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Klatka piersiowa p-a 40,00 zł 

Klatka piersiowa boczne 40,00 zł 
Klatka piersiowa a-p i boczne 60,00 zł 
Szczyty płuc wg Przybylskiego 40,00 zł 
Jama brzuszna 40,00 zł 
Układ moczowy 40,00 zł 
Kości długie w dwóch projekcjach 50,00 zł 
Kość udowa w dwóch projekcjach 50,00 zł 
Miednica 40,00 zł 
Stawy biodrowe 40,00 zł 
Staw biodrowy a-p 35,00 zł 
Staw biodrowy osiowo 35,00 zł 
Staw biodrowy a-p i osiowo 45,00 zł 
Stawy krzyżowo-biodrowe a-p 40,00 zł 
Stawy krzyżowo-biodrowe skosy 50,00 zł 
Stawy krzyżowo-biodrowe a-p i skosy 60,00 zł 
Stawy kolanowe porównawcze 60,00 zł 
Stawy kolanowe porównawcze na stojąco 80,00 zł 
Staw kolanowy a-p i bok 45,00 zł 
Staw kolanowy  a-p i bok na stojąco 50,00 zł 
Osiowe rzepek 30,00 zł 
Stawy barkowe porównawcze 50,00 zł 
Staw barkowy a-p 30,00 zł 
Staw barkowy osiowo 30,00 zł 
Staw barkowy a-p i osiowo 50,00 zł 
Stawy skokowe porównawcze 50,00 zł 
Stawy skokowe porównawcze na stojąco            80,00 zł 
Staw skokowy a-p i boczne 45,00 zł 
Staw skokowy a-p i bok na stojąco 50,00 zł 
Stawy łokciowe porównawcze 50,00 zł 
Staw łokciowy a-p i boczne 40,00 zł 
Stóp porównawcze - trzy projekcje 60,00 zł 
Stopy a-p i boczne 40,00 zł 
Stopa a-p i bok na stojąco              50,00 zł 
Stopy porównawcze a-p 32,00 zł 
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Stopy porównawcze na stojąco                                                                         80,00 zł 
Ręce porównawcze - trzy projekcje 50,00 zł 
Ręka a-p i boczne 45,00 zł 
Ręce porównawcze a-p 32,00 zł 
Nadgarstki porównawcze - trzy projekcje 40,00 zł 
Nadgarstek a-p i boczne 35,00 zł 
Żebra - jedna projekcja 30,00 zł 
Żebra - dwie projekcje 50,00 zł 
Kręgosłup szyjny a-p i boczne 50,00 zł 
Kręgosłup szyjny a-p, boczne i czynnościowe 80,00 zł 
Kręgosłup szyjny - czynnościowe 50,00 zł 
Kręgosłup piersiowy a-p i boczne 60,00 zł 
Kręgosłup lędźwiowy a-p i boczne 60,00 zł 
Kręgosłup lędźwiowy skosy 60,00 zł 
Kręgosłup lędźwiowy czynnościowe 60,00 zł 
Kręgosłup lędźwiowy a-p, boczne i czynnościowe 100,00 zł 
Kręgosłup cały a-p (dzieci) 40,00 zł 
Kręgosłup cały a-p i boczne (dzieci) 50,00 zł 
Kręgosłup cały a-p i boczne (dorośli) 140,00 zł 
Kość krzyżowa a-p i boczne 45,00 zł 
Kość ogonowa a-p i boczne 45,00 zł 
Czaszka a-p i boczne 45,00 zł 
Zatoki 40,00 zł 
Oczodół dwie projekcje 30,00 zł 
Oczodoły w kierunku ciała obcego 50,00 zł 
Łopatka - jedna projekcja 32,00 zł 
Łopatka - dwie projekcje 50,00 zł 
Mostek - jedna projekcja 35,00 zł 
Mostek - dwie projekcje 60,00 zł 
Obojczyk - jedna projekcja 32,00 zł 
Tchawica a-p i boczne 50,00 zł 
Kości piętowe boczne porównawcze 40,00 zł 
Kość piętowa boczne 25,00 zł 
Kość skroniowa wg Schullera 40,00 zł 
Kość skroniowa wg Stenversa 40,00 zł 
Palce w dwóch projekcjach 35,00 zł 
Ręka - wiek kostny 40,00 zł 
Zdjęcie RTG inne wg skierowania - jedna projekcja 30,00 zł 
Zdjęcie RTG inne wg skierowania - dwie projekcje 40,00 zł 
Opis badań dostarczonych 20,00 zł 
Odpis wyniku badania 10,00 zł 
Cennik badań RTG obowiązuje od 01.01.2019 


