
   
 
 
 

Badania USG 

Pakiet 
VIP 

Pakiet 
kompleksowy 

Pakiet mega 
rozszerzony 

Pakiet 
rozszerzony 

Pakiet 
podstawowy 

USG jamy 
brzusznej 

USG jamy 
brzusznej 

USG jamy 
brzusznej 

USG 
ginekologiczne 
przez powłoki 
brzuszne 

  

USG układu 
moczowego 

USG układu 
moczowego 

USG układu 
moczowego 

USG 
ginekologiczne – 
transvaginalne 

  

USG piersi USG piersi USG piersi 
USG prostaty przez 
powłoki brzuszne 

  

USG tarczycy USG tarczycy USG tarczycy 
USG jamy 
brzusznej 

  

USG prostaty przez 
powłoki brzuszne 

USG prostaty przez 
powłoki brzuszne 

USG prostaty przez 
powłoki brzuszne 

    

USG 
ginekologiczne 
transwaginalne 

USG 
ginekologiczne 
transwaginalne 

USG 
ginekologiczne 
transwaginalne 

    

USG 
ginekologiczne 
przez powłoki 
brzuszne 

USG 
ginekologiczne 
przez powłoki 
brzuszne 

USG 
ginekologiczne 
przez powłoki 
brzuszne 

    

USG narządów 
moszny (jąder) 

USG narządów 
moszny (jąder) 

USG narządów 
moszny (jąder) 

    

USG ślinianek USG ślinianek USG ślinianek     

USG transrektalne 
prostaty 

USG transrektalne 
prostaty 

USG transrektalne 
prostaty 

    

USG / doppler 
tętnic szyjnych i 
kręgowych 

USG / doppler 
tętnic szyjnych i 
kręgowych 

USG / doppler 
tętnic szyjnych i 
kręgowych 

    

USG / doppler 
tętnic kończyn 
dolnych 

USG / doppler 
tętnic kończyn 
dolnych 

USG / doppler 
tętnic kończyn 
dolnych 

    

USG / doppler 
tętnic kończyn 
górnych 

USG / doppler 
tętnic kończyn 
górnych 

USG / doppler 
tętnic kończyn 
górnych 

    

USG / doppler żył 
kończyn dolnych 

USG / doppler żył 
kończyn dolnych 

USG / doppler żył 
kończyn dolnych 

    

USG / doppler żył 
kończyn górnych 

USG / doppler żył 
kończyn górnych 

USG / doppler żył 
kończyn górnych 

    

USG / doppler aorty 
brzusznej i tętnic 
biodrowych 

USG / doppler aorty 
brzusznej i tętnic 
biodrowych 

USG / doppler aorty 
brzusznej i tętnic 
biodrowych 

    

USG / doppler 
naczyń wątroby 
(ocena krążenia 
wrotnego) 

USG / doppler 
naczyń wątroby 
(ocena krążenia 
wrotnego) 

USG / doppler 
naczyń wątroby 
(ocena krążenia 
wrotnego) 

    

USG / doppler 
tętnic nerkowych 

USG / doppler 
tętnic nerkowych 

USG / doppler 
tętnic nerkowych 

    

USG / doppler 
tętnic 
wewnątrzczaszkow
ych 

USG / doppler 
tętnic 
wewnątrzczaszkow
ych 

USG / doppler 
tętnic 
wewnątrzczaszkow
ych 

    

USG stawów 
biodrowych 

USG stawów 
biodrowych 

USG stawów 
biodrowych 

    

USG stawów 
biodrowych + 
konsultacja 

USG stawów 
biodrowych + 
konsultacja 

USG stawów 
biodrowych + 
konsultacja 

    



   
 
 
 

ortopedyczna 
stawów biodrowych 
(do 1 roku życia) 

ortopedyczna 
stawów biodrowych 
(do 1 roku życia) 

ortopedyczna 
stawów biodrowych 
(do 1 roku życia) 

USG stawu 
kolanowego 

USG stawu 
kolanowego 

USG stawu 
kolanowego 

    

USG stawu 
łokciowego 

USG stawu 
łokciowego 

USG stawu 
łokciowego 

    

USG stawu 
skokowego 

USG stawu 
skokowego 

USG stawu 
skokowego 

    

USG stawu 
barkowego 

USG stawu 
barkowego 

USG stawu 
barkowego 

    

USG tkanki 
podskórnej 
(tłuszczaki, 
włókniaki etc.) 

USG tkanki 
podskórnej 
(tłuszczaki, 
włókniaki etc.) 

USG tkanki 
podskórnej 
(tłuszczaki, 
włókniaki etc.) 

    

USG krwiaka 
pourazowego 
mięśni 

USG krwiaka 
pourazowego 
mięśni 

USG krwiaka 
pourazowego 
mięśni 

    

USG węzłów 
chłonnych 

USG węzłów 
chłonnych 

USG węzłów 
chłonnych 

    

USG krtani USG krtani USG nadgarstka     

USG nadgarstka USG nadgarstka 
USG więzadeł, 
mięśni, drobnych 
stawów 

    

USG więzadeł, 
mięśni, drobnych 
stawów 

USG więzadeł, 
mięśni, drobnych 
stawów 

USG śródstopia     

USG śródstopia USG śródstopia 
USG rozcięgna 
podeszwowego 

    

USG rozcięgna 
podeszwowego 

USG rozcięgna 
podeszwowego 

USG stawów 
śródręcza i palców 

    

USG stawów 
śródręcza i palców 

USG stawów 
śródręcza i palców 

USG ścięgna 
Achillesa 

    

USG ścięgna 
Achillesa 

USG ścięgna 
Achillesa 

USG układu 
moczowego + 
TRUS 

    

USG układu 
moczowego + 
TRUS 

USG układu 
moczowego + 
TRUS 

USG 
przezciemiączkowe 

    

USG 
przezciemiączkowe 

USG 
przezciemiączkowe 

Echokardiografia – 
USG serca 

    

Echokardiografia – 
USG serca 

Echokardiografia – 
USG serca 

      

USG gałek ocznych 
i oczodołów 

USG gałek ocznych 
i oczodołów 

      

USG ciąży – 
rozszerzone 
badanie (4 D) 

        

USG opłucnej         

Echokardiografia – 
USG serca – płodu 

        

 


