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Yleistä
Hyvän kuvan kriteerien taustalla on oletus siitä, että kuvassa on erotettavissa normaalit
anatomiset rakenteet ja mahdollinen patologia erottuu.
Kriteereissä tarkastellaan normaalikokoisen aikuispotilaan kuvaa, joka on tuotettu tavanomaisessa kuvaustilanteessa ja tavanomaisella tekniikalla. Osassa kriteerejä on mainittu
erikseen lapsipotilaita koskevia kuvakriteerejä.
Kuvaa ei automaattisesti uusita, jos se on diagnostisesti riittävä, vaikka kaikki kriteerit eivät
täyttyisi. Uusimisen tarpeen ratkaisee kliininen kuvanlaatu ja kuvan käyttötarkoitus.

Kuvan tiedot
Kaikissa kuvissa tulee näkyä:
• potilaan nimi ja henkilötunnus,
• kuvausaika ja -paikka,
• puolenmerkki ja
• tarvittaessa kuvaustapa, taivutussuunta, rasituskuvaus jne.,
• muut tarvittavat lisämerkinnät, jotka on menettelyohjeissa erikseen mainittu.
Kuvaan liittyvät tiedot eivät saa peitä kohteena olevaa aluetta. Puolenmerkin tai lisätekstin
paikka on potilaan ihon pinnan ulkopuolella.

Kuvan rajaus
Kuvassa kohteen rajaus tulee näkyä neljässä suunnassa ottaen huomioon kuvaustekniikan
asettamat rajoitukset. Rajauksen tulee olla riittävän tiukka kontrastin parantamiseksi ja potilaan säteilyaltistuksen pienentämiseksi. Rajaus ei kuitenkaan saa olla liian tiukka.
Kuvassa tulisi näkyä vamma- tai oirealueen pehmytkudokset jotta mm. vierasesineet, kaasu ja pehmytkudoksien kalkkeumat näkyisivät sekä anatomiset suhteet erottuisivat.
Kuvattavan kohteen muutosten, kuten murtumalinjojen tai kasvainten, on näyttävä kokonaan. Lähtökohtaisesti koko vamma-alue tulisi olla samassa kuvassa. Jos kuvattava kohde
(esim. pitkä luu) täytyy jakaa kahteen kuvaan, jako tehdään vamman tai muutoksen sijainnin mukaan. Lähin nivel kuvataan vammanpuoleiseen kuvaan.
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Kuvan digitaalinen jälkirajaus (jälkikollimointia) tehdään tarvittaessa niin, että alkuperäinen
rajaus erottuu.
Selkärangan kohdistetuissa kuvissa tulee näkyä kohdenikaman/-ien lisäksi myös yksi kokonainen nikama kohteen ylä- ja alapuolelta.
Kontrollikuvauksissa kuvan rajaus voi poiketa tavanomaisesta.

Kuvan laatu
Kuvassa olevien anatomisten kohteiden erottumiseen vaikuttavat kuvan terävyys, kontrasti
ja kohina.
Pehmytkudoskontrastin on oltava riittävä. Kuvasta on voitava arvioida turvotus ja mahdolliset vierasesineet. Lihaksen ja rasvan rajan välinen eron tulee olla terävä. Kuvassa olevat
pehmytosat eivät saa ylivalottua (palaminen tai saturoituminen), jolloin ne eivät erotu kuvassa.
Hohkaluun rakenteen tulee erottua hyvin ja luun kuorikerroksen terävänä. Kontrastiero luun
ja metallin välillä on oltava selkeä.

Kuvavirheet ja geometriset vääristymät
Kuvassa tulee olla mahdollisimman vähän kuvavirheitä (artefaktoja) tai geometrista vääristymää.
Artefaktoja voi syntyä mm. liikkeestä, vierasesineistä, kuvaluennasta ja kuvalevyistä, suoradigitaalisen ilmaisimen vioista tai puutteellisesta kalibroinnista. Artefaktojen välttämiseksi
kuvaan kuulumattomat vierasesineet poistetaan ennen kuvausta tai tarvittaessa kuvaan
tehdään merkintä kuvassa olevasta, siihen kuulumattomasta kohteesta.
• Pään, kaularangan ja ylävartalon alueen kuvauksissa hiusten (mm. letit) on hyvä olla
pois kuvattavalta alueelta.
• Kipsi ja muut ulkoiset tukirakenteet poistetaan kuvauksen ajaksi, jos se on mahdollista.
Geometrinen vääristymä syntyy fokuksen, kuvauskohteen ja kuvailmaisimen välisistä
etäisyyksistä. Vääristymien välttämiseksi käytetään mahdollisimman pitkää kuvausetäisyyttä fokuksen ja kohteen välillä sekä mahdollisimman lyhyttä etäisyyttä kohteen ja kuvailmaisimen välillä.

HUS-Kuvantaminen
Radiologia

OPAS – Hyvän kuvan kriteerit
Natiivi

s. 3(4)
Voimaantulopäivä: 1.1.2014
Versio: 3.0

Ortopediset kiinnitysmateriaalit ja tekonivelet
Kaikki ortopediset sisäiset kiinnitykset (interni fiksaatio) ja niihin liittyvät kiinnitysruuvit
tai luusementit tulee näkyä kuvassa kokonaisuudessaan ja pääsääntöisesti kahdessa toisiinsa nähden kohtisuorassa suunnassa. Kuvasta on voitava arvioida kiinnitysmateriaalin
eheys ja sijainti ympäröiviin rakenteisiin, esim. nivelpintaan nähden. Mahdolliset irtoamisen
merkit tai tulehdusreaktiot täytyy erottua.
Ruuvi on kuvautunut hyvin, kun sen kierteet erottuvat selkeästi. Levy on kuvautunut hyvin,
kun sen kiinnitysreiät erottuvat.

Ulkoisten tukilaitteiden (eksterni fiksaatio) kiinnityspiikit näkyvät molemmista päistään,
ainakin yhdessä suunnassa. Tukilaitteen koko ulkoisen rakenteen ei tarvitse näkyä. Ulkoisen tukilaitteen peittäessä murtumalinjan, otetaan lisänä viistokuva tai jos mahdollista asetetaan irrallinen kuvalevy tukilaitteen ja raajan väliin.
Tekonivelet ja niihin liittyvät luusementit ja/tai muut kiinnitysmateriaalit (esim. ruuvit ja langat) näkyvät kokonaan ainakin kahdessa suunnassa. Tarvittaessa voidaan ottaa kohdistettu lisäkuva täydentämään puuttuvaa osaa.

Katetrit, intubaatiotuubit ja vastaavat
Katetrien, intubaatiotuubien ja vastaavien paikka tulee voida arvioida kuvasta. Tarvittaessa
kuvasta voidaan jälkikäsittelemällä tehdä kuvakopio, jossa katetria korostetaan jolloin
kummatkin kuvat lähetetään kuva-arkistoon.
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