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Röntgenundersökning
Röntgen är en basutredning vid skador och smärttillstånd i rörelseapparaten. Vid
långvariga smärttillstånd utan inledande trauma (skada/olycka) kan röntgen ofta
påvisa ålderstecken i leden, ledsvikt (artros), som orsak till smärtorna. Detta kan
debutera redan i 40-årsåldern även om det är vanligare från ca. 50-årsåldern.
Dock kan en tidigare skada, tex. ledbandsskada, urledhoppning eller fraktur,
tidigarelägga ledens åldrande så att man finner artrosförändringar på röntgen
redan i 30-års åldern.
Andra skador/tillstånd som kan påvisas med röntgen är fraktur/stressfraktur, fria
benkroppar, medfödda eller förvärvade felställningar, avvikande skelettledanatomi, osteokondrit (ben-broskförändring i leden), osteonekros (beninfarkt),
utväxter (i regel godartade sk. exostoser).

Mer om hur själva undersökningen går till finner du på Unilabs hemsida:
https://unilabs.se/privatperson/radiologi/v%C3%A5raunders%C3%B6kningar/r%C3%B6ntgen
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Ortho Center Skåne

Vi bidrar med medicinskt stöd till Malmös elitlag inom fotboll, ishockey och
handboll men även till en rad andra föreningar/organisationer såsom;
FC Rosengård, LB07, Östersund FK, MAI,
IFK Växjö, Karlskrona HK, Landskrona
BOIS, Vittsjö GIK, Kristianstad DFF,
Trelleborgs FF, Malbas, Sveriges
Hopplandslag, Gymnastiklandslaget,
SOK/Paralympier, Thaiboxningslandslaget,
Friidrottslandslaget, Östers IF, Mjällby AIF,
Mörrum Hockey, Helsingborgs IF, Kalmar
FF, Eos Lund, IK Pantern

GHP Ortho Center har sedan tidigare kliniker i Stockholm och Göteborg.
Hösten 2010 öppnade GHP Ortho Center Skåne som bygger vidare på idén att
bäst resultat nås i ett specialiserat center med omsorgsfullt utvald personal,
hög tillgänglighet och noggrann eftervård. Det är vård utan kompromisser.
Kliniken har fyra mottagningsrum och en rehabavdelning med
sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Operationer utförs hos oss i Lund. Vi har valt ut läkare med hög specialisering
och betydande erfarenhet så att vi alltid kan erbjuda en ledande expert på just
ditt problem.
Som exempel kan nämnas att våra tre
knäkirurger tillsammans har gjort mer än 3000
främre korsbands- knäligamentrekonstruktioner.

Vi är stolta över att kunna erbjuda behandling när det passar dig, oftast får du
tid att träffa en specialist på just ditt problem inom några dagar. Vi har
specialister på alla idrotts- och förslitningsskador. De flesta patienter går sedan
vidare till sjukgymnast/fysioterapeut som ger anpassad behandling och
utformar ett individuellt träningsprogram, vid behov i samråd med läkare. Inte
sällan behövs även ytterligare utredning med röntgen eller
magnetkameraundersökning (MR/MRT/MRI) som ett komplement till den
kliniska undersökningen. Ortho Center Skåne samarbetar i första hand med
Unilabs Malmö Arena Röntgen och Ellenbogens röntgenklinik. Man får i regel
snabb tillgång till dessa tjänster, vad gäller röntgen ofta samma dag.
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