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Hammasröntgen, hyvän kuvan kriteerit
PERIAPIKAALIKUVAUS
Kuvaus pidikkeen kanssa paralleeliprojektiossa.

Kuvan rajaus:
- kaikki halutut hampaat, mukaan lukien niiden kruunut ja juuret
- apikaalialuetta näkyy 2–3 mm.
Projektio:
- hampaat kuvautuvat lyhentymättöminä tai venymättöminä
- kuvassa ei tulisi olla horisontaalista hampaiden päällekkäin projisoitumista.
Muuta;
- kiilteen ja hammasluun välillä riittävä kontrasti
- parodontaalirako erottuu
- hampaat tiukasti pidikkeessä
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BITEWING-KUVAUS (BW-KUVAUS,
PURUSIIVEKEKUVAUS)
Kuvaus pidikkeen kanssa.
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Kuvan rajaus:
- kulmahampaan distaalipinnalta distaalisimman puhjenneen hampaan mesiaalipinnalle
- alveoliluuta näkyy ylä- ja alaleuassa saman verran
(kun ei ole alveoliluukatoa)
Projektio:
- hampaat kuvautuvat lyhentymättöminä tai venymättöminä
- hampaat eivät kuvaudu horisontaalisesti päällekkäin
(ideaalitapaus 1.). Jos tätä esiintyy, sitä ei saisi olla
kuin puolet kiilteen paksuudesta (2).
Muuta:
- kiilteen ja hammasluun välillä tulisi olla riittävä kontrasti
- hampaat tiukasti pidikkeessä
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ALALEUAN KOHTISUORA OKKLUSAALIKUVA
(90°)

Kuvan rajaus:
- kuva on otettu oireiselta puolelta kuvausindikaation
mukaan. Alaleuka kuvautuu molaarialueelta etualueelle.
Muuta:
Sylkikiviepäily: kuva on alivalotettu

Mallikuva sylkikiviepäilystä (alivalotettu)
YLÄLEUAN PUOLIAKSIAALINEN
OKKLUSAALIKUVA (45°)

Kuvan rajaus:
- yläleuan etuosa ja kulmahampaiden välinen alue.
Muuta:
- kuvissa näkyvät röntgenpositiiviset merkit osoittaen
putkensiirron suunnan (jos siirtoa käytetty)
- riittävä kontrasti kiilteen ja hammasluun välillä

Mallikuvassa käytetty putken siirtoa.
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