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Paula Aho & Auli Ahonen

Hei!
Olen Leevi ja olen kahdeksan vuotta vanha. Minulle aiotaan laittaa hammasraudat, minkä vuoksi kävin juuri hammasröntgenissä. Haluan kertoa sinulle millaista siellä on ja kuinka minun piti olla kuvauksen aikana. Näytän sinulle myös
kuvia hammasröntgentutkimuksesta.
Sain röntgeniin ajan hammaslääkäriltä, kuten sinäkin varmasti olet saanut. Tutkimuksessa otettiin kaksi röntgenkuvaa. Toisessa kuvassa näkyivät hampaat ja
toisessa pää sivulta kuvattuna. Hammasröntgenissä oli mukava röntgenhoitaja,
joka ohjasi minua tutkimuksen aikana. Äiti odotti minua odotusaulassa, mutta
halutessani olisin saanut ottaa äidin mukaan kuvaushuoneeseen.
Tarinan lopussa on lisätietoa röntgensäteilystä.

Kun saavuin röntgeniin, istuin aulaan odottamaan. Odotellessani luin kirjoja ja piirsin. Minulle oli kerrottu, ettei tarvitse ilmoittautua. Kun oli minun
vuoroni, röntgenhoitaja kutsui minut nimeltä röntgenhuoneeseen.
Röntgentutkimus ei sattunut ollenkaan ja kesti vain muutaman minuutin.
Tutkimuksessa otettiin kuvia hampaiston kuvaukseen tarkoitetulla laitteella, joka koostui kahdesta eri osasta. Toisella osalla kuvattiin hampaistoa ja toisella otettiin pään sivukuva. Otin kuvan tutkimuslaitteesta ja
nimesin siihen laitteen osia, jotta sinä voisit tutustua siihen ennen
tutkimusta.

Istuin odotusaulassa lukemassa.

RÖNTGENLAITTEEN
OSAT:
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1. päänkuvauslaite
2. tukitikku
3. päätuet

4. hoitajan
säätöteline
5. käsitelineet
6. ortopantomografia-laite
eli hampaiden
kuvaamiseen
käytettävä
laite
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Röntgenlaite, jolla kuvat otettiin.
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Tällä röntgenlaitteella hampaistani
otettiin kuva. Takana näkyy ovi ja
ikkuna, jonka taakse röntgenhoitaja meni ottamaan kuvan.

Hampaiston kuvaamiseen tarkoitettu laite.

Tällä röntgenlaitteella minun päästäni otettiin kuva. Kuvassa näkyvät päätuet, jotka röntgenhoitaja
asetti korviini sekä nenätuki. Päätuet eivät tuntuneet miltään ja
niiden avulla minun oli helppo pysyä paikoillaan. Sanoin röntgenhoitajalle, milloin tuet olivat hyvin eikä
niitä laitettu syvälle korviini.

Pään kuvaamisen tarkoitettu laite.

Kun saavuin röntgenhoitajan opastuksella
tutkimushuoneeseen, hän asetti ylleni säteilysuojaimen. Sen tarkoituksena oli suojata alueita, joita ei kuvattu eli olkapäitäni
ja vartaloani. Säteilysuojain oli hieman
peittoa painavampi.

Säteilysuojain takaa.

Säteilysuojain edestä.

Minut on aseteltu hampaiston
kuvaamiseen tarkoitettuun
asentoon.
Käsitelineistä oli hyvä pitää kiinni.
Ensin otettiin kuva hampaistani. Minua pyydettiin astumaan
lähelle laitetta ja otin kiinni käsitelineistä. Minun oli helpompi
seisoa, kun pidin jalkojani vähän harallaan ja erillä toisistaan.
Seisoin hieman takakenossa, jotta asentoni oli hyvä. Minulle
kerrottiin, että asennon on tärkeä olla oikea, jotta saadaan
onnistuneet kuvat. Laitoin telineessä olevan purutikun suuhuni ja purin etuhampaani kevyesti purutikussa olevaan koloon.

Asetteluvalojen avulla röntgenhoitaja näki,
että pääni oli oikeassa asennossa.
Röntgenhoitaja sääti laitteen sopivalle korkeudelle ja katsoi punaisten asetteluvalojen avulla, että pääni on oikeassa asennossa. Oikea pään asento on tärkeä,
jotta kuvassa näkyvät kaikki hampaat ja leukaluut kunnolla.

Tällainen oli asentoni juuri
ennen kuvanottoa
Päätuet asetettiin ohimojani vasten.

Kun asentoni oli hyvä, röntgenhoitaja laittoi päätäni vasten erilliset päätuet. Ne
eivät satuttaneet ollenkaan ja pysähtyivät ollessaan lähellä päätäni. Ne pitivät
pääni oikeassa asennossa kuvanoton ajan. Minua pyydettiin nielaisemaan ja jättämään kieli ylös kitalakeen kuvauksen ajaksi. Röntgenhoitaja meni ottamaan kuvan viereiseen huoneeseen. Minun piti olla liikkumatta, jotta kuvasta tulisi hyvä.
Kuvauksessa laite pyörähti pääni ympäri, minkä vuoksi pidin hartiani rentoina.

Seuraavaksi otettiin sivukuva päästäni. Minua neuvottiin menemään
lähelle laitetta ja röntgenhoitaja
asetti korviini päätuet. Ne eivät
tuntuneet juuri miltään. Lisäksi
nenänvarteeni laitettiin tuki, jonka
avulla hammaslääkäri pystyy mittaamaan hampaitani röntgenkuvasta. Minua pyydettiin puremaan
takahampaani yhteen.

Tällainen asentoni oli juuri
ennen kuvanottoa.

Päätukien avulla pää saadaan
tuettua suoraan.

Eteeni laitettiin tuoli, josta sain
ottaa tukea. Röntgenhoitaja meni
taas ottamaan kuvan toiseen
huoneeseen. Tämä kuvaus kesti
vähemmän aikaa kuin hampaista
otettu kuvaus.

Pääsin röntgenhoitajan kanssa katsomaan hampaistani otettua kuvaa.
Kun kuvaukset saatiin suoritettua, menin röntgenhoitajan kanssa
katsomaan, millaisia kuvista tuli. Sain nähdä, miltä hampaani ja
pääni näyttävät.
Kuvan keskellä näin hampaani ja leukaluuni. Sivuilla näkyi kaularankaani. Lääkäri voi tutkia kuvista myös, onko minulle tulossa uusia
hampaita. Ne voidaan nähdä röntgenkuvassa ikenen sisällä.

Näin myös päästäni otetun kuvan. Erotatko nenäni kuvasta?

Seuraavaksi katsoin röntgenhoitajan
kanssa, millainen päästäni otettu kuva
oli. Siitä pystyttiin erottamaan pääni
luut, nenäni ja leukani. Kaularankaanikin
näkyi kuvassa.

Hampaiston röntgentutkimus päättyi ja sain kuulla olleeni tosi
reipas. Oli mukava saada valita kiva tarra muistoksi tästä käynnistä! Sitten pääsin lähtemään kotiin. Seuraavan kerran, kun menen
hammaslääkäriin, saan kuulla, millaiset hammasraudat minulle
tulee.
Hampaiston kuvaukset jännittivät minua hieman etukäteen. Ystävällinen röntgenhoitaja neuvoi minulle, mitä minun piti tehdä.
Tutkimukset eivät kestäneet kauan. Enää en jännitä hammasröntgeniin menoa, kun tiedän, mitä siellä tapahtuu.

TIESITKÖ TÄMÄN SÄTEILYSTÄ?
- Wilhelm Conrad Röntgen keksi vuonna 1895 sähkömagneettiset säteet,
joita nykyään kutsutaan röntgensäteiksi. Röntgen sai keksinnöstään ensimmäisen fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 1901.
- Suomessa ensimmäinen röntgenkuvauslaite on otettu käyttöön vuonna
1900 Helsingin yleisessä sairaalassa.
- Röntgensäteilyä tuotetaan siten, että suureen vauhtiin kiihdytettyjen
elektronien annetaan törmätä metalliin. Tällöin elektronien liike-energia
muuttuu röntgensäteilyksi.
- Röntgensäteet ovat silmälle näkymättömiä aaltoja, jotka läpäisevät elimistön pehmytosan, mutteivät luuta. Tämän vuoksi röntgensäteilyä käytetään luiden tutkimiseen.
- Valmiissa röntgenkuvassa kovat materiaalit kuten luut näkyvät vaaleina, koska ne ovat läpäisseet vain vähän säteilyä. Pehmeät kudokset taas
näkyvät tummina, koska ne läpäisevät enemmän röntgensäteilyä.
- Sähkömagneettista säteilyä ovat muun muassa myös näkyvä valo,
ultraviolettisäteily, mikroaallot ja radioaallot.
- Kotoakin löytyy sähkömagneettista säteilyä lähettäviä laitteita kuten
mikroaaltouuni, kännykät, palovaroitin ja itkuhälyttimet.
- Myös avaruudesta tulee säteilyä, jota kutsutaan kosmiseksi säteilyksi.
Kosmista säteilyä syntyy muun muassa auringossa ja tähtien syntymisessä.

Tämä opas on opinnäytetyön osa, joka on tehty Oulun
seudun ammattikorkeakoulun röntgenhoitajaopinnoissa
yhteistyössä Haukiputaan hammashoitolan ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin Avohoitotalon Haukiputaan
yksikön röntgenhoitajien kanssa.
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