
   
 
 
 

Badania USG, RTG i endoskopowe 

Pakiet kompleksowy 

BADANIA ENDOSKOPOWE BADANIA RTG 

Anoskopia RTG czaszki oczodoły 

Gastroskopia (z testem ureazowym) RTG oczodołów + boczne (2 projekcje) 

Rektoskopia RTG czaszki PA + bok 

Sigmoidoskopia RTG czaszki PA + bok + podstawa 

Kolonoskopia RTG czaszki podstawa 

Badanie histopatologiczne – materiału z biopsji 
endoskopowej 

RTG czaszki półosiowe wg Orleya 

BADANIA USG RTG czaszki siodło tureckie 

USG jamy brzusznej RTG czaszki styczne 

USG układu moczowego RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych 

USG piersi RTG twarzoczaszki 

USG tarczycy RTG jamy brzusznej inne 

USG prostaty przez powłoki brzuszne RTG jamy brzusznej na leżąco 

USG ginekologiczne transwaginalne RTG jamy brzusznej na stojąco 

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne RTG klatki piersiowej 

USG narządów moszny (jąder) RTG klatki piersiowej – RTG tomograf 

USG ślinianek RTG klatki piersiowej + bok 

USG transrektalne prostaty RTG klatki piersiowej bok z barytem 

USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych RTG klatki piersiowej inne 

USG / doppler tętnic kończyn dolnych RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem 

USG / doppler tętnic kończyn górnych RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy 

USG / doppler żył kończyn dolnych RTG kości krzyżowej i guzicznej 

USG / doppler żył kończyn górnych RTG nosa boczne 

USG / doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych RTG podudzia (goleni) AP + bok 

USG / doppler naczyń wątroby (ocena krążenia 
wrotnego) 

RTG podudzia (goleni) AP + bok obu 

USG / doppler tętnic nerkowych RTG uda + podudzia 

USG / doppler tętnic wewnątrzczaszkowych RTG kości udowej AP + bok lewej 

USG stawów biodrowych RTG kości udowej AP + bok prawej 

USG stawów biodrowych + konsultacja ortopedyczna 
stawów biodrowych (do 1 roku życia) 

RTG barku / ramienia – osiowe 

USG stawu kolanowego RTG barku / ramienia – osiowe obu 

USG stawu łokciowego RTG barku / ramienia AP + bok 

USG stawu skokowego 
RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie 
porównawcze 

USG stawu barkowego RTG barku / ramienia AP 

USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.) RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze 

USG krwiaka pourazowego mięśni RTG przedramienia AP + bok 



   
 
 
 

USG węzłów chłonnych RTG przedramienia obu przedramion AP + bok 

USG krtani RTG łokcia / przedramienia AP + bok 

USG nadgarstka RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok 

USG więzadeł, mięśni, drobnych stawów RTG kości skroniowych transorbitalne 

USG śródstopia RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa 

USG rozcięgna podeszwowego RTG piramid kości skroniowej transorbitalne 

USG stawów śródręcza i palców RTG ręki bok 

USG ścięgna Achillesa RTG ręki PA 

USG układu moczowego + TRUS RTG ręki PA obu 

USG przezciemiączkowe RTG palec / palce PA + bok / skos 

Echokardiografia – USG serca RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk 

USG gałek ocznych i oczodołów RTG kości łódeczkowatej 

 RTG stopy AP + bok / skos 

 RTG stopy AP + bok / skos obu 

 RTG stóp AP (porównawczo) 

 RTG kości śródstopia 

 RTG palca / palców stopy AP + bok / skos 

 RTG pięty + osiowe 

 RTG pięty boczne 

 RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 

 RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos 

 RTG kręgosłupa lędźwiowego bok 

 RTG kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego skosy 

 RTG kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego AP + bok 

 RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego 

 RTG kręgosłupa piersiowego 

 RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok 

 RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos 

 RTG kręgosłupa piersiowego bok 

 RTG kręgosłupa piersiowego skosy 

 RTG kręgosłupa szyjnego 

 RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok 

 RTG kręgosłupa szyjnego bok 

 RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje) 

 RTG kręgosłupa szyjnego skosy 

 RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego 

 RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza) 

 RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza) 



   
 
 
 

 RTG łopatki 

 RTG miednicy i stawów biodrowych 

 RTG mostka AP 

 RTG mostka / boczne klatki piersiowej 

 RTG żuchwy 

 RTG zatok przynosowych 

 RTG żeber (1 strona) w 2 skosach 

 RTG nadgarstka boczne 

 RTG nadgarstka boczne – obu 

 RTG nadgarstka PA + bok 

 RTG nadgarstka PA + bok obu 

 RTG ręki PA + skos 

 RTG ręki PA + skos obu 

 RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego 

 RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego 

 RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos RTG 
nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu 

 RTG rzepki osiowe obu 

 RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach 

 RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach 

 RTG stawów krzyżowobiodrowych – PA 

 RTG stawów krzyżowobiodrowych – skosy 

 RTG stawu biodrowego AP 

 RTG stawu biodrowego AP obu 

 RTG stawu biodrowego osiowe 

 RTG stawu kolanowego AP + bok 

 RTG stawu kolanowego AP + bok obu 

 RTG stawu kolanowego boczne 

 RTG stawu łokciowego 

 RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok 

 RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu 

 RTG czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych 

 Urografia (wraz ze standardowymi środkami 
kontrastowymi) 

 RTG nosogardła 

 RTG barku (przez klatkę) 

 RTG barku AP + osiowe 

 RTG obojczyka 

 RTG jelita grubego – wlew doodbytniczy (wraz ze 
standardowymi środkami kontrastowymi) 

 RTG klatki piersiowej – RTG tomogram 



   
 
 
 

 RTG krtani – tomogram 

 RTG pasaż jelita cienkiego (wraz ze standardowymi 
środkami kontrastowymi) 

 RTG przełyku, żołądka i 12-cy (wraz ze 
standardowymi środkami kontrastowymi) 

  

  

  

  

  

  

  

 


