Ceny zawarte w poniższych cennikach mogą ulec zmianie i nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.

CENNIK
świadczeń diagnostyki obrazowej realizowanych
przez NZOZ „Radiologica” w placówkach na terenie Warszawy
Badanie metodą rezonansu magnetycznego – aparat wysokopolowy (1,5 T - budowa zamknięta)
NZOZ Radiologica – Oddział Wola i NZOZ Radiologica – Oddział Wawer
Badanie głowy / mózgu (jednofazowe)
Badanie przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym podaniem kontrastu
Spektroskopia MR głowy
Badanie nosogardła
Badanie oczodołów
Badanie twarzoczaszki/zatok
Badanie stawów skroniowo - żuchwowych
Badanie głowy i badanie angioMR głowy
Badanie tętnic wewnątrzczaszkowych (angioMR)
Badanie tętnic przedmózgowych (angioMR)
Badanie szyi (jednofazowe)
Badanie splotu ramiennego
Badanie odcinka szyjnego kręgosłupa
Badanie odcinka piersiowego kręgosłupa
Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Badanie stawu barkowego
Badanie stawu łokciowego
Badanie nadgarstka / ręki
Badanie ramienia/przedramienia
Badanie stawów biodrowych
Badanie stawów krzyżowo-biodrowych
Badanie stawu kolanowego
Badanie stawu skokowego
Badanie uda/podudzia
Badanie śródstopia / stopy
Badanie jamy brzusznej
Badanie miednicy mniejszej
Badanie jamy brzusznej i cholangiografia MR
Cholangiografia MR

450 zł.
650 zł.
450 zł.
550 zł.
450 zł.
450 zł.
550 zł.
600 zł.
450 zł.
400 zł.
450 zł.
550 zł.
400 zł.
400 zł.
400 zł.
550 zł.
550 zł.
550 zł.
550 zł.
500 zł.
500 zł.
550 zł.
550 zł.
550 zł.
550 zł.
550 zł.
550 zł.
750 zł.
450 zł.

Urografia MR
Mammografia MR z obligatoryjnym podaniem kontrastu (tylko w Oddział Wola)

450 zł.
700 zł.

Badanie metodą rezonansu magnetycznego – aparat niskopolowy (0,35T – budowa otwarta)
NZOZ Radiologica – Wilanów
Badanie głowy / mózgu (jednofazowe)
Badanie przysadki mózgowej (dwufazowe) z obligatoryjnym kontrastem
Badanie tylnej jamy czaszki (jednofazowe)
Badanie stawów skroniowo-żuchwowych
Badanie tętnic wewnątrzczaszkowych, angioMR
Badanie głowy i badanie angioMR głowy
Badanie odcinka szyjnego kręgosłupa
Badanie odcinka piersiowego kręgosłupa
Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

350 zł.
550 zł.
350 zł.
450 zł.
350 zł.
550 zł.
350 zł.
350 zł.
350 zł.

Badanie metodą tomografii komputerowej
NZOZ Radiologica – Oddział Wola
Badanie głowy
Badanie zatok przynosowych
Badanie kości skroniowych (uszy)

200 zł.
200 zł.
220 zł.

Badanie szczęki/żuchwy (Dental)
Badanie szczęki/żuchwy (Dental - Guide)
Badanie oczodołów
Badanie angioTK tętnic mózgowych z obligatoryjnym podaniem kontrastu
Badanie angioTK tętnic szyjnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu
Badanie szyi (jednofazowe)
Badanie klatki piersiowej
Badanie klatki piersiowej HRCT
Badanie angioTK tętnic klatki piersiowej z obligatoryjnym podaniem kontrastu
Badanie jamy brzusznej przeglądowe
Badanie jamy brzusznej (trójfazowe)
Badanie angioTK tętnic jamy brzusznej z obligatoryjnym podaniem kontrastu
Badanie miednicy małej
Badanie jamy brzusznej i miednicy małej
Badanie stawu dowolnego
Badanie dowolnego odcinka kręgosłupa
Badanie angioTK tętnic kończyn dolnych z obligatoryjnym podaniem kontrastu
Badanie tkanek miękkich - dowolna anatomia

300 zł.
350 zł.
220 zł.
400 zł.
400 zł.
240 zł.
270 zł.
270 zł.
500 zł.
270 zł.
270 zł.
500 zł.
270 zł.
400 zł.
220 zł.
250 zł.
650 zł.
250 zł.

Elementy wspólne dla wszystkich pozycji
Dopłata do badania CT z dożylnym podaniem kontrastu 50 ml
Dopłata do badania CT z dożylnym podaniem kontrastu 100 ml
Dopłata do badania MR z dożylnym podaniem kontrastu
tłumaczenie opisu jęz. angielski
dokumentacja med. - filmy do 3 szt.
dokumentacja med. - filmy do 6 szt.

100 zł.
150 zł.
200 zł.
150 zł.
30 zł
60 zł.

Badanie USG i biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG (BAC) - NZOZ Radiologica – Oddział Wola
USG jamy brzusznej
USG układu moczowego
USG tarczycy
USG jąder
USG ślinianek
USG narządów rodnych/prostaty przez powłoki
USG tkanek miękkich
BAC piersi
BAC tarczycy
BAC ślinianek
BAC powiększonych węzłów chłonnych
BAC guzków tkanek miękkich

120 zł.
120 zł.
120 zł.
120 zł.
120 zł.
120 zł.
120 zł.
250 zł.
250 zł.
250 zł.
250 zł.
250 zł.

