CENNIK BADAŃ specjaliSTYCZNYCH

INVERSA

Instytut Konsultacyjno-Terapeutyczny INVERSA

Diagnostyka kardiologiczna

Mr całego ciała - whole body

940,00

Próba wysiłkowa

120,00

Mr - wenografia szyja/głowa

450,00

Holter ekg

110,00

Mr - traktografia

645,00

Holter ciśnieniowy

110,00

Mr - spektroskopia głowy

700,00

Mr prostaty z cewką powierzchowna

770,00

Mr - kontrast magnevist 5ml

150,00

Mr - kontrast magnevist 25ml

350,00

Mr - kontrast magnevist 15ml

250,00

300,00

Mr - kontrast magnevist 10ml

200,00

Mammografia (badanie pełne)

90,00

Mr - kontrast gadovist 7,5 ml

250,00

Mammografia - zdjęcie celowane

40,00

Mr - kontrast gadovist 2,5 ml

150,00

Mammografia - jedna pierś w dwóch projekcjach

50,00

Mr - kontrast gadovist 15 ml

370,00

Dodatkowa płyta cd do badań - 1 sztuka

15,00

Mr - kontrast gadovist 10 ml

300,00

Mr - głowa

450,00

Ekg

50,00

Echo serca

140,00

Mammografia
Mammografia spektralna z kontrastem

Rezonans magnetyczny

Mr - artrografia ( z kontrastem)

Mr-zatoki

450,00

Mr-twarzoczaszka

500,00

Mr-szyja (tkanki miękkie )

500,00

Mr-stawy krzyżowo-biodrowe

490,00

Mr-przysadka

450,00

Mr-miednica mniejsza

550,00

Mr-kręgosłup odcinek szyjny

450,00

Mr-kręgosłup odcinek piersiowy
Mr-kręgosłup odcinek lędźwiowy
Mr-kręgosłup iii odcinki

1 000,00

Dodatkowa płyta cd do badań - 1 sztuka

15,00

Rtg
Rtg- badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego z barytem +kontrast
Rtg - żuchwa 2 projekcje

50,00

Rtg - żuchwa 1 projekcja

40,00

Rtg - żebra ap / pa jedna strona

40,00

Rtg - żebra ap / pa + skos ( 2 projekcje)

60,00

Rtg - zdjęcie stawów ( w dwóch projekcjach)

60,00

Rtg - zdjęcie stawów + projekcja dodatkowa

90,00

Rtg - ząb obrotnika ( kręgi c1- c2)

40,00

Rtg - zatoki

40,00
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450,00
450,00

1 340,00

Mr-kręgosłup ii odcinki

890,00

Mr-kręgosłup i odcinek

450,00

Mr-klatka piersiowa ( śródpiersie)

600,00

Mr-jama brzuszna z cholangiografią mr

700,00

Mr-jama brzuszna

550,00

Mr-głowa + angio głowy

550,00

Mr-dopłata do badań z premedykacją

240,00

Mr-angio głowy

450,00

Mr układu mięśniowo-szkieletowego ( ręka ,nadgastek, łokieć, bark,st.
Biodrowy, kolano, st. Skokowy, stopa)

600,00

Mr stawu skroniowo-żuchwowego

150,00

Rtg - wlew doodbytniczy

250,00

Rtg - uszy w trzech projekcjach

90,00

Rtg - urografia + cena kontrastu

100,00

Rtg - twarzoczaszka

40,00

Rtg - stopy ap (obu nóg)

40,00

Rtg - stopy ap+ bok porównawcze ( na stojąco)

90,00

Rtg - stopy ap + skos/bok ( obu)

50,00

600,00

Rtg - stopy ap + bok (obu)

60,00

Mr piersi (mammografia mr)

580,00

Rtg - stawy skroniowo-żuchwowe - czynnościowe

70,00

Mr- oczodoły

450,00

Rtg - stawy skroniowo-żuchwowe

40,00

Mr -kontrast magnevist 20ml

300,00

Rtg - stawy krzyżowo-biodrowe ap+skosy

60,00

Mr głowy z perfuzją

770,00

Rtg - stawy krzyżowo-biodrowe ap/pa

40,00

Mr- głowa + spektroskopia

700,00

Rtg - stawy kolanowe ap + bok

60,00

Mr enterografia

630,00

Rtg - stawy biodrowe ap + osiowe

40,00

Mr cholangiografia

500,00

Rtg - stawy biodrowe ap

40,00

Rtg - stawy biodrowe osiowe

40,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy bok + skosy

60,00

Rtg - stawu skokowego ap + bok + mortis

50,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy bok + czynnościowe

60,00

Rtg - stawu skokowego ap + bok

40,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy ap+bok+ celowane l5-s1

50,00

Rtg - stawu łokciowego ap + bok + celowane na głowę k. Promiennej

60,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy ap+bok+ celowane

60,00

Rtg - stawu łokciowego ap + bok

40,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy ap+bok + skosy

85,00

Rtg - stawu kolanowego osiowe rzepki

40,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy ap+bok + czynnościowe

90,00

Rtg - stawu kolanowego ap + bok + tunelowe

50,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy ap+bok

60,00

Rtg - stawu kolanowego ap + bok + osiowe rzepki

60,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowo - krzyżowy ap+bok

60,00

Rtg - stawu kolanowego ap + bok

50,00

Rtg - kręgosłup cały - skolioza z opracowaniem zdjecia

205,00

Rtg - stawu barkowego ap + y+ pachowe

75,00

Rtg - kość udowa ap + bok ze stawem kolanowym

50,00

Rtg - stawu barkowego ap + y

50,00

Rtg - kość udowa ap + bok ze stawem biodrowym i kolanowym

70,00

Rtg - stawu barkowego ap + pachowe

60,00

Rtg - kość udowa ap + bok ze stawem biodrowym

50,00

Rtg - stawu barkowego ap + osiowe

60,00

Rtg - kość ramienna ap + bok

45,00

Rtg - stawu barkowego ap

40,00

Rtg - kość piętowa osiowe + bok

50,00

Rtg - spojenie łonowe

40,00

Rtg - kość piętowa ap/bok

40,00

Rtg - siodło tureckie

40,00

Rtg - kość jarzmowa

40,00

Rtg - przedramie ap + bok

50,00

Rtg - kontrast baryt

30,00

Rtg - projekcje dodatkowe

40,00

Rtg - konczyna dolna cała - badanie telemetryczne z opracowaniem zdjęcia

Rtg - podudzie ap+bok ze stawem skokowym

50,00

Rtg - klatka piersiowa pa+ bok + baryt

70,00

Rtg - podudzie ap+bok ze stawem kolanowym i skokowym

60,00

Rtg - klatka piersiowa pa+ bok

60,00

Rtg - podudzie ap+bok ze stawem kolanowym

50,00

Rtg - klatka piersiowa celowane na szczyt płuca

40,00

Rtg - podstawa czaszki

40,00

Rtg - klatka piersiowa bok

40,00

Rtg - palec ap + bok

40,00

Rtg - klatka piersiowa ap/pa

40,00

Rtg - osiowe rzepek

40,00

Rtg - kanały nerwów wzrokowych

40,00

Rtg - oczodoły ap + bok (2 projekcje)

40,00

Rtg - jama brzuszna na stojąco lub leżąco (zdjęcie przeglądowe)

60,00

40,00

Rtg - czaszka bok

40,00

45,00

Rtg - czaszka ap+bok

60,00

40,00

Dodatkowa płyta cd do badań - 1 sztuka

15,00

Rtg - nosogardło

40,00

Badanie klatki piersiowej pod kontrolą skopii rtg

Rtg - nos

40,00

Rtg - nadgarstek w 4 projekcjach

60,00

Rtg - nadgarstek bok

40,00

Dodatkowa płyta cd do badań - 1 sztuka

Rtg - nadgarstek ap + bok

40,00

Konsultacja radiologiczna lekarza specjalisty

150,00

Rtg - mostek bok + skos

50,00

Kontrast do nieinwazyjnej koronarografii

149,00

Rtg - mostek ap + bok

60,00

Nieinwazyjna koronarografia

990,00

Rtg - miednica

40,00

250,00

Rtg - łopatka ap

40,00

Tk - 1 stawu (barkowego,kolanowego, skokowego, łokciowego,biodrowego,
nadgarstka) + cena kontrastu

Rtg - kręgosłup odcinek szyjny zdjęcie skośne

60,00

Tk - artrografia ( z kontrastem)

480,00

Rtg - kręgosłup odcinek szyjny zdjęcie czynnościowe

60,00

Tk - badanie angio tętnic kończyn dolnych

590,00

Rtg - kręgosłup odcinek szyjny bok + skośne

60,00

Tk - badanie angio tk aorty brzusznej i jej gałęzi ( w tym tt.Nerkowych)

490,00

Rtg - kręgosłup odcinek szyjny bok + czynnościowe

60,00

Tk - badanie angio tk aorty brzusznej i tt miednicy ( tt. Biodrowych)

500,00

Rtg - kręgosłup odcinek szyjny bok

40,00

Tk - badanie angio tk aorty piersiowej

500,00

Rtg - kręgosłup odcinek szyjny ap+bok

50,00

Tk - badanie angio tk aorty piersiowej i brzusznej i tt. Miednicy

595,00

Rtg - kręgosłup odcinek piersiowy ap + bok

60,00

Tk - badanie angio tk naczyń mózgowych

450,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy zdjęcie skośne

60,00

Tk - badanie angio tk tętnic kończyn górnych

590,00

Rtg - kręgosłup odcinek lędźwiowy zdjęcie czynnościowe

60,00

Tk - badanie angio tk tętnic płucnych (zatorowość płucna)

450,00

Rtg - oczodoły 1 projekcja
Rtg - obu rąk ap
Rtg - obojczyk
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200,00

100,00

Tomografia komputerowa
15,00

Tk - badanie angio tk tętnic szyjnych i kręgowych

500,00

Usg grupy węzłów chłonnych

120,00

Tk - badanie angio tk żył klatki piersiowej

550,00

Usg dwóch stawów

270,00

Tk - badanie tk wielu okolic anatomicznych u pacjenta z urazem
wielonarzadowym z kontrastu (+cena kontrastu)

650,00

Usg doppler-żyły szyjne i podobojczykowe

120,00

Tk - badanie tk wielu okolic anatomicznych u pacjneta z urazem
wielonarządowym bez kontrastu

Usg doppler-żyły obu kończyn górnych lub dolnych

240,00

500,00

Usg doppler-żyły jednej kończyny górnej lub dolnej

120,00

Tk - badanie wielu okolic anatomicznych (klatka piersiowa+jama
brzuszna+miednica mała)

650,00

Usg doppler-tętnice szyjne i kręgowe

120,00

Tk - badanie wielu okolic anatomicznych (szyja,klatka piersiowa+jama
brzuszna+miednica mała)

Usg doppler-tętnice obu kończyn górnych lub dolnych

240,00

615,00

Usg doppler-tętnice nerkowe

150,00

Tk - dopłata do badań z premedykacją

240,00

Usg doppler-tętnice jednej kończyny górnej lub dolnej

120,00

Tk - enterokliza +cena kontrastu

440,00

Usg doppler-badanie tętnic w kierunku podkradania

150,00

Tk - głowa

200,00

Usg doppler -aorta brzuszna i jej gałęzie

120,00

Tk - jama brzuszna +cena kontrastu

300,00

Tk - jama brzuszna i miednica mniejsza

400,00

Tk - klatka piersiowa

300,00

Tk - kolonografia

600,00

Tk - kontrast 100ml

180,00

Tk - kontrast 150ml

220,00

Tk - kontrast 20ml

50,00

Tk - kontrast 50ml

120,00

Tk - kości skroniowe (uszy)

250,00

Tk - kręgosłup - odcinek lędźwiowy

300,00

Tk - kręgosłup - odcinek szyjny

300,00

Tk - krtań, nosogardło

250,00

Tk - miednica mniejsza

300,00

Tk - szyja (tkanki miękkie)

250,00

Tk - twarzoczaszka+cena kontrastu

Tk - zakontrastowanie jelita grubego wodą

Biopsja gruboigłowa wątroby z ocena patologa

950,00

Biopsja jamy brzusznej cienkoigłowa z oceną patologa

380,00

Diagnostyka niedokrwistosci w przebiegu chorob ukladu pokarmowego

100,00
40,00

Tk - zatoki

210,00

Tk kręgosłup odcinek piersiowy

300,00

Usg

47,50

Dodatkowe pobranie wycinka przy kolonoskopii

47,50

Dodatkowe pobranie wycinka przy polypectomii

47,50

Gastroskopia

190,00

Klipsowanie

142,50

Koagulacja popromiennych zmian naczyniowych apc

190,00

Kolonoskopia

361,00

Opaskowanie zylaków przełyku
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego ( biopsja)

130,00

Usg transrektalne stercza

200,00

Usg tkanek miękkich

115,00

Usg tarczycy

120,00

Usg ślinianek

115,00

Usg przez powłoki (gruczoł krokowy)

120,00

Usg proktologiczne 3d

200,00

Usg piersi

115,00

Usg nerwy obwodowe obu kończyn górnych lub dolnych

240,00

Usg nerwy obwodowe jedna kończyna górna lub dolna

120,00

Usg jednego stawu ( bark, nadgarstek, łokieć , kolano....)

160,00

Usg jąder

120,00

Usg jama brzuszna

115,00

1425,00
57,00

Polipektomia endo-loop

351,50

Polipektomia prosta (1 polip do 10mm)

237,50

Polipektomia zlozona(powyzej 1 polipa lub >10 mm)

332,50

Przezskórna endoskopowa gastrostomia (peg)

2280,00

Sigmoidoskopia

199,50

Sklerotyzacja zylaków przelyku

950,OO

Tatuaż endoskopowy

237,50

Test ureazowy hp

Usg układu moczowego

2850,00

Dodatkowe pobranie wycinka przy gastroskopii
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220,00

Tk - zakontrastowanie jelita grubego dodatnim środkiem cienującym

BADAŃ ENDOSKOPOWYCH

Znieczulenie gastroskopia
W sprawie innych badań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 290 80 50

38,00
152,00

