13N-ammoniaak)

Süda 13N-ammoniaak PET 

psühhokoormusega

Müokardi PET-uuring psühholoogilisel koormusel (82Rb-kloriid) Süda 82Rb-kloriid PET psühhokoormusega

Müokardi SPET-uuring külmaprooviga (201Tl-kloriid) Süda 201Tl-kloriid SPET külmakoormusega

Müokardi SPET-uuring külmaprooviga (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi SPET 

külmakoormusega

Müokardi SPET-uuring külmaprooviga (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin SPET 

külmakoormusega

Müokardi PET-uuring külmaprooviga (15O-vesi) Süda 15O-vesi PET külmakoormusega

Müokardi PET-uuring külmaprooviga (13N-ammoniaak) Süda 13N-ammoniaak PET külmakoormusega

Müokardi PET-uuring külmaprooviga (82Rb-kloriid) Süda 82Rb-kloriid PET külmakoormusega

Müokardi SPET-uuring farmakoloogilisel koormusel (201Tl-kloriid) Süda 201Tl-kloriid SPET ravimikoormusega

Müokardi SPET-uuring farmakoloogilisel koormusel (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi SPET 

ravimikoormusega

Müokardi SPET-uuring farmakoloogilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin SPET 

ravimikoormusega

Müokardi PET-uuring farmakoloogilisel koormusel (15O-vesi) Süda 15O-vesi PET ravimikoormusega



Müokardi PET-uuring farmakoloogilisel koormusel (13N-ammoniaak) Süda 13N-ammoniaak PET ravimikoormusega

Müokardi PET-uuring farmakoloogilisel koormusel (82Rb-kloriid) Süda 82Rb-kloriid PET ravimikoormusega

C Müokardi innervatsiooniuuring Müokardi SPET-uuring (123I-MIBG) Süda 123I-MIBG SPET

C Müokardi viabiliteedi uuring Müokardi PET-uuring (18F-FDG) Süda 18F-FDG PET

C Südame funktsiooni uuring rahuolekus Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass 

planaarne

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist (99mTc-albumiin) Süda 99mTc-albumiin first pass planaarne

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist (99mTc-sestamibi) Süda 99mTc-sestamibi first pass planaarne

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist (99mTc-tetrofosmiin) Süda 99mTc-tetrofosmiin first pass planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-erütrotsüüdid) Süda 99mTc-erütrotsüüdid MUGA planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-albumiin) Süda 99mTc-albumiin MUGA planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-sestamibi) Süda 99mTc-sestamibi MUGA planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-tetrofosmiin) Süda 99mTc-tetrofosmiin MUGA planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-X) Süda 99mTc MUGA planaarne

SPET-uuring representatiivsest tsüklist (99mTc-erütrotsüüdid) Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass SPET

SPET-uuring representatiivsest tsüklist (99mTc-albumiin) Süda 99mTc-albumiin first pass SPET

C Südame funktsiooni uuring koormusel Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass 

planaarne lihaskoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin first pass planaarne 

lihaskoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi first pass planaarne 

lihaskoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin first pass planaarne 

lihaskoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-erütrotsüüdid) Süda 99mTc-erütrotsüüdid MUGA planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-albumiin) Süda 99mTc-albumiin MUGA planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-sestamibi) Süda 99mTc-sestamibi MUGA planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-tetrofosmiin) Süda 99mTc-tetrofosmiin MUGA planaarne

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega (99mTc-X) Süda 99mTc MUGA planaarne

SPET-uuring representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass SPET 

lihaskoormusega

SPET-uuring representatiivsest tsüklist füüsilisel koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin first pass SPET 

lihaskoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist psühholoogilisel koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass 

planaarne psühhokoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist psühholoogilisel koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin first pass planaarne 

psühhokoormusega



Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist psühholoogilisel koormusel (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi first pass planaarne 

psühhokoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist psühholoogilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin first pass planaarne 

psühhokoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid MUGA planaarne 

psühhokoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin MUGA planaarne 

psühhokoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi MUGA planaarne 

psühhokoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin MUGA planaarne 

psühhokoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega psühholoogilisel koormusel (99mTc-X)

Süda 99mTc MUGA planaarne 

psühhokoormusega

SPET-uuring representatiivsest tsüklist psühholoogilisel koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass SPET 

psühhokoormusega

SPET-uuring representatiivsest tsüklist psühholoogilisel koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin first pass SPET 

psühhokoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass 

planaarne külmakoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin first pass planaarne 

külmakoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi first pass planaarne 

külmakoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin first pass planaarne 

külmakoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTc- erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid MUGA planaarne 

külmakoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin MUGA planaarne 

külmakoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTc-sestabimi)

Süda 99mTc-sestamibi MUGA planaarne 

külmakoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin MUGA planaarne 

külmakoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega ja külmaprooviga (99mTc-X)

Süda 99mTc MUGA planaarne 

külmakoormusega

SPET-uuring representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass SPET 

külmakoormusega

SPET-uuring representatiivsest tsüklist külmaprooviga koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin first pass SPET 

külmakoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass 

planaarne ravimikoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin first pass planaarne 

ravimikoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel koormusel (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi first pass planaarne 

ravimikoormusega

Planaarne stsintigramm representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin first pass planaarne 

ravimikoormusega



Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid MUGA planaarne 

ravimikoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel (99mTc-albumiin)

Süda 99mTc-albumiin MUGA planaarne 

ravimikoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel (99mTc-sestamibi)

Süda 99mTc-sestamibi MUGA planaarne 

ravimikoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel (99mTc-tetrofosmiin)

Süda 99mTc-tetrofosmiin MUGA planaarne 

ravimikoormusega

Planaarne stsintigramm list mode salvestusega farmakoloogilisel koormusel (99mTc-X)

Süda 99mTc MUGA planaarne 

ravimikoormusega

SPET-uuring representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel koormusel (99mTc-erütrotsüüdid)

Süda 99mTc-erütrotsüüdid first pass SPET 

ravimikoormusega

SPET-uuring representatiivsest tsüklist farmakoloogilisel koormusel (99mTc- albumiin)

Süda 99mTc-albumiin first pass SPET 

ravimikoormusega

C Müokardi infarktikolde visualiseerimine Staatiline stsintigraafia (99mTc-pürofosfaat) Süda 99mTc-pürofosfaat planaarne

Staatiline stsintigraafia (99mTc-antimüosiin) Süda 99mTc-antimüosiin planaarne

Südamelihase SPET-uuring (99mTc-pürofosfaat) Süda 99mTc-pürofosfaat SPET

KÕHU- JA 

VAAGNAPIIRKOND N Neerupealiste uuring Neerupealiste koore stsintigraafia (131I-norkolesterool) Neerupealis 131I-norkolesterool planaarne

Neerupealiste säsi (feokromotsütoomi) stsintigraafia (123I-MIBG) Neerupealis 123I-MIBG SPET

 G Maksa uuringud Maksa staatiline stsintigraafia (99mTc-väävlikolloid) Maks 99mTc-väävlikolloid planaarne

Maksa staatiline stsintigraafia (99mTc-fütaatkolloid) Maks 99mTc-fütaatkolloid planaarne

Maksa SPET-uuring (99mTc-väävlikolloid) Maks 99mTc-väävlikolloid SPET

Maksa SPET-uuring (99mTc-fütaatkolloid) Maks 99mTc-fütaatkolloid SPET

Maksa ja hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia (99mTc-IDA) Maks 99mTc-IDA dünaamiline

G Põrna ja maksa uuringud Põrna ja maksa staatiline stsintigraafia (99mTc-väävlikolloid) Põrn maks 99mTc-väävlikolloid planaarne

Põrna ja maksa staatiline stsintigraafia (99mTc-fütaatkolloid) Põrn maks 99mTc-fütaatkolloid planaarne

Põrna ja maksa SPET-uuring (99mTc-väävlikolloid) Põrn maks 99mTc-väävlikolloid SPET

Põrna ja maksa SPET-uuring (99mTc-fütaatkolloid) Põrn maks 99mTc-fütaatkolloid SPET

G H. pylori infektsiooni diagnostika Radiomeetria (14C-uurea) 14C-uurea radiomeetria

G Meckeli divertiikli uuring Dünaamiline stsintigraafia (99mTc-pertehnetaat), SPET/KT-uuring 99mTc-pertehnetaat SPET

U Neerude uuringud Neerude staatiline stsintingraafia (99mTc-DMSA) Neer 99mTc-DMSA planaarne

Neerude SPET-uuring (99mTc-DMSA) Neer 99mTc-DMSA SPET

Neerude dünaamiline stsintigraafia (99mTc-MAG3) Neer 99mTc-MAG3 dünaamiline

Neerude dünaamiline stsintigraafia (99mTc-DTPA) Neer 99mTc-DTPA dünaamiline

Neerude dünaamiline stsintigraafia (131I-hippuraan) Neer 131I-hippuraan dünaamiline

Radiomeetria (51Cr-EDTA) Neer 51Cr-EDTA radiomeetria

Radiomeetria (99mTc-DTPA) Neer 99mTc-DTPA radiomeetria

U Vesikouretraalrefluksi uuringud Neerude dünaamiline stsintigraafia koos miktsiooniga (99mTc-MAG3) Neer 99mTc-MAG3 dünaamiline

Neerude dünaamiline stsintigraafia koos miktsiooniga (99mTc-DTPA) Neer 99mTc-DTPA dünaamiline



Dünaamiline nukleaartsüstograafia koos miktsiooniga (99mTc-pertehnetaat) Põis 99mTc-pertehnetaat

MUU M Luustiku uuring

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia (99mTc-difosfonaat) koos SPET/KT-uuringuga 

huvipiirkonnast, luustiku kogu keha stsintigraafia Skelett 99mTC-difosfonaat dünaamiline

Luustiku kogu keha staatiline stsintigraafia (99mTc-difosfonaat) koos SPET/KT-uuringuga Skelett 99mTC-difosfonaat SPET

Luustiku kogu keha stsintigraafia PET/KT-uuring (18F-fluoriid) Keha 18F-NaF PET

N Neuroendokriintuumori uuring

Somatostatiiniretseptorite kogu keha stsintigraafia (99mTc-somatostatiini analoog) koos SPET/KT-

uuringuga kaela, rindkere, kõhu ja vaagna piirkonnast Keha 99mTc-SRS SPET

Somatostatiiniretseptorite kogu keha stsintigraafia (177Lu-DOTA-peptiid) koos SPET/KT-uuringuga kaela, 

rindkere, kõhu ja vaagna piirkonnast Keha 177Lu-DOTA-peptiid SPET

Somatostatiiniretseptorite kogu keha PET/KT-uuring (68Ga-somatostatiini analoog) Keha 68Ga-SRS PET

Adrenergilise koe kogu keha stsintigraafia (123I-MIBG) koos SPET/KT- uuringuga kaela, rindkere, kõhu ja 

vaagna piirkonnast Keha 123I-MIBG SPET

Neuroendokriinkasvaja kogu keha uuring PET/KT (18F-FDG) Keha 18F-FDG PET

N Kilpnäärmevähi diagnostiline või ravijärgne 

kogu keha kontrolluuring Radiojoodravi järgne kogu keha kontrolluuring joodiga (131I-jodiid) Keha 131I-jodiid SPET

Medullaarse kilpnäärmevähi kogu keha stsintigraafia (123I-MIBG) Keha 123I-MIBG SPET

N Lümfostsintigraafia Dünaamiline nukleaarlümfograafia (99mTc-nanokolloid) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkonnast Lümfitee 99mTc-nanokolloid SPECT

Dünaamiline nukleaarlümfograafia (99mTc-nanokolloid) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkonnast, 

gammaanduri kasutamine Lümfitee 99mTc-nanokolloid SPECT

G Valgukaotuse lokaliseerimine soolestikus Dünaamiline nukleaarangiograafia (99mTc-HSA) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkonnast 99mTc-HSA planaarne ja SPET

V Verejooksu uuring Dünaamiline nukleaarangiograafia (99mTc-pürofosfaat) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkonnast 99mTc-pürofosfaat planaarne ja SPET

Dünaamiline nukleaarangiograafia (99mTc-tinakloriid) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkonnast 99mTc-tinakloriid planaarne ja SPET

Põletikukolde uuring Kogu keha stsintigraafia (111In-leukotsüüdid) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkondadest Keha 111In-leukotsüüdid planaarne ja SPET

Kogu keha stsintigraafia (99mTc-Leucoscan) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkondadest Keha 99mTc-Leucoscan planaarne ja SPET

Kogu keha stsintigraafia (99mTc-HMPAO leukotsüüdid) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkondadest Keha 99mTc-HMPAO planaarne ja SPET

Kogu keha stsintigraafia (99mTc-antikehad) koos SPET/KT-uuringuga huvipiirkondadest Keha 99mTc-antikehad planaarne ja SPET

Kasvajakolde lokaliseerimine Okultse kasvajakolde lokaliseerimine (99mTc-MAA) ROLL (99mTc-MAA)

Muu piirkonna isotoopuuring Peaaju, kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring (18F-X) Pea torso muu 18F PET

Peaaju, kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring (18F-FDG) Pea torso muu 18F-FDG PET

Peaaju, kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring (18F-NaF) Pea torso muu 18F-NaF PET

Peaaju, kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring (68Ga-peptiid) Pea torso muu 68Ga-peptiid PET

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring (18F-X) Torso muu 18F PET

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring (18F-FDG) Torso muu 18F-FDG PET

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring (68Ga-X) Torso muu 68Ga PET

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna PET/KT-uuring (68Ga-peptiid) Torso muu 68Ga-peptiid PET



Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna kahefaasiline PET/KT-uuring (18F-X) Torso muu kahefaasiline 18F PET

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna kahefaasiline PET/KT-uuring (18F-fluorokoliin) Torso muu kahefaasiline 18F-fluorokoliin PET

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna kahefaasiline PET/KT-uuring (18F-FDG) Torso muu kahefaasiline 18F-FDG PET

Kaela, rindkere, kõhukoopa ja väikse vaagna kahefaasiline PET/KT-uuring (68Ga-X) Torso muu kahefaasiline 68Ga PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-FDG) Keha 18F-FDG PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-fluorokoliin) Keha 18F-koliin PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-naatriumfluoriid) Keha 18F-NaF PET

Kogu keha PET/KT-uuring (68Ga-kemokiini retseptor) Keha 68Ga-kemokiini retseptor PET

Kogu keha PET/KT-uuring (68Ga-integriin) Keha 68Ga-integriin PET

Kogu keha PET/KT-uuring (68Ga-PSMA) Keha 68Ga-PSMA PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-FET) Keha 18F-FET PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-FES) Keha 18F-FES PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-MISO) Keha 18F-MISO PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-FLT) Keha 18F-FLT PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-DOPA) Keha 18F-DOPA PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-FACBC) Keha 18F-FACBC PET

Kogu keha PET/KT-uuring (18F-MAU) Keha 18F-MAU PET

Kogu keha PET/KT-uuring (68Ga-peptiid) Keha 68Ga-peptiid PET

Kogu keha PET/KT-uuring (metallopeptiid) Keha metallopeptiid PET

Kogu keha PET/KT-uuring (68Ga-aminohape) Keha 68Ga-aminohape PET

Kogu keha PET/KT-uuring (68Ga-afibody) Keha 68Ga-afibody PET

Muu isotoopuuring Muu isotoopuuring Muu isotoopuuring

Isotoopuuringu lisavõimalus Muu koormusproov nukleaarmeditsiini protseduuril Muu koormus isotoopuuring

Diagnostiline kompuutertomograafia nukleaarmeditsiini hübriiduuringul KT

Diagnostiline magnetresonantstomograafia nukleaarmeditsiini hübriiduuringul MRT

PET/KT lisauuring staatiline PET/KT lisauuring staatiline

PET/KT lisauuring dünaamiline PET/KT lisauuring dünaamiline

SPET/KT lisauuring staatiline Lisauuring SPET/KT

SPET/KT lisauuring dünaamiline Lisauuring SPET/KT

MUU M Luumetastaaside isotoopravi Luumetastaaside isotoopravi Isotoopravi luumetastaasid

M Radiosünovektoomia Radiosünovektoomia Isotoopravi sünovektoomia

N Kilpnäärmevähi isotoopravi Kilpnäärme papillaarse või follikulaarse vähi isotoopravi Isotoopravi diferentseerunud kilpnäärmevähk

Kilpnäärme medullaarse vähi isotoopravi Isotoopravi medullaarne kilpnäärmevähk

N Hüpertüreoosi isotoopravi Hüpertüreoosi isotoopravi Isotoopravi hüpertüreoos

N Neuroendokriinkasvaja isotoopravi Neuroendokriinkasvaja isotoopravi Isotoopravi NET

N Lümfoomi isotoopravi Lümfoomi isotoopravi Isotoopravi lümfoom

ISOTOOPRAVI



N Polütsüteemia isotoopravi Polütsüteemia isotoopravi Isotoopravi polütsüteemia

U Eesnäärmevähi isotoopravi Eesnäärmevähi isotoopravi Isotoopravi eesnäärmevähk

Muu isotoopravi Selektiivne koldesisene isotoopravi Isotoopravi SIRT

Muu isotoopravi Isotoopravi

T - thoracic (rindkere uuring)

SPET/KT-uuring - gammakaamera-kompuutertomograafiauuring

Uuringute lühendid:

P - pediatric (pediaatriline uuring)

V - vascular (vereringe uuring)

W - women's (günekoloogiline uuring)

U - urologic (urotrakti uuring)

C - cardiac (südame uuring)

G - gastrointestinal (seedetrakti uuring)

B - breast (rinnanäärme uuring)

Organsüsteemi lühendid:

SPET-uuring - gammakaamerauuring (üksiku footoni emissiooni tomograafiauuring) 

PET/KT-uuring - positronemissioontomograafia-kompuutertomograafiauuring

PET-uuring - positronemissioontomograafiauuring

N - neurologic/neuroendocrine (närvi- ja neuroendokriinsüsteemi uuring)

M - musculosceletal (tugisüsteemi uuring)


