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Skolioosin natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit
PA / AP – ensimmäinen kuvauskerta
Ranka kuvautuu suorassa PA/AP-suunnassa.

Kuvan rajaus:
- ensimmäisessä kuvauksessa leukakulmasta sarvennoisten tasoon, reisiluiden pään yläreuna kuvassa
- kontrollikuvauksissa C7-nikamasta ristiluun yläreunaan.
Kaularanka mukaan, jos skolioosi ulottuu sen alueelle
(yläreuna leukakulmiin)
Projektio (skolioosista riippuen):
- nikamien ylä- ja alapäätelevyt yhtenä viivana keskisäteen alueella
- nikamavälit avoimet

ensimmäinen kuvaus

kontrollikuvaus

SIVU
Ranka kuvautuu suorassa sivusuunnassa.

Muuta:
- nikamat, nikamien päätelevyt sekä haarakkeet erottuvat
niin, että niiden kautta on piirrettävissä mittauslinjat skolioosikulman mittaamiseksi.
- ensimmäisessä kuvauksessa reisiluiden päät tulee näkyä kuvassa niin, että mahdollinen alaraajojen pituusero
on mitattavissa
- ensimmäisessä kuvauksessa luurakenteen tulee erottua
niin hyvin, että mahdolliset nikamien rakennepoikkeavuudet ovat erotettavissa
- leikatussa selässä mahdollinen instrumentaatio näkyy
kokonaan, samoin ainakin yksi nikama sen ylä- ja alapuolella
- jalan alla mahdollisesti käytetty koroke merkittynä kuvaan
Kuvan rajaus:
- ensimmäisessä kuvauksessa leukakulmasta lonkkaniveltasoon, ryhtikuvassa lonkkanivelet kuvassa
- kontrollikuvauksissa C7-nikamasta ristiluun yläreunaan
tai pyynnön mukaan lonkat mukaan, ryhtikuvassa aina.
Kaularanka mukaan, jos skolioosi ulottuu sen alueelle
Projektio:
- suoliluun harjut lähes päällekkäin
- nikamien takareunat kuvautuvat päällekkäin
Muuta:
- ensimmäisessä kuvauksessa luurakenteen tulee erottua
niin hyvin, että mahdolliset nikamien rakennepoikkeavuudet ovat erotettavissa
- leikatussa selässä mahdollinen instrumentaatio näkyy
kokonaan, samoin ainakin yksi nikama sen ylä- ja alapuolella
- jalan alla mahdollisesti käytetty koroke merkittynä kuvaan
- ryhtikuvassa kuvanlaatu niin hyvä, että myös lannerangan alaosan nikamien päätelevyt erottuvat

ensimmäinen kuvaus

kontrollikuvaus
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