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Hyvä röntgenhoitajaopiskelija! 
 
 
Tämä opas on laadittu havainnollistamaan  tehohoitoa vaativan vastasyntyneen keuhkojen 
natiivikuvantamistutkimuksen työvaiheita, ja tavoitteena on tukea itsenäistä harjoitteluasi 
röntgensimulaatioluokassa. Oppaan tarkoituksena on lisätä tietoa vastasyntyneen kuvantamisesta 
osastolla ja olla työkaluna röntgensimulaatioluokassa harjoitellessa, samoin kuin kliinisessä 
harjoittelussa ja työelämässä. Oppaassa käytetty termi vastasyntynyt käsittää täysi- ja 
ennenaikaisesti syntyneet alle 28 päivää vanhat tehohoitoa vaativat lapset. 
 
Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa on kaksi osastokuvauslaitetta, joiden avulla voit harjoitella 
vastasyntyneen kuvantamista turvallisesti ja hallitusti tämän oppaan avulla. Oppaan alussa 
käydään läpi tiivistetysti vastasyntyneen keuhkojen natiivikuvantamistutkimukseen liittyvää teoriaa 
ja taustoja. Tämän jälkeen kuvantamistutkimuksen toteuttamista käydään läpi vaihe vaiheelta 
havainnollistavien kuvien avulla, sekä esitetään säteilysuojelun optimointiin liittyviä oleellisia 
asioita. Tekstin lomaan sijoitetut oranssit kuplat nostavat esiin tutkimuksessa huomioitavia tärkeitä 
asioita. Sinissä kuplissa on kysymyksiä, joita voit pohtia. 
 
Opas on tehty toiminnallisena opinnäytetyönä Oulun ammattikorkeakoululle ja on vapaassa 
käytössä Oulun ammattikorkeakoulun röntgenhoitajaopiskelijoille sekä muille oppaasta 
kiinnostuneille. 

 
Mukavia harjoitteluhetkiä! 

 

Loona Sarlund & Eerika Suhonen 

 

  

JOHDANTO 
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Vuonna 2017 Suomessa syntyi 50 321 lasta. Alle 1500 g painavia keskosia syntyy Suomessa joka  
vuosi noin 500. Säteilyturvakeskuksen tilaston mukaan vuonna 2015 Suomessa tehtiin 21 939 
lasten keuhkojen natiivikuvantamistutkimusta, joista 78 % 0–1-vuotiaille. Keuhkojen 
natiivikuvantamistutkimus on yksi tärkeimmistä vastasyntyneiden tutkimusmenetelmistä. 
 
Vastasyntyneen keuhkojen natiivikuvantamistutkimuksen säteilyaltistuksen optimoinnissa 
korostuvat tutkimuksen huolellinen suunnittelu ja ammattitaitoinen toiminta. Lisäksi täytyy 
huomioida vastasyntyneen erityispiirteet, vanhemmat sekä kuvantamistilanne. Tehohoitoa 
vaativien vastasyntyneiden keuhkojen natiivikuvantamistutkimukset suoritetaan 
moniammatillisessa yhteistyössä vastasyntyneiden teho-osastolla kuljetettavalla 
osastokuvauslaitteella. Vastasyntyneiden teho-osasto on ahdas ja potilailla on erilaisia hoito- ja 
apuvälineitä, joten siellä työskentely edellyttää röntgenhoitajalta huolellisuutta. Lisäksi 
vastasyntyneen paikallaan pysyminen tutkimuksen aikana vaatii immobilisointia haulipussien ja 
harsoliinan avulla. 
 
Pienimmillä vastasyntyneillä keuhkojen kuvantamisen yleisimpiin indikaatioihin, eli oikeutettuihin 
syihin toteuttaa kuvantamistutkimus, kuuluvat vastasyntyneen moninaiset hengitysvaikeudet, kuten 
ilmarinta, hengityskatkokset sekä ennenaikaisesti syntyneillä erilaiset hengitysvaikeusoireyhtymät. 
Myös keuhkokuumetta- ja sydänperäistä sairautta tai poikkeavuutta epäiltäessä on keuhkojen 
natiivikuvantamistutkimus diagnostinen menetelmä. 
 
Natiivikuvantamistutkimuksessa säteilyaltistus täytyy optimoida huolellisesti. Vastasyntyneen solut 
jakautuvat nopeasti, jolloin ne ovat erityisen herkkiä säteilyn haittavaikutuksille. Vastasyntyneen 
elimet ovat lähellä toisiaan ja oman kehon antama suoja on vähäinen, joten kuvausarvojen ja -
etäisyyden optimoinnilla sekä kuva-alan huolellisella rajauksella on suuri merkitys säteilyaltistuksen 
määrään. Tämän vuoksi laaja osaaminen vastasyntyneen anatomisten rakenteiden ja fysiologisten 
toimintojen merkittävistä ominaisuuksista korostuu keuhkojen natiivikuvantamistutkimuksessa.  

YLEISTÄ 
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RÖNTGENLÄHETE 
Kuvantamistutkimus alkaa vastasyntyneen 

lähetteeseen perehtymisellä. Samalla 

tarkistetaan, onko aikaisempia kuvia saatavilla. 

Röntgenlähetteestä tulee käydä ilmi 

henkilötiedot, päivämäärä, lähettävä yksikkö, 

lähettävän lääkärin nimi, haluttu tutkimus ja 

halutut kuvat, tutkimuksen kiireellisyys, 

kertomus vastasyntyneen aikaisemmista 

sairauksista ja tutkimuksista, lyhyt anamneesi 

(esitiedot) ja status nykytilasta sekä 

kysymysmuodossa indikaatio (ongelma) eli 

miksi vastasyntynyttä tutkitaan ja mitä 

röntgentutkimuksella etsitään.  

 

OSASTOKUVAUSLAITTEEN 
TOIMINTAKUNTOON SAATTAMINEN 
 

Katso erillinen ohje osastokuvauslaitteen 

toimintakuntoon saattamisesta Oulun 

ammattikorkeakoulun röntgensimulaatioluokan 

tiloista. Osastokuvauslaitteen toimintakunto 

tulee aina tarkistaa ennen osastolle siirtymistä.  

 

  

VASTASYNTYNYT 
NATIIVIKUVANTAMISTUTKIMUKSESSA 

Epäselvissä lähetteissä 
on hyvän ammattietiikan 

mukaista konsultoida 
radiologia tai lähettävää 

lääkäriä 

Pohdi hyvän 
lähetteen 
merkitystä 

röntgenhoitajan 
näkökulmasta 
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VASTASYNTYNEEN ERITYISPIIRTEET 
 
Vastasyntynyttä hoidetaan keskoskaapissa, 

jonka lämpötilaa ja kosteutta voi säädellä. 

Vastasyntyneen kohdalla on tärkeää huolehtia 

riittävästä aseptiikasta ja lämpötalouden 
ylläpitämisestä, sillä vastasyntyneen ja 

erityisesti ennenaikaisesti syntyneen keho ei 

ole täysin kehittynyt ja on alttiimpi infektioille ja 

lämmön menetykselle. Tästä syystä kädet 

puhdistetaan käsien desinfektioaineella 

oikeaoppisesti ennen potilaskontaktia ja sen 

jälkeen. Tilanteen vaatiessa käytetään 

suojakäsineitä. Lämpötalouden 

tukemiseksi tutkimuksessa 

tarvittavat välineet, kuten 

haulipussit ja 

lyijykumisuojat säilytetään 

lämpökaapissa. Välineet 

puhdistetaan huolellisesti 

ennen ja jälkeen tutkimuksen 

mikrobien leviämisen estämiseksi 

vastasyntyneen ympäristöön tai potilaasta 

toiseen. 

 

Vastasyntyneen kehon ja ympäristön lämpötila 

pidetään tasaisena suotuisan kasvun ja 

elintoimintojen turvaamiseksi. Tutkimus 

suunnitellaan siten, että vältytään 

ylimääräiseltä keskoskaapin availulta, jotta 

kaapin lämpötila ei pääse laskemaan. 

Vastasyntynyt menettää runsaasti lämpöä, 

koska ihon pinta-ala on suuri verrattuna 

painoindeksiin. Hapen- ja energiankulutus ja 

Kertaa 
oikeaoppinen 

käsien 
desinfiointi! 

Lämpötalouden 
epätasapainosta voi seurata 

esimerkiksi lisähapen 
tarvetta, sillä 

vastasyntyneen 

hapenkulutus kasvaa 
elimistön jäähtymisen 

seurauksena. 
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lämmönsäätely ovat kytköksissä toisiinsa.  Siksi 

elintoiminnot täytyy olla turvattuna koko 

kuvantamistutkimuksen ajan. 

 

HENKILÖLLISYYDEN VARMISTAMINEN 
 

Osastolle saavuttaessa vastasyntyneen 

henkilöllisyys varmistetaan käyttämällä kahta 

eri lähdettä, joista tulisi selvitä potilaan nimi ja 

syntymäpäivä. Näitä voivat olla esimerkiksi 

henkilöllisyysranneke sekä vastasyntyneen 

oman hoitajan suullinen varmistus.  

    

KUVAUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS 
 

Kuvantamistutkimusta suunniteltaessa otetaan 

huomioon potilaan koon, iän ja indikaation 

huomioiva kuvantamistekniikka (kuvausarvot, 

kuvareseptorin herkkyys ja lisäsuodatus). Mikäli 

mahdollista lisäsuodatuksena käytetään 

kuparia. Hilaa ei käytetä. Kuvausetäisyys on 

paikkakohtainen n. 100 cm:stä ylöspäin. Sovittu 

kuvausetäisyys pidetään yhtenäisenä 

jokaisessa kuvauksessa, jotta kuvat ovat 

mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. 

Jokaisen kuvauskerran säteilyannos 

optimoidaan tarkasti sen mukaan, mitä 

kulloinkin etsitään, sillä tulevia kuvausmääriä ei 

voida ennustaa.  

  

Esimerkki kuvausarvoja 
1-5kg painoiselle 

vastasyntyneelle: 
 jännite 66-70 kV ja 

sähkömäärä 0,5-1.1 mAs 
(PPSHP) 
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YHTEISTYÖ  
 

Osastolla toimitaan yhteistyössä 

vastasyntyneen ja tämän vanhempien kanssa. 

Yhteisymmärryksessä toteutettu hoito 

kasvattaa vanhempien luottamusta 

hoitohenkilökuntaan, ja näin ollen myös 

vähentää vastasyntyneen stressiä. 

Vanhemmat voivat osallistua tutkimukseen 

antamalla tärkeää informaatiota havainnoimalla 

vastasyntynyttä ja auttamalla vastasyntyneen 

siirroissa. 

 

Kuvaustilanne hoidetaan moniammatillisessa 

yhteistyössä yhdessä sairaanhoitajien kanssa, 

jolloin sairaanhoitajat huolehtivat 

vastasyntyneen hyvinvoinnista 

kokonaisuudessaan ja röntgenhoitaja vastaa 

tutkimuksen teknisestä toteutuksesta. 

Huolellinen suunnittelu ja selkeä ohjaus ovat 

tärkeä osa tutkimuksen optimointia ja siten 

parhain tapa ehkäistä uusintakuvien tarvetta. 

 

  

Miten voit luoda omalla 
toiminnallasi rauhallisen 

kuvausympäristön 
vastasyntyneelle? 
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Vastasyntynyttä käsitellään varmoilla ja laajoilla 

otteilla. Vastasyntyneen päätä tuetaan 

siirrettäessä, sillä vastasyntynyt ei jaksa vielä 

kannatella itse päätään. Keskoskaapin turhaa 

availua tulee välttää. Sillä suojataan 

vastasyntynyttä ulkoisilta taudinaiheuttajilta ja 

ylläpidetään vastasyntyneen lämpötaloutta.  

 

ASETTELU 
Ennen asettelua röntgenhoitaja pukee 

lyijykumiesiliinan ja kilpirauhassuojan, ja 

varmistaa, että huoneeseen jäävällä 

henkilökunnalla on asianmukaiset suojat. 

Osastokuvauslaite sijoitetaan mahdollisimman 

lähelle keskoskaappia ja 

röntgenputki asetetaan 

halutulle 

etäisyydelle. 

Vastasyntyneen 

paino tarkistetaan 

sairaanhoitajalta 

kuvausarvojen optimointia 

varten. 

 

Kuvaustilanteessa keskoskaappi asetetaan 

vaakatasoon työskentelykorkeudelle, minkä 

jälkeen kuvalevy laitetaan keskoskaapin alle, 

sille varattuun lokeroon tai harsolla suojattu 

kuvalevy suoraan vastasyntyneen selän alle, 

jos lokeroa ei ole. Suun kautta intuboitua 

NORMAALI- JA PITKÄ ETUSUUNNAN 
KEUHKOKUVA 

Pohdi ja harjoittele 
looginen 

suoritusjärjestys 
tutkimukselle 
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vastasyntynyttä siirrettäessä tai nostaessa 

tulee varoa, että hengitysputki ei pääse 

liikkumaan henkitorvessa. 

 

Yhdessä sairaanhoitajan kanssa vastasyntynyt 

riisutaan rintakehän alueelta ja 

mahdollisuuksien mukaan erilaiset johdot 

siirretään pois kuvausalueelta, jotta ne eivät 

aiheuta varjostumia kuvaan. Suuri osa 

vastasyntyneen energiantarpeesta kuluu 

lämmön tuottamiseen ja riittävän lämpötilan 

ylläpitämiseen, mistä syystä lämmönmenetystä 

minimoidaan paljastamalla vastasyntyneen iho 

vain tarvittavilta alueilta juuri ennen kuvausta. 

Suorassa kosketuksessa käytettävät välineet 

puhdistetaan, jonka jälkeen ne suojataan 

esimerkiksi tyynyliinalla tai harsolla 

lämpötalouden ylläpitämiseksi ja infektioiden 

torjumiseksi. 

 

Pitkässä etusuunnan kuvassa vaippa siirretään 

alas, pois kuvakentästä. Kädet kohotetaan ylös 

pään sivuille ja sekä kädet, että jalat 

immobilisoidaan lämmitetyillä haulipusseilla 

oikeaan asentoon. Samalla varmistetaan , että 

pää pysyy suorassa käsien väliin tuettuna. Tällä 

ehkäistään rangan kiertymistä. Sairaanhoitaja 

huolehtii vastasyntyneen elintoiminnoista ja 

seurannasta kuvauksen aikana. 

 

Pohdi lyijykumisuojan 

sijoittelun merkitystä 
potilaan 

säteilyannoksen 
kannalta 
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Lyijykumisuojaa käytetään suojaamaan 

vastasyntyneen pää ja kuvausalueen 

ulkopuolelle jäävä osa sijoittamalla suoja 

keskoskaapin päälle 

tai tarvittaessa 

vastasyntyneen 

päälle.  

 

 
 
 

 
 
RAJAUS JA EKSPONOINTI 
 

Normaalissa etusuunnan keuhkokuvassa 

kuvakenttä rajataan äänihuulitasolta palleaan. 

Pitkässä etusuunnan keuhkokuvassa 

kuvakenttä rajataan äänihuulista peräaukkoon 

saakka. Vastasyntyneen pienen koon takia 

elimet ovat lähellä toisiaan, minkä seurauksena 

rajauksen merkitys on erityisen tärkeä. 

Kuvakentän tarkalla rajauksella vähennetään 

sirontaa ja säteilyannosta, sekä parannetaan 

kuvanlaatua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohdi, miten huolehdit 

vastasyntyneen 
lämpötaloudesta 

tutkimuksen aikana 

Jos vastasyntyneellä on 

nenämahaletku, rajataan 
kuvakenttä ensimmäisellä 

kuvauskerralla äänihuulitasolta 
napaan asti tai annettujen 

ohjeiden mukaan 



  

11 

 

Vastasyntyneen nopean hengitysfrekvenssin 

vuoksi, on tärkeä opetella tekniikka, jolla 

saadaan kuva otettua juuri 

sisäänhengitysvaiheessa. Vastasyntyneen 

kanssa samassa tahdissa hengittäminen voi 

helpottaa kuvan ottamista oikeassa 

hengitysvaiheessa. Mikäli vastasyntynyt on 

kytkettynä hengityskoneeseen, eksponoidaan 

koneen hengityskäyrän mukaisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohdi, miksi 

röntgenhoitajan on 
mentävä mahdollisimman 

kauas röntgenputkesta 

ennen eksponointia 
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HYVÄN KUVAN KRITEERIT 
 

Normaalissa vastasyntyneen hyvän kuvan 

kriteerit täyttävässä etusuunnan 

keuhkokuvassa kuvautuvat ilmatäytteiset 

keuhkot, selkäranka, keuhkoputki ja 

keuhkoverisuonet, pieni keuhkoportti, eli hilum 

ja pyöreähkön muotoinen sydän, jonka oikea 

puolisko on dominoivasti näkyvissä. Myös 

sydämentakaisen keuhkon ja mediastinumin eli 

välikarsinan tulee kuvautua selkeästi. 

Arvioitaessa kuvasta keuhkojen tyydyttävää 

ilmapitoisuutta, tulisi oikean pallean kaaren 

kuvautua kahdeksannen etummaisen kylkiluun 

kohdalle. Pitkässä etusuunnan keuhkokuvassa 

kuvautuvat edellisten lisäksi rakon pohja ja 

rectum, sekä koko maha ääriviivoja myöten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva uusitaan vain, jos se 
ei ole diagnostinen. Jos 

kuva on rajattu liian 
suureksi , ei sitä tule rajata 

jälkeenpäin, sillä se ei enää 
vaikuta potilasannokseen 

 

Vastasyntyneen keuhkojen pitkä etusuunnan 

kuva (Medical Imaging, digitaalinen kuva, 

viitattu 4.12.2019) 

Vastasyntyneen keuhkojen normaali 

etusuunnan kuva (Radiopaedia, digitaalinen 

kuva, viitattu 4.12.2019) 

Pohdi, miksi on 
tärkeää arvioida kuvaa 
hyvänkuvankriteerien 

avulla 
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ASETTELU 
 

Keuhkojen sivusuunnan kuvassa 

toimintaperiaatteet ja vastasyntyneen asento 

ovat samat kuin keuhkojen etusuunnan 

kuvassa. Röntgenputki käännetään sivuttain 

vastasyntyneen oikealle puolelle ja kuvataan 

horisontaalisätein. Kuvalevy asetetaan 

yhdessä sairaanhoitajan kanssa 

vastasyntyneen vasemmalle puolelle hyvin 

tuettuna, niin että levy on kohtisuorassa 

säteilyn tulosuuntaan nähden. Jotta 

vastasyntyneen selkäpuolen rakenteet 

kuvautuvat, kuvalevy painetaan patjan ja 

seinän väliin tai vaihtoehtoisesti 

vastasyntynyttä kohotetaan ylöspäin patjasta 

esimerkiksi harsolla suojatun pleksilevyn 

avulla. Vastasyntyneen tulee olla 

mahdollisimman lähellä kuvalevyä etäisyydestä 

johtuvan suurennoksen ehkäisemiseksi. 

Sivukuva voidaan ottaa myös siten, että 

vastasyntynyt tuetaan kyljelleen. 

 

RAJAUS JA EKSPONOINTI 
 

Sivusuunnan kuvassa kuvakenttä rajataan 

keuhkojen normaalin etusuunnan mukaisesti 

äänihuulitasolta palleaan. Eksponointi 

SIVUSUUNNAN KEUHKOKUVA 
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tapahtuu vastasyntyneen sisäänhengityksessä 

yleisen toimintaperiaatteen mukaisesti. 

 
 
HYVÄN KUVAN KRITEERIT 
 

Normaalissa vastasyntyneen hyvän kuvan 

kriteerit täyttävässä keuhkojen sivusuunnan 

kuvassa kuvautuvat ilmatäytteiset keuhkot, 

keuhkoputki ja  keuhkoverisuonet. Selkäranka 

ja rintalasta kuvautuvat suorassa, kylkiluut ja 

keuhkojen takasopet kuvautuvat päällekkäin. 

Th-nikamien viereiset rakenteet sekä 

sydämentakaisen keuhkon ja mediastinumin 

tulee erottua selkeästi myös keuhkojen 

sivusuunnan kuvassa. 

 

TUTKIMUKSEN LOPETTAMINEN 
 

Kuvantamistutkimuksen jälkeen kuvalevy 

otetaan pois keskoskaapista, ja se luetaan 

kuvalevynlukijassa. Kuvasta tarkistetaan 

puolenmerkit (dex/sin) ja lisätään kuvausaika, -

arvot, ja -etäisyys, mikä helpottaa kuvien 

vertailua ja säteilyannoksen- sekä kuvanlaadun 

optimointia. Tämän jälkeen kuvalevy ja 

osastokuvauslaite puhdistetaan 

asianmukaisesti ja laite kytketään latautumaan. 

Kuvauksessa käytetyt välineet puhdistetaan ja 

sijoitetaan yhteisesti sovittuun paikkaan, 

esimerkiksi lämpökaappiin. Työelämässä on 

tärkeää muistaa huolellinen työnkirjaus 

kuvauksen jälkeen.  

  

Vastasyntyneen keuhkojen sivusuunnan kuva 

(Radiopaedia, digitaalinen kuva, viitattu 

4.12.2019.) 
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