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Hampaiston ja leukojen alueen röntgentutkimukset
Hampaiston ja leukojen alueen
röntgentutkimuksella eli
panoraamakuvauksella saadaan tietoa
hampaista ja leukaluista sekä niiden
muutoksista.
Tarvittaessa voidaan ottaa kallon mittakuva,
jos hoitava lääkäri on pyytänyt sellaisen
esimerkiksi oikomishoidon tai leikkauksen
suunnittelua varten.
Joskus tehdään pään alueen
kartiokeilakuvaus (KKTT).
Kuvauksessa laite ottaa yhdellä
kuvauskerralla kuvia useasta suunnasta.
Panoraamakuvaukseen sinun ei tarvitse
varata aikaa. Kuvauksissa käytetään
erikoislaitetta, jota ei ole jokaisessa
röntgenissä.
Kuvauspaikat ja niiden aukioloajat löydät
internetistä hus.fi/hae-rontgenia.
Kartiokeilakuvauksiin on varattava aika. Ajan
varaa sinulle hoitava yksikkö, joka lähetti
sinut tutkimukseen.
Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa
noin 1 tunti.
Tutkimus kestää yleensä noin 15 minuuttia.
Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta,
voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Ennen tutkimusta
 Ennen tutkimusta voit syödä ja juoda
normaalisti.
 Pään ja kaulan alueella olevat korut on
otettava pois ennen kuvausta, koska ne
aiheuttavat kuvaan häiriötä.
Korut on hyvä jättää kotiin.

Tutkimuksen aikana
Kuvausta varten on pään alue riisuttava
paljaaksi.
Sinun on otettava pois myös esimerkiksi
silmälasit, hammasproteesit, irrotettavat
oikomislaitteet sekä kuulolaitteet.
Röntgenhoitaja asettelee sinut
kuvauslaitteeseen.
Kuvauksen aikana seisot tai istut.
Kuvauksen aikana laite pyörähtää pään
ympäri.
Pyörähdys kestää noin 20 sekuntia, jolloin
sinun on oltava liikkumatta.
Kallon mittakuvassa röntgenhoitaja ottaa 1–2
kuvaa lääkärin pyynnön mukaan.
Kuvauksessa laite ei liiku.
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Tutkimuksen jälkeen

Lisätietoa

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka
hoitaa sinua.

Lue lisää tutkimukseen tulijan talosta
tutkimukseen.fi >> Yleisimmät
kuvantamistutkimukset >> Röntgen.
.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä
poliklinikalta tai osastolta, josta sinut
lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon
Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.
Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.
Kartiokeilakuvaus: Peru aika, jos et pääse
tulemaan.
Jos et peru aikaa, sinulta peritään
sakkomaksu.
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