
   
 
 
 

Diagnostyka obrazowa - inne 

Pakiet 
VIP 

Pakiet 
kompleksowy 

Pakiet mega 
rozszerzony 

Pakiet 
rozszerzony 

Spirometria bez leku Spirometria bez leku Spirometria bez leku Spirometria 

Spirometria – próba 
rozkurczowa 

Spirometria – próba 
rozkurczowa 

Spirometria – próba 
rozkurczowa 

  

Audiometr standardowy* Audiometr standardowy* Audiometr standardowy*   

Audiometr standardowy – 
audiometria nadprogowa 

Audiometr standardowy – 
audiometria nadprogowa 

Densytometria kręgosłup 
lędźwiowy (ocena kości 
beleczkowej) – screening 

  

Audiometr standardowy – 
audiometria słowna 

Audiometr standardowy – 
audiometria słowna 

Densytometria szyjka 
kości udowej (ocena 
kości korowej) – 
screening 

  

Tympanometria Tympanometria 
Badanie 
uroflowmetryczne 

  

Densytometria kręgosłup 
lędźwiowy (ocena kości 
beleczkowej) – screening 

Densytometria kręgosłup 
lędźwiowy (ocena kości 
beleczkowej) – screening 

Mammografia   

Densytometria szyjka 
kości udowej (ocena 
kości korowej) – 
screening 

Densytometria szyjka 
kości udowej (ocena 
kości korowej) – 
screening 

Mammografia – zdjęcie 
celowane 

  

Badanie 
uroflowmetryczne 

Badanie 
uroflowmetryczne 

Komputerowe pole 
widzenia 

  

Kolposkopia Mammografia 
Badanie adaptacji do 
ciemności 

  

Mammografia 
Mammografia – zdjęcie 
celowane 

Pachymetria   

Mammografia – zdjęcie 
celowane 

Komputerowe pole 
widzenia 

EEG standardowe* w 
czuwaniu 

  

Komputerowe pole 
widzenia 

Badanie adaptacji do 
ciemności 

    

Badanie adaptacji do 
ciemności 

Pachymetria     

Pachymetria Badanie GDX     

Badanie GDX 
Badanie OCT – dwoje 
oczu 

    

Badanie OCT – dwoje 
oczu 

Badanie OCT – jedno 
oko 

    

Badanie OCT – jedno 
oko 

Palestezjometria (czucie 
wibracji) 

    

Palestezjometria (czucie 
wibracji) 

Próba błędnikowa     

Próba błędnikowa Próba oziębieniowa     

Próba oziębieniowa 
Próba oziębieniowa – z 
termometrią skórną i 
próbą uciskową 

    

Próba oziębieniowa – z 
termometrią skórną i 
próbą uciskową 

Badanie EMG – 
elektromiografia – zespół 
cieśni nadgarstka 

    

Angiografia 
fluoresceinowa 

EEG standardowe*     

Badanie na 
anomaloskopie 

Badanie EEG 
standardowe * – (dzieci) 

    



   
 
 
 

ABR – diagnostyka 
różnicowa 

      

ABR – latencje       

Audiometria 
impedancyjna – z 
tympanometrią i oceną 
odruchów z mięśnia 
strzemiączkowego (AI) 

      

Badanie słuchu – 
Charakterystyka szumu 
usznego (ChS) 

      

Badanie słuchu – 
Oznaczenie progu 
dyskomfortu słyszenia 
(UCL) 

      

Badanie słuchu – próba 
szeptu 

      

Otoemisja akustyczna       

Elektronystagmografia 
(ENG) 

      

Tilt Test       

Videonystagmografia 
(VNG) 

      

Scyntygrafia – kości       

Scyntygrafia – nerek 
(Renoscyntygrafia) 

      

Scyntygrafia – serca – 
obciążeniowa 

      

Scyntygrafia – serca – 
spoczynkowa 

      

Scyntygrafia – tarczycy       

Elektroneurografia (ENG) 
– nerw czuciowy 

      

Elektroneurografia (ENG) 
– nerw ruchowy (długi) 

      

Elektroneurografia (ENG) 
– nerw ruchowy (krótkie 
odcinki) 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – zespół 
cieśni nadgarstka 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – 
badanie ilościowe 
mięśnia 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – 
choroba neuronu 
ruchowego / stwardnienie 
boczne zanikowe (MND / 
SLA) 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – nerw 
twarzowy 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – 

      



   
 
 
 

nieurazowe uszkodzenie 
nerwu 

Badanie EMG – 
elektromiografia – ocena 
czynności spoczynkowej 
mięśnia 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – 
polineuropatia / miopatia 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – 
pourazowe uszkodzenie 
nerwu 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – Próba 
ischemiczna 
(tężyczkowa) 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – Próba 
miasteniczna 

      

Badanie EMG – 
elektromiografia – 
uszkodzenie splotu 

      

EEG standardowe*       

Badanie EEG 
standardowe* – (dzieci) 

      

 


