
 

 

Unihäiriöihin ja hengitysvajeeseen liittyviä THL:n koodeja 
 
 
Tutkimukset 
 
 
XA420  Laaja unitutkimus (Unipolygrafia, PSG) 

XA421  Yöpolygrafia (myös ns. TX-rekisteröinti) 
XA422  Aktigrafia 

XG416  Maksimaalisten hengitystiepaineiden mittaus (MIP, MEP) (vanha koodi) 

GX1F5  Maksimaalisten hengitystiepaineiden mittaus (MIP, MEP) 
XG460  Lyhytaikainen oksimetria (Esim. poliklinikkavastaanotolla happisaturaation mittaus sormioksimetrilla 

tai rasituksenaikainen happikyllästeisyyden seuranta) (vanha koodi) 
GX2C5  Lyhytaikainen oksimetria (Esim. poliklinikkavastaanotolla happisaturaationmittaus sormioksimetrilla 

tai rasituksenaikainen happikyllästeisyyden seuranta) 
XG466  Unioksimetria (vanha koodi) 

GX2D5  Unioksimetria 

XQ858  Happiosapaineen mittaus (Valtimoverikaasuanalyysi) 
XG467  Yöllinen CO2-seuranta 

GX1P5  Yöllinen CO2-seuranta 
 

 

 

Hoito 
 

Unettomuus 
 

IAB13  Psykiatrinen unihäiriökonsultaatio 
IER07  Psykiatrinen univalmennus, ryhmä 

IEY18  Psykiatrinen univalmennus, yksilö 

IFA35  Unilääkkeen aloitus 
IFA36  Unilääkkeen lopetus 

 
 

Uniapnea 

 
R5110  Apuvälineen toimittaminen (Ei koske hoitotarvikkeita kuten maskia tai kostutinta) 

R5140  Apuvälineen käytön seuranta (Käytetään, jos hoitaja soittaa potilaalle aloitusvaiheessa tai pitkäai-
kaisseurannan yhteydessä etäseurantatiedot tarkistettuaan (maskivuoto, käyttötunnit, jäännös-AHI) 

tai lähettää hoitokirjeen; myös laitteen vaihto) 
SXC06  Uniapneakiskon valmistamiseen liittyvä kliininen työ 

WX723  CPAP-hoito (Jos seurantakäynti, kirjataan myös R5140) 

WX780  Etäseuranta CPAP (Käytetään etäseurannan aloituksessa, jolloin sisältää tarkistukset ja hoitajan 
etänä tekemät säädöt ilman yhteydenottoa potilaaseen. Jos hoitaja soittaa potilaalle aloitusvai-

heessa tai pitkäaikaisseurannan yhteydessä etäseurantatiedot tarkistettuaan (maskivuoto, käyttötun-
nit, jäännös-AHI) tai lähettää hoitokirjeen, kirjataan lisäksi koodi R5140)  

 

 
Hengitysvaje 

 
GBA60  Trakeostomia-avanteen hoito (Henkitorviavanteen hoito, mukaan lukien avannekanyylin vaihto) 

GBB00  Henkitorviavanteen teko 
GBB13  Henkitorviavanteen tarkistaminen 

GBB18  Henkitorviavanteen sulku 

TGB20  Trakeakanyylin vaihto 
R5110  Apuvälineen toimittaminen (Ei koske hoitotarvikkeita kuten maskia tai kostutinta) 

R5140  Apuvälineen käytön seuranta, jos hoitaja soittaa potilaalle aloitusvaiheessa tai pitkäaikaisseurannan 
yhteydessä etäseurantatiedot tarkistettuaan (maskivuoto, käyttötunnit, jäännös-AHI) tai lähettää 



 

 

hoitokirjeen; koskee myös laitteen vaihtoa. Käytetään samoin adaptiivisen servoventilaation etäseu-
rannassa.) 

WX700  Hengityksen ja verenkierron valvonta (Esim. jatkuva verenpaineseuranta) 
WX721  Happirikastinhoito (Jos seurantakäynti, kirjataan myös R5140; käytetään myös laitteen vaihdossa) 

WX722  Ylipainehengityshoito (Käytetään, jos potilaalla käytössä ”peruslaitetta” edistyneempi kaksoispai-

neventilaattori, kauppanimiä Trilogy, Stellar, Astral ym.) 
WX724  Adaptiivinen servoventilaatio (Jos seurantakäynti, kirjataan myös R5140; käytetään myös laitteen 

vaihdossa) 
WX725  Noninvasiivinen ventilaatio (Jos seurantakäynti tai laitteen vaihto, kirjataan myös R5140) 

WX726  Suurivirtauksinen happihoito (Käytetään myös, vaikkei Airvossa® olisi happilisää. Jos seurantakäynti, 

kirjataan myös R5140) 
WX727  Liikkuessa käytettävä happihoito 

WX730  Hengityskonehoito (Invasiivinen ventilaatiohoito) 
WX736  Hengityshalvausstatus 

WX781  Etäseuranta noninvasiivinen ventilaatio (Käytetään etäseurannan aloituksessa, jolloin sisältää tarkis-
tukset ja hoitajan etänä tekemät säädöt ilman yhteydenottoa potilaaseen. Jos hoitaja soittaa poti-

laalle aloitusvaiheessa tai pitkäaikaisseurannan yhteydessä etäseurantatiedot tarkistettuaan (maski-

vuoto, käyttötunnit, jäännös-AHI) tai lähettää hoitokirjeen, kirjataan lisäksi koodi R5140. Käytetään 
samoin adaptiivisen servoventilaation etäseurannassa.) 

WX892  Valvontatasoinen hoito (Keuhkovalvontayksikön tai vastaavan potilaat) 
XF603  Suora verenpaineen mittaus (Suora valtimopaineen mittaus) 

 
 
Esimerkkejä koodiyhdistelmistä 
 

WX723+R5110+WX780  CPAP-hoito + apuvälineen toimittaminen + etäseuranta (ei laitetta vaihdettaessa) 

WX724+R5110+WX781  Adaptiivinen servoventilaatio + apuvälineen toimittaminen + etäseuranta (ei laitetta 
vaihdettaessa) 

WX725+R5110+WX781  Noninvasiivinen ventilaatio + apuvälineen toimittaminen + etäseuranta (ei laitetta 
vaihdettaessa) 

WX726+R5110  Suurivirtauksinen happihoito + apuvälineen toimittaminen 
WX726+R5140 Suurivirtauksinen happihoito + apuvälineen käytön seuranta (seurantakäynti, myös 

laitteen vaihto) 

WX721+R5110  Happirikastinhoito + apuvälineen toimittaminen (ei laitetta vaihdettaessa) 
WX721+R5140  Happirikastinhoito + apuvälineen käytön seuranta (seurantakäynti, myös laitteen 

vaihto) 
WX723+R5140  CPAP-hoito + apuvälineen käytön seuranta (seurantakäynti, myös laitteen vaihto) 

WX724+R5140  Adaptiivinen servoventilaatio + apuvälineen käytön seuranta (seurantakäynti, myös 

laitteen vaihto)  
WX725+R5140  Noninvasiivinen ventilaatio + apuvälineen käytön seuranta (seurantakäynti, myös lait-

teen vaihto) 
WX726+R5140  Suurivirtauksinen happihoito + apuvälineen käytön seuranta (seurantakäynti, myös 

laitteen vaihto) 
 


