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Lapsen luustoröntgen (ent. murtumaseula) 

Kirjaaminen 

NK6AA Lapsen luustoröntgen 

Ota huomioon 

Kuvataan sairaalassa alle 2-vuotiaasta lapsesta kaltoinkohteluepäilyn yhteydessä. Kuvaus 
tehdään virka-aikana. 
Viikonloppuisin hoitava lääkäri ja radiologi sopivat kuvausajankohdan niin, että paikalla on 
riittävä määrä hoitajia. 

 Lausunnon antaa kaksi erikoislääkäriä, tarvittaessa virka-aikaan voi konsultoida lasten-
radiologia, konsultaationumero 050 427 1305. 

 Radiologi arvioi aina kuvien riittävyyden. 

 Havaitun murtuman kohdalta kuvataan myös sivukuva. 

 Thorax AP rajataan niin alas, että kaikki kylkiluut näkyvät.  

 Lantio AP rajataan niin ylös, että kaikki lannenikamat näkyvät (jos eivät näy thx-kuvassa). 

 Kuvauksessa käytetään tarkinta mahdollista kuvausohjelmaa. 

 Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, ettei kuvissa ole esim. vaatteista tai vaipoista arte-
faktaa. 

2 vuotta täyttänyt: Ei kuvata murtumaseulaa, vain murtumaepäilyn mukaiset kohteet, kaksi 
suuntaa tavalliseen tapaan. 
Syndroomaselvittely: katso Pitkien luiden natiiviröntgen  

Projektiot 

Luustoröntgenin pro-
jektiot 

Reidet AP erikseen 
Sääret AP erikseen 
Olkavarret AP erikseen 
Kyynärvarret AP erikseen 
Thorax AP – solisluiden ja kaikkien kylkiluiden tulee näkyä ku-
vassa 
Kylkiluuviistot – molemmin puolin 45° viistoten, koko thorax ku-
vaan molemmissa viistoissa 
Lantio AP – lannerangan tulee näkyä kuvassa niiltä osin, kun ei 
näy thx-kuvassa 
Kallo AP ja sivu. Lisäksi ½-aksiaali jos vamma (kuhmu tai mur-
tuma) on päässä 
Kädet PA 
Jalkaterät AP 
Rangan sivu 
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Kuvaustekniikka 

Kuvausjännite 

Pitkät luut: 55–60 kV 
Pikkuluut: 45–55 kV 
Kallo: 60–70 kV 
Thorax: 105 kV 
Selkäranka: 70–75 kV 

Fokus 
Iso: reidet, thorax, selkäranka 
Pieni: sääret, olkavarret, kyynärvarret, kallo, kädet, jalkaterät 

Hila 

Käytetään: selkärangan sivu, kallo 
Ei käytetä: thorax, lantio, reisi, sääri, jalkaterät, olkavarsi, kyynär-
varsi, kädet 
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