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Kyynärvarren natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit 

AP 

Kyynärvarsi kuvautuu suorassa AP-suunnassa.  

 

Kuvan rajaus: 
- olkaluun distaalipäästä ranneluihin, vähintään 2,5 cm 
ranne- ja kyynärnivelten yli 
- ihon pinnasta toiseen 

Projektio: 
- värttinäluu ja kyynärluu kuvautuvat rinnakkain siten että 
värttinäluun pää, kaula ja kyhmy kuvautuvat hiukan kyy-
närluun kanssa päällekkäin 
- ojentaja- (lateralinen epikondyyli) ja koukistajalisäkkeet 
(mediaalinen epikondyyli) profiilissa distaalisen olkaluun 
kulmissa eivätkä ne kuvaudu venyneinä tai lyhentyneinä 
- kyynärlisäke kyynärlisäkekuopassa 
- olka-kyynärluunivel osittain avoin 
- värttinäluun pään nivelpinta kuvautuu 
- kyynärluun puikkolisäke kuvautuu distaalisesti kyynär-
luun pään keskilinjaan 
- värttinäluun puikkolisäke profiilissa, posteriorisesti kyy-
närluun päähän nähden 
- värttinäluu ja kyynärluu eivät kuvaudu distaalisesti pääl-
lekkäin 

Muuta: 
- ranne- ja kyynärnivelet ovat vain osittain avoimet 
- kyynärvarsi tasaisesti valottunut 

SIVU 

Kyynärvarsi kuvautuu suorassa sivusuunnassa.  

 

Kuvan rajaus: 
- olkaluun distaalipäästä ranneluiden tyvirivistöön, 2,5 cm 
ranne- ja kyynärnivelten yli 
- ihon pinnasta toiseen 

Projektio: 
- kyynärluu ja värttinäluu kuvautuvat päällekkäin ranteen 
distaalikolmanneksessa  
- distaalisen veneluun anteriorinen osa ja herneluu lin-
jassa  
- kyynärluun puikkolisäke profiilissa posteriorisesti 
- värttinäluun kyhmy anteriorisesti  
- kyynärnivelessä värttinäluun pää kuvautuu kyynärluun 
varislisäkkeen päälle 
- kyynärnivel avoin  
- ojentaja- ja koukistajalisäkkeet päällekkäin (lateraalinen 
ja mediaalinen epikondyyli) 
- kyynärlisäke profiilissa 

Muuta: 
- kyynärpään ja ranteen rasvatyynyt erottuvat 
- kyynärnivel 90º kulmassa 
- kyynärvarsi tasaisesti valottunut 

Liittyvät ohjeet 
Diagnostiikkakeskus, radiologian ohjeistus 

 Kyynärnivelen anatomia, natiiviröntgen  

 Ranteen anatomia, natiiviröntgen  
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