Tłuszcz, 10.12.2018r

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
PRACOWNIA USG
Usługa

Cena

Badania USG Dorosłych
USG Szyi
USG Tarczycy
USG Ślinianek
USG Obwodowych węzłów chłonnych (pachwinowe, pachowe, szyjne)
USG Jamy brzusznej
USG Jamy brzusznej z oceną układu moczowego
USG Układu moczowego
USG Jąder
USG Piersi
USG Stawu kolanowego
USG Ścięgna Achillesa
USG Tkanek miękkich
USG Gruczołu krokowego
USG Ginekologiczne (przez powłoki brzuszne lub TV)

110 zł
110 zł
110 zł
110 zł
110 zł
120 zł
110 zł
120 zł
120 zł
120 zł
120 zł
110 zł
110 zł
110 zł

Badania USG Dzieci
USG Jamy brzusznej
USG Tarczycy
USG Obwodowych węzłów chłonnych (pachwinowe, pachowe, szyjne)
USG Stawów biodrowych (u niemowląt)
USG Jąder
USG Przezciemiączkowe głowy (u niemowląt)

120 zł
120 zł
120 zł
120 zł
120 zł
120 zł

Badania USG Doppler
USG Doppler tętnic nerkowych
USG Doppler układu wrotnego wątroby
USG Doppler aorty brzusznej i tętnice biodrowe
USG Doppler tętnic szyjnych i domózgowych
USG Doppler żył lub tętnic jedna ręka
USG Doppler żył lub tętnic obu rąk
USG Doppler żył lub tętnic jedna noga
USG Doppler żył lub tętnic obu nóg
Echo Doppler serca (usg serca)

120 zł
120 zł
120 zł
120 zł
120 zł
210 zł
120 zł
210 zł
120 zł

CENTRUM MEDYCZNE RAJMEDICA
Ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz

USG jamy brzusznej
Przed badaniem należy około 6 godzin pozostać na czczo, a w przeddzień badania dieta powinna być
lekkostrawna. Wskazane jest na 1 godzinę przed badaniem wypić 0,5 – 1,0 litra niegazowanego płynu (woda).
Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.
Umożliwia ocenę narządów wewnętrznych jamy brzusznej – wielkość, kształt, strukturę narządów takich jak:
wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, trzustka, śledziona, nerki, pęcherz moczowy (jeśli jest wypełniony).
USG układu moczowego
W przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna a w dniu badania około 6 godzin należy pozostać na czczo.
Wskazane jest na 1 godzinę przed badaniem wypić 0,5-1,0 litra niegazowanego płynu (woda). Zalecane jest
przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.
Umożliwia obrazowania narządów układu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza moczowego).
Wskazaniem do wykonania badania USG układu moczowego jest podejrzenie lub stwierdzenie chorób układu
moczowego, takich jak:
• kamica nerkowa, moczowodowa,
• zmiany zapalne nerek, układu moczowego,
• podejrzenie ropni, gruźlicy w obrębi układu moczowego,
• schorzenia pęcherza moczowego,
• bezmocz lub znacznego zmniejszenia ilości oddawanego moczu, niezależne od ilości wypitych płynów.
USG gruczołu krokowego
Do badania koniecznie należy mieć wypełniony pęcherz moczowy, w tym celu na 1 godzinę przed badaniem
należy wypić 1-1,5 litra płynu niegazowanego i nie oddawać moczu.
Wykonywane jest za pomocą sondy USG przyłożonej bezpośrednio do powłok brzusznych. Badanie obejmuje ocenę
pęcherza moczowego, ogólną ocenę prostaty (gruczołu krokowego), oraz ocenę zalegania moczu po opróżnieniu
pęcherza. Wskazaniem do badania USG gruczołu krokowego są niepokojące objawy, mogące świadczyć o
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu prostaty, zaburzenia w funkcjonowaniu układu moczowego, dolegliwości
bólowe w obrębie jamy brzusznej.
USG piersi
Najlepiej wykonywać badanie między 1-10 dniem cyklu miesiączkowego. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi
opisów poprzednich badań, w tym mammografii (jeśli była wykonana).
Wskazaniem do badania są zmiany w gruczołach piersiowych, np. o charakterze guzków wykrytych badaniem
palpacyjnym lub diagnostyka zmian wykrytych podczas badania mammografii. USG wykonywane jest również jako
badanie profilaktyczne u młodych kobiet. Badanie wykonywane jest u pacjentek w każdym wieku, jest bezbolesne,
może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjentki na szkodliwe promieniowanie.

