
KOD PLU Cena brutto

5 16,00 zł wysyłka wyniku

782 440,00 zł                       MR głowy (mózgowia) bez środka kontrastowego

784 640,00 zł                       MR głowy (mózgowia) ze środkiem kontrastowym

871 505,00 zł                       Angiografia MR mózgowia bez środka kontrastowego

872 705,00 zł                       Angiografia MR mózgowia ze środkiem kontrastowym

786 505,00 zł                       MR przysadki bez środka kontrastowego

788 705,00 zł                       MR przysadki dynamiczne ze środkiem kontrastowym

789 505,00 zł                       MR oczodołów bez środka kontrastowego

790 705,00 zł                       MR oczodołów ze środkiem kontrastowym

791 475,00 zł                       MR głowy i kątów mostowo-móżdżkowych bez środka kontrastowego

792 675,00 zł                       MR głowy i kątów mostowo-móżdżkowych ze środkiem kontrastowym

793 505,00 zł                       MR zatok obocznych nosa bez środka kontrastowego

794 705,00 zł                       MR zatok obocznych nosa ze środkiem kontrastowym

795 540,00 zł                       MR twarzoczaszki bez środka kontrastowego

796 720,00 zł                       MR twarzoczaszki ze środkiem kontrastowym

798 540,00 zł                       MR szyi bez środka kontrastowego

799 720,00 zł                       MR szyi ze środkiem kontrastowym

767 520,00 zł                       MR angiografia szyi bez kontrastu - pełne badanie kliniczne

768 720,00 zł                       MR angiografia szyi z kontrastem -  pełne badanie kliniczne

1042 790,00 zł                       MR twarzoczaszki i szyi bez środka kontrastowego

1043 1 125,00 zł                    MR twarzoczaszki i szyi ze środkiem kontrastowym

801 550,00 zł                       MR śródpiersia bez środka kontrastowego

802 750,00 zł                       MR śródpiersia ze środkiem kontrastowym

803 550,00 zł                       MR klatki piersiowej bez środka kontrastowego

804 750,00 zł                       MR klatki piersiowej ze środkiem kontrastowym

763 800,00 zł                       MR piersi ze środkiem kontrastowym

762 605,00 zł                       MR piersi bez środka kontrastowego do oceny implantów

805 850,00 zł                       MR serca bez środka kontrastowego

806 960,00 - 1055,00 zł MR serca ze środkiem kontrastowym (cena zależna od ilości podanego kontrastu)

807 1430,00 - 1525,00 zł MR serca ze środkiem kontrastowym i adenozyna (cena zależna od ilości podanego kontrastu)

808 1020,00 - 1115,00 zł MR serca w złożonej wadzie wrodzonej

809 550,00 zł                       MR jamy brzusznej (nadnercza, nerki, watroba, trzustka, śledziona, żołądek) bez środka kontrastowego

811 780,00 zł                       MR jamy brzusznej (nadnercza, nerki, watroba, trzustka, śledziona, żołądek) wielofazowe ze środkiem kontrastowym

1016 1 050,00 zł                    MR jamy brzusznej ze środkiem kontrastowym (wielofazowe) + MR dróg żółciowych (MRCP)

812 550,00 zł                       MR miednicy małej ( w tym jajniki i macica) bez środka kontrastowego

814 780,00 zł                       MR miednicy małej ( w tym jajniki i macica) wielofazowe ze środkiem kontrastowym

815 550,00 zł                       MR dróg żółciowych bez środka kontrastowego

816 780,00 zł                       MR dróg żółciowych ze środkiem kontrastowym

827 550,00 zł                       MR prostaty bez środka kontrastowego (miednicy małej)

828 780,00 zł                       MR prostaty dynamiczne ze środkiem kontrastowym (miednicy małej)

829 500,00 zł                       MR kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastowego

830 700,00 zł                       MR kręgosłupa szyjnego ze środkiem kontrastowym

831 500,00 zł                       MR kręgosłupa piersiowego bez środka kontrastowego

832 700,00 zł                       MR kręgosłupa piersiowego ze środkiem kontrastowym

833 500,00 zł                       MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez środka kontrastowego

834 700,00 zł                       MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ze środkiem kontrastowym

835 900,00 zł                       MR kręgosłupa szyjnego i piersiowego bez środka kontrastowego

836 1 245,00 zł                    MR kręgosłupa szyjnego i piersiowego ze środkiem kontrastowym

837 900,00 zł                       MR kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego bez środka kontrastowego

838 1 245,00 zł                    MR kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego ze środkiem kontrastowym

839 900,00 zł                       MR kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego bez środka kontrastowego

840 1 245,00 zł                    MR kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego ze środkiem kontrastowym

777 1 340,00 zł                    MR kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego bez środka kontrastowego

778 1 650,00 zł                    MR kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego ze środkiem kontrastowym

869 500,00 zł                       MR splotu barkowego bez środka kontrastowego

870 700,00 zł                       MR splotu barkowego ze środkiem kontrastowym

841 550,00 zł                       MR ramienia bez środka kontrastowego

842 750,00 zł                       MR ramienia ze środkiem kontrastowym

843 550,00 zł                       MR przedramienia bez środka kontrastowego

844 750,00 zł                       MR przedramienia ze środkiem kontrastowym

845 550,00 zł                       MR ręki bez środka kontrastowego

846 750,00 zł                       MR ręki ze środkiem kontrastowym

847 550,00 zł                       MR palca bez środka kontrastowego

848 750,00 zł                       MR palca ze środkiem kontrastowym

849 550,00 zł                       MR uda bez środka kontrastowego

850 750,00 zł                       MR uda ze środkiem kontrastowym

851 550,00 zł                       MR podudzia bez środka kontrastowego

852 750,00 zł                       MR podudzia ze środkiem kontrastowym
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853 550,00 zł                       MR kości palców stopy + śródstopia bez środka kontrastowego

854 750,00 zł                       MR kości palców stopy + śródstopia ze środkiem kontrastowym

1044 550,00 zł                       MR śródstopia + kości stępu bez środka kontrastowego

1045 750,00 zł                       MR śródstopia + kości stępu ze środkiem kontrastowym

1018 495,00 zł                       MR stawów skroniowo-żuchwowych bez środka kontrastowego

1019 695,00 zł                       MR stawów skroniowo-żuchwowych ze środkiem kontrastowym

861 495,00 zł                       MR stawów krzyżowo-biodrowych bez środka kontrastowego

862 695,00 zł                       MR stawów krzyżowo-biodrowych ze środkiem kontrastowym

779 495,00 zł                       MR stawu biodrowego prawego lub lewego bez środka kontrastowego

780 695,00 zł                       MR stawu biodrowego prawego lub lewego ze śrdkiem kontrastowym

865 495,00 zł                       MR stawu kolanowego bez środka kontrastowego

866 695,00 zł                       MR stawu kolanowego ze środkiem kontrastowym

867 495,00 zł                       MR stawu skokowego bez środka kontrastowego

868 695,00 zł                       MR stawu skokowego ze środkiem kontrastowym

855 495,00 zł                       MR stawu barkowego bez środka kontrastowego

856 695,00 zł                       MR stawu barkowego ze środkiem kontrastowym

857 495,00 zł                       MR stawu łokciowego bez środka kontrastowego

858 695,00 zł                       MR stawu łokciowego ze środkiem kontrastowym

859 495,00 zł                       MR nadgarstka bez środka kontrastowego

860 695,00 zł                       MR nadgarstka ze środkiem kontrastowym

1046 900,00 zł                       MR dwóch stawów bez środka kontrastowego 

1047 1 245,00 zł                    MR dwóch stawów ze środkiem kontrastowym

882 540,00 zł                       MR innego obszaru anatomicznego bez środka kontrastowego

883 740,00 zł                       MR innego obszaru anatomicznego ze środkiem kontrastowym

1020 1 350,00 zł                    MR całego ciała bez środka kontrastowego
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