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Röntgenundersökningar av tänderna och käken 

 

Med en röntgenundersökning av tand- och 

käk området, dvs. en 

panoramaundersökning, får man information 

om tänder och käkben samt om förändringar 

i dem. 

Vid behov kan man ta en måttbild av skallen 

om den vårdande läkaren har begärt en sådan 

till exempel för planering av tandreglering 

eller operation. 

Ibland gör man en 

datortomografiundersökning av 

huvudområdet (CBCT). 

I undersökningen tar apparaten bilder från 

flera håll samtidigt. 

Du behöver inte boka tid för en 

panoramaundersökning. 

I undersökningen använder man en speciell 

enhet som inte finns i varje röntgen. 

Öppetiderna för röntgenenheterna hittar du 

www.hus.fi/sv/röntgen. 

Du måste boka tid för 

datortomografiundersökning. Den vårdande 

enheten som skickade dig till undersökningen 

bokar tiden. 

Reservera cirka 1 timme för besöket. 

Undersökningen tar vanligen cirka 15 

minuter. 

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Före undersökning 

 Före undersökningen kan du äta och 

dricka normalt. 

 Smycken i huvud- och halsområdet måste 

tas bort före bildtagningen eftersom de 

orsakar störningar i bilden. 

Lämna gärna smyckena hemma. 

Under undersökning 

Alla föremål ska tas bort från huvudområdet. 

Du måste ta bort även exempelvis glasögon, 

tandproteser, löstagbara tandställningar och 

hörapparater. 

Röntgenskötaren placerar dig i bildenheten. 

Du står eller sitter under undersökningen. 

Under undersökningen snurrar enheten runt 

ditt huvud. 

Detta snurrandet tar cirka 20 sekunder under 

vilken tid du inte får röra på dej. 

I måttbilden av skallen tar röntgenskötaren 

1–2 bilder enligt läkarens begäran. Enheten 

rör sig inte vid undersökningen. 

Efter undersökning 

Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar dig. 

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga 

polikliniken eller avdelningen som skickade 

dig till undersökningen. 

http://www.undersökningshuset.fi/
https://www.hus.fi/sv/sok?size=n_20_n&filters%5B0%5D%5Bfield%5D=content_type&filters%5B0%5D%5Bvalues%5D%5B0%5D=imaging-locations&filters%5B0%5D%5Btype%5D=all
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Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

Datortomografiundersökning: Avboka tiden 

om du inte kan komma. 

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift. 

För mera information 

Läs mer i undersökningshuset 

www.undersökningshuset.fi >> Vanligaste 

bilddiagnostikundersökningar >> 

Röntgenundersökning. 
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