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Olkanivelen natiiviröntgen  

Kirjaaminen 

NB1AA Olkanivelen natiiviröntgen (NB1YA ilman lausuntoa) 

Ota huomioon 

AP viisto –kuvassa on olkanivelen nivelraon kuvauduttava. 

Projektiot 

Aikuiset 

Peruskuvaus 
(itsestään kipeytynyt tai 
artroosi) 

AP sisärotaatio (ei viisto): sädesuunta 15º kraniokaudaalisesti. 
AP viisto ulkorotaatio: sädesuunta 15º kraniokaudaalisesti. 
Y = supraspinatus outlet: sädesuunta 15º (PA, kranio-
kaudaalisesti). 

Trauma (etenkin epäily 
murtumasta) 

Murtumakontrolli 

Luksaatio 
(luksaatiotaipumus, ei-
traumaattinen luksaatio, 
luksaatiokontrolli) 

AP sisärotaatio (ei viisto): sädesuunta 15º kraniokaudaalisesti. 

AP viisto ulkorotaatio: sädesuunta 15º kraniokaudaalisesti.  

 Jos ulkorotaatio ei onnistu, otetaan sisärotaatio sekä 
viistottuna että ei-viistottuna 

 Ei kuvata 1. postop. kontrollissa (ulkorotaatiorajoitus) tai 
luksaatiokontrollissa. 

Aksiaali (ei oteta levytetyistä olkapäistä) 

Y = supraspinatus outlet: sädesuunta 15º (PA, kranio-
kaudaalisesti), jos aksiaali ei onnistu. 

Proteesi, preop. ja 
kontrolli 

AP viisto sisärotaatio: sädesuunta 15º kraniokaudaalisesti. 

AP viisto ulkorotaatio: sädesuunta 15º kraniokaudaalisesti.  

 Ei kuvata 1. postop.kontrollissa (ulkorotaatiorajoitus). 

Aksiaali (proteesin distaalipään ei tarvitse olla kuvassa) 

Lapset 

Peruskuvaus 

Kaikki kuvat suorin sätein 

AP viisto sisärotaatio 

AP viisto ulkorotaatio tai Y, jos ulkorotaatio ei onnistu. 

Kuvaustekniikka  

Kuvausjännite 60–70 kV 

Fokus Pieni 

Hila 
Aikuiset: käytetään 

Lapset: ei käytetä 

Liittyvät ohjeet  
HUS Kuvantamisen ohjeistus 

 Natiiviröntgentutkimusten yleisohje  

 Potilaan säteilysuojaus röntgentutkimuksissa  

 Olkanivelen natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit  

 Olkanivelen anatomia, natiiviröntgen  

 Olkanivelen natiiviröntgen, projektioita  

https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/1_Natiivikuvantamisen%20ohjeet/Natiivir%C3%B6ntgentutkimusten%20yleisohje.pdf?csf=1&e=067f69ab345f4a5d8790c7f507cd3b9c
https://hussote.sharepoint.com/sites/10058/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Potilaan%20s%C3%A4teilysuojaus%20r%C3%B6ntgentutkimuksissa.pdf?csf=1&e=84ee6043f20140dd818cba24d5c050dd
https://hussote.sharepoint.com/:b:/s/10108/ESJjqddk4h5HoirTVRSpM_cB0XuMCLAmsfc00VQWVm7S_Q?e=bcvhRh
https://hussote.sharepoint.com/:b:/s/10108/EajrimxkV5JJqJ4NeI0dbzsBHZj4QLiO2Ox8ANKjPzleeQ?e=xdkTwQ
https://hussote.sharepoint.com/:b:/s/10108/ESvBMXQzmExHlUay_eEU1HoBWcZ82zYFtC-VlyNG9b3trA?e=JZ41Qt
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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: NB1AA Olkanivelen natiiviröntgen; 
Liittyy tutkimusryhmään:   
Lisätieto: Ota huomioon -kohtaan: AP viisto kuvassa on olkanivelen nivelraon kuvauduttava.  
Tunniste: 1376 
Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 5_Yläraajojen 
natiiviröntgentutkimukset 

internet: Tutkimusohjekirja > Radiologia > Tutkimukseen lähettäminen, ajanvaraus ja esivalmistelu > 
Natiivitutkimukset > Kuvausoppaat > Yläraajat  

https://hussote.sharepoint.com/sites/10108
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://hussote.sharepoint.com/sites/10108/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10108%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F1%5FNatiivikuvantamisen%20ohjeet%2F5%5FYl%C3%A4raajojen%20natiivir%C3%B6ntgentutkimukset
https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/05_kuvausoppaat/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/natiivitutkimukset/05_kuvausoppaat/05_ylaraajat/index.html

