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Kylkiluiden natiiviröntgen  

Kirjaaminen 

GA5AA Kylkiluiden natiiviröntgen (GA5YA ilman lausuntoa) 

 Molemman puolen kylkiluut: GA5AA puolisuuteen ”molemmat puolet”. 

GD1AA Thoraxin natiiviröntgen (GD1YA ilman lausuntoa) 
GD1QA Thoraxin natiiviröntgen makuuasennossa (GD3YA ilman lausuntoa) 
GD1PA Thoraxin natiiviröntgen, yksi projektio (GD2YA ilman lausuntoa) 
GD1UA Thoraxin natiiviröntgen radiologian yksikön ulkopuolella (GD5YA ilman lausuntoa) 

 GD1UA: sisältää natiivilisätyön. 

 Thorax ja kylkiluut: GD1AA ja GD5AA.  

Ota huomioon 

 Jos on tuore thorax-kuva, konsultoidaan radiologia. 

 Lapsen pahoinpitelyselvittely: menettelyohje Lapsen luustoröntgen (ent. murtuma-
seula). Ei kuvata traumaindikaatiolla.  

 Oireinen kylkiluu voidaan merkata profiiliin laitetulla esim. lyijyhaulilla 

 Kylkiluun suurennos pyritään minimoimaan (AP/PA-suunnan valinta)  

Projektiot 

Trauma 
Thorax PA/AP, rajauksessa pehmytosat mukaan 
Thorax sivu 

Maligniteetti tai sen 
epäily  
 

PA/AP kipeä kylki 
Viisto n. 30-45 astetta ja kuvattava kylki lähempänä telinettä. 
Suurennuksen välttämiseksi, jos kiinnostuksen kohteena 

 anterioriset kylkiluut: PA-viisto 

 posterioriset kylkiluut: AP-viisto 

Myelooma PA/AP molemmat puolet tai pyynnön mukaisesti. 

Kuvaustekniikka 

Kuvausjännite 
Thorax: 125–135 kV   
Luukuvaus: 75–80 kV 

Fokus Iso 

Hila Käytetään 
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Liittyvät ohjeet 

HUS Kuvantamisen ohjeistus 

 Natiiviröntgentutkimusten yleisohje  

 Potilaan säteilysuojaus röntgentutkimuksissa  

 Lapsen luustoröntgen (ent. murtumaseula) 

 Kylkiluiden natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit  

 Kylkiluiden röntgenanatomia, natiiviröntgen  

Muut 
 ACR Appropriateness Criteria / Rib fracture  

 Kylkiluumutumien kuvaaminen - wikiradiography (englanniksi)  

Lisätietoja antaa 

Natiiviohjetiimi ja kehittämispäällikkö Eija Vartiainen  

Laatija: Merja Wirtanen 
Muut laatijat: Aku Ahonen;Hanna Pietikäinen;Raija Seuri;Markus Sormaala;Tomi Suo-Yrjö;Aki Kotipelto 
Liittyy tutkimuksiin: GA5AA Kylkiluiden natiiviröntgen; 
Liittyy tutkimusryhmään:   
Lisätieto: Kuvataan myös lapsilla (ei traumaindikaatiolla), aiemmin ikärajana 17 vuotta. Projektioiden metastaasiepäily 
muutettu: Maligniteetti tai sen epäily.  
Tunniste: 83 
Jakelu intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 2_Kaulan ja rintakehän 
natiiviröntgentutkimukset 
internet: Tutkimusohjekirja > Radiologia > Tutkimukseen lähettäminen, ajanvaraus ja esivalmistelu > Natiivitutkimukset > 
Kuvausoppaat > Kaula ja rintakehä  
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https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/1_Natiivikuvantamisen%20ohjeet/2_Kaulan%20ja%20rintakeh%C3%A4n%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset/Kylkiluiden%20anatomia,%20natiivir%C3%B6ntgen.pdf?csf=1&e=776627a074844ffba8548718a14ca4ee
https://acsearch.acr.org/docs/69450/Narrative/
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https://huslab.fi/radiologia/index.html
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https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/05_kuvausoppaat/04_kaula_ja_rintakeha/index.html

