
HUS Kuvantaminen OPAS Versio: 5 s. 1/3 

Radiologia Natiivi Voimaantulopäivä: 2.5.2022 

  Kasvonluiden natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit 
 

Kasvonluiden natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit 

PA/AP  

Kasvonluut kuvautuvat suorassa tai 15º aksiaalisessa 
kraniokaudaalisessa PA-suunnassa tai kaudokraniaali-
sessa AP-suunnassa (Caldwell).  

 

Kuvan rajaus: 
- otsaonteloiden yläpuolelta purentatasoon 
- ihon pinnasta toiseen 

Projektio: 
- molemmin puolin yhtä pitkät etäisyydet kallon  
ja silmäkuoppien ulkoreunoista keskilinjaan 
- poskiluut kuvautuvat symmetrisinä 
- 0º AP/PA: ohimoluun kallio-osat kuvautuvat silmä-
kuoppien keskelle 
- 15º PA/AP: ohimoluun kallio-osat kuvautuvat silmä-
kuoppien alakolmannekseen 

Muuta: 
- ohimoluun kallio-osan kärki sekä sisempi korvakäy-
tävä erottuvat terävinä 
- silmäkuopat kuvautuvat tummina 
 

KUUTAMO (Waters) 

Kasvonluut kuvautuvat aksiaalisessa 37º PA-
suunnassa tai 30º AP-suunnassa. 

 

Kuvan rajaus: 
- otsaonteloiden yläpuolelta C2-tasoon 
- kallon ulkoreunat näkyvät 

Projektio: 
- molemmin puolin yhtä pitkät etäisyydet kallon  
ja silmäkuoppien ulkoreunoista keskilinjaan 
- poskiluut kuvautuvat symmetrisesti 
- kallioluut kuvautuvat poskionteloiden alapuolella 
- poskionteloiden pohjat kuvautuvat kallonpohjan lui-
den yläpuolelle  
- C2:n hammas kuvautuu keskelle niska-aukkoa 

Muuta: 
- silmäkuopat kuvautuvat tummina ja nenän sivuon-
telot selvästi 
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SIVU 

Kasvonluut kuvautuvat suorassa sivusuunnassa.  

 

Kuvan rajaus: 
- otsaonteloiden yläpuolelta leuankärkeen  
- leuankärjestä ja otsan edestä kaularankaan, C2:n 
hammas kuvassa  

Projektio: 
- oikean ja vasemman puolen alaleukaluun kulmat, 
leukanivelet ja kitaluun siivet, sekä silmäkuoppien 
katot kuvautuvat päällekkäin 
- turkinsatula kuvautuu profiilissa yhtenä linjana 

Muuta: 
- turkinsatulan pohja kuvautuu terävänä, iänmukai-
sena 
- hampaat kevyesti yhdessä 

 
 

ZYGOMAKAARET 

Poskiluu tai -luut kuvautuvat IOML:a kohtisuorassa tan-
gentiaalisessa (yliaksiaalisessa) tai n. 30º kraniokau-
daalisessa aksiaalisessa suunnassa.  

 
kohdistettu kuva       tangentiaalinen, yliaksiaali 

 
puoliaksiaali 

Kuvan rajaus: 
- poskiluun yläpuolelta sen alapuolelle 
- yhdellä eksponoinnilla: ihon pinnasta toiseen 
- kohdistettu (päätä kallistetaan n. 15º kuvattavalle 
puolelle): hampaista ihon pintaan 

Projektio: 
- poskikaaressa/kaarissa ei ole lyhentymää  
- poskiluu tai -luut kuvautuvat vapaana niin, että leu-
kaluu tai kallon luut eivät kuvaudu päälle 
- yhdellä eksponoinnilla kuvattaessa: poskiluut ku-
vautuvat symmetrisesti 
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ORBITAT PA/AP 

Silmäkuopat kuvautuvat suorassa tai aksiaalisessa 30º 
kraniokaudaalisessa PA-suunnassa tai 30º kaudo-kra-
niaalisessa AP-suunnassa.  

 

Kuvan rajaus: 
- silmäkuoppien yläpuolelta poskionteloiden alareu-
naan 
- ihon pinnasta toiseen 

Projektio: 
- silmäkuopat kuvautuvat symmetrisinä ilman päälle 
kuvautuvia rakenteita 
- kallioluut kuvautuvat silmäkuoppien pohjien ala-
puolelle 

Muuta: 
- mahdollinen vierasesine nähtävissä 
 

SIVU 

Silmäkuoppien alue kuvautuu suorassa sivusuun-
nassa. 

 

Kuvan rajaus: 
- otsaonteloiden yläpuolelta poskionteloiden alareu-
naan 
- otsaonteloiden edestä korvakäytävään 
- tiukka rajaus silmäkuoppiin 

Projektio: 
- silmäkuopan ylä- ja lateraaliosat päällekkäin 
- nenäluu suorassa sivuasennossa 

Muuta: 
- mahdollinen vierasesine nähtävissä 

Liittyvät ohjeet 

HUS Kuvantamisen ohjeistus 

 Kasvonluiden anatomia, natiiviröntgen  

Laatija: Merja Wirtanen 
Muut laatijat: Aku Ahonen;Aki Kotipelto;Hanna Pietikäinen;Raija Seuri;Tomi Suo-Yrjö 
Liittyy tutkimuksiin: AA3AA Kasvonluiden natiiviröntgen; DM1AA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen; DM1QA Nenän 
sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta; 
Lisätieto: Siirretty orbitassa ollut kuvausohjeistus menettelyohjeeseen.  
Tunniste: 95 
Jakelu, intranet: Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 1_Natiivikuvantamisen ohjeet > 1_Pään natiivirönt-
gentutkimukset 
internet: Tutkimusohjekirja > Radiologia > Tutkimukseen lähettäminen, ajanvaraus ja esivalmistelu > Natiivitutkimukset > 
Kuvausoppaat > Pään kuvausoppaat 
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