
Czaszka Cena

1  Bródka - osiowe 35 zł                         

2  Czaszka - a-p i boczne 45 zł                         

3  Czaszka - osiowe 40 zł                         

4  Kość nosowa - boczne 30 zł                         

5  Łuk jarzmowy  30 zł                         

6  Oczodoły - a-p i boczne 45 zł                         

7  Oczodoły (ciało obce) 45 zł                         

8  Siodło tureckie 35 zł                         

9  Staw skroniowo-żuchwowy - boczne (jedna strona)   40 zł                         

10  Staw skroniowo-żuchwowy - czynnościowe (jedna strona)   45 zł                         

11  Stawy skroniowo-żuchwowe obustronnie - boczne 40 zł                         

12  Stawy skroniowo-żuchwowe obustronnie - czynnościowe 55 zł                         

13  Tchawica  - boczne 35 zł                         

14  Tchawica - a-p 35 zł                         

15  Tchawica - a-p i boczne 45 zł                         

16  Twarzoczaszka 35 zł                         

17  Uszy wg Schullera 45 zł                         

18  Uszy wg Stenwersa 45 zł                         

19  Zatoki - a-p 35 zł                         

20  Zatoki - boczne 35 zł                         

21  Żuchwa - a-p 35 zł                         

22  Żuchwa - a-p i boczne 40 zł                         

23  Żuchwa - boczne lub skośne 35 zł                         

Klatka piersiowa Cena

24  Klatka piersiowa - p-a 40 zł                         

25  Klatka piersiowa - p-a i boczne 50 zł                         

26  Klatka piersiowa - p-a i boczne z kontrastem 55 zł                         

27  Klatka piersiowa - boczne 40 zł                         

28  Klatka piersiowa - boczne z kontrastem 50 zł                         

29  Mostek - a-p i boczne 45 zł                         

30  Mostek - boczne 40 zł                         

31  Żebra jedna strona - dwie projekcje   45 zł                         

32  Żebra jedna strona - jedna projekcja   40 zł                         

33  Żebra obustronnie - dwie projekcje 50 zł                         

34  Żebra obustronnie - jedna projekcja 45 zł                         

35  Szczyty płuc - a-p 40 zł                         

Jama brzuszna Cena

36  Jama brzuszna - a-p 40 zł                         

37  Jama brzuszna w pozycji stojącej 40 zł                         

38  Jama brzuszna poziomą wiązką promieni 45 zł                         

PRACOWNIA RTG

Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262

www.szpitalpuszczykowo.pl



PRACOWNIA RTG

Miednica Cena

39  Miednica - a-p 45 zł                         

40  Miednica - osiowe 45 zł                         

41  Miednica mała (pęcherz) 45 zł                         

Kręgosłup Cena

42  Kręgosłup - skolioza 55 zł                         

43  Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - a-p i boczne 55 zł                         

44  Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - boczne 50 zł                         

45  Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - czynnościowe 60 zł                         

46  Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - skosy 45 zł                         

47  Kręgosłup piersiowy - a-p i boczne 50 zł                         

48  Kręgosłup piersiowy - boczne 45 zł                         

49  Kręgosłup szyjny - a-p i boczne 50 zł                         

50  Kręgosłup szyjny - boczne 45 zł                         

51  Kręgosłup szyjny - celowane na ząb obrotnika 35 zł                         

52  Kręgosłup szyjny - czynnościowe 50 zł                         

53  Kręgosłup szyjny - skosy 45 zł                         

Kończyna górna Cena

54  Kciuk - a-p i boczne 30 zł                         

55  Kości ramienne obustronnie - zdjęcie transtorakalne 65 zł                         

56  Kości ramienne obustronnie ze stawami barkowymi - a-p 60 zł                         

57  Kości ramienne obustronnie ze stawami łokciowymi - a-p i boczne 65 zł                         

58  Kość ramienna - zdjęcie transtorakalne 45 zł                         

59  Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p 40 zł                         

60  Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p i boczne  45 zł                         

61  Kość ramienna ze stawem łokciowym - a-p i boczne  45 zł                         

62  Łopatka - a-p i boczne  45 zł                         

63  Łopatka - boczne  40 zł                         

64  Łopatki obustronnie - a-p i boczne 60 zł                         

65  Nadgarstek - a-p i boczne  35 zł                         

66  Nadgarstek - a-p i skos  35 zł                         

67  Nadgarstek - zdjęcie celowane na wybraną kość  35 zł                         

68  Nadgarstki obustronnie - a-p (wiek kostny) 40 zł                         

69  Nadgarstki obustronnie - a-p i boczne 50 zł                         

70  Nadgarstki obustronnie - a-p i skos  50 zł                         

71  Obojczyk - a-p  35 zł                         

72  Obojczyk - ap i osiowe  40 zł                         

73  Obojczyk - osiowe  35 zł                         

74  Obojczyki obustronnie - a-p  45 zł                         

75  Obojczyki obustronnie - a-p i osiowe 50 zł                         

76  Obojczyki obustronnie - osiowe 45 zł                         
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77  Palce obu rąk 35 zł                         

78  Palce ręki jednej 30 zł                         

79  Pojedynczy palec ręki - a-p i boczne 30 zł                         

80  Przedramię ze stawem łokciowym - a-p i boczne  45 zł                         

81  Przedramię ze stawem nadgarstkowym  - a-p i boczne  45 zł                         

82  Przedramiona ze stawem łokciowym  obustronnie - a-p i boczne  50 zł                         

83  Przedramiona ze stawem nadgarstkowym obustronnie - a-p i boczne  50 zł                         

84  Ręce obustronnie - a-p i skos 50 zł                         

85  Ręka - a-p i skos  40 zł                         

86  Staw barkowy - "Y"  40 zł                         

87  Staw barkowy - a-p  40 zł                         

88  Staw barkowy - osiowe  40 zł                         

89  Staw barkowy - osiowe kąt 30  40 zł                         

90  Staw łokciowy - a-p i boczne  45 zł                         

91  Stawy barkowe obustronnie - a-p 45 zł                         

92  Stawy barkowe obustronnie - osiowe 45 zł                         

93  Stawy barkowe obustronnie - osiowe kąt 30 45 zł                         

94  Stawy barkowe obustronnie - "Y" 50 zł                         

95  Stawy łokciowe obustronnie - a-p i boczne 50 zł                         

96  Wyrostek łokciowy - osiowe   35 zł                         

97  Wyrostki łokciowe obustronnie - osiowe 45 zł                         

Kończyna dolna Cena

98  Kości piętowe obustronnie - boczne 40 zł                         

99  Kości piętowe obustronnie - osiowe 40 zł                         

100  Kości stępu 40 zł                         

101  Kości stępu obustronnie 45 zł                         

102  Kości udowe  ze stawami biodrowymi obustronnie - a-p i boczne 60 zł                         

103  Kości udowe z oboma stawami obustronnie - a-p i boczne 80 zł                         

104  Kości udowe ze stawami kolanowymi obustronnie - a-p i boczne 60 zł                         

105  Kość krzyżowo ogonowa  - a-p i boczne 45 zł                         

106  Kość krzyżowo ogonowa - boczne 40 zł                         

107  Kość piętowa - boczne 35 zł                         

108  Kość piętowa - osiowe 35 zł                         

109  Kość udowa z oboma stawami - a-p i boczne 60 zł                         

110  Kość udowa ze stawem biodrowym - a-p i boczne 50 zł                         

111  Kość udowa ze stawem kolanowym - a-p i boczne 50 zł                         

112  Palce obu stóp 35 zł                         

113  Palce stopy jednej 30 zł                         

114  Podudzia z oboma stawami obustronnie - a-p i boczne 70 zł                         

115  Podudzia ze stawami kolanowymi obustronnie - a-p i boczne 50 zł                         

116  Podudzia ze stawami skokowymi obustronnie - a-p i boczne  50 zł                         

117  Podudzie z oboma stawami - a-p i boczne 55 zł                         

118  Podudzie ze stawem kolanowym - a-p i boczne 45 zł                         

119  Podudzie ze stawem skokowym - a-p i boczne 45 zł                         
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120  Pojedynczy palec stopy 35 zł                         

121  Rzepka - a-p  35 zł                         

122  Rzepka osiowe 1 kąt  35 zł                         

123  Rzepka osiowe 2 kąty  40 zł                         

124  Rzepka osiowe 3 kąty  45 zł                         

125  Rzepki obustronnie - a-p 40 zł                         

126  Rzepki osiowe obustronnie 1 kąt 40 zł                         

127  Rzepki osiowe obustronnie 2 kąt 45 zł                         

128  Rzepki osiowe obustronnie 3 kąty 50 zł                         

129  Staw biodrowy - a-p  40 zł                         

130  Staw biodrowy - a-p i osiowe  45 zł                         

131  Staw biodrowy - osiowe  40 zł                         

132  Staw kolanowy - a-p i boczne  45 zł                         

133  Staw kolanowy - tunelowe 40 zł                         

134  Staw skokowy - a-p i boczne  45 zł                         

135  Stawy biodrowe obustronnie - a-p 50 zł                         

136  Stawy biodrowe obustronnie - a-p i osiowe 55 zł                         

137  Stawy biodrowe obustronnie - osiowe 50 zł                         

138  Stawy kolanowe obustronnie - a-p i boczne 55 zł                         

139  Stawy kolanowe obustronnie - tunelowe 50 zł                         

140  Stawy krzyżowo-biodrowe obustronnie - a-p 50 zł                         

141  Stawy krzyżowo-biodrowe obustronnie - a-p i skosy 55 zł                         

142  Stawy krzyżowo-biodrowe obustronnie - skosy 50 zł                         

143  Stawy skokowe obustronnie - a-p i boczne 50 zł                         

144  Stopa - a-p i boczne   40 zł                         

145  Stopa - a-p i skos   40 zł                         

146  Stopy obustronnie - a-p i boczne 50 zł                         

147  Stopy obustronnie - a-p i skosy 50 zł                         

148  Śródstopia obustronnie - a-p i boczne 50 zł                         

149  Śródstopia obustronnie - a-p i skosy 50 zł                         

150  Śródstopie - a-p i boczne   40 zł                         

151  Śródstopie - a-p i skos  40 zł                         

Inne badania pod kontrolą RTG Cena

152  Fistulografia 85 zł                         

153  Pasaż przewodu pokarmowego 130 zł                       

154  Przeglądowe zdjęcie nerek i pęcherza 40 zł                         

155  Przełyk z kontrastem 70 zł                         

156  Przewód pokarmowy (przełyk, żołądek) 150 zł                       

157  Urografia dożylna 180 zł                       
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