
   
 
 
 

Tomografia komputerowa 

Pakiet 
VIP 

Pakiet 
kompleksowy 

Pakiet mega 
rozszerzony 

Tomografia komputerowa głowy Tomografia komputerowa głowy Tomografia komputerowa głowy 

Tomografia komputerowa głowy (2 
fazy) 

Tomografia komputerowa głowy (2 
fazy) 

Tomografia komputerowa głowy (2 
fazy) 

Tomografia komputerowa 
twarzoczaszki 

Tomografia komputerowa 
twarzoczaszki 

Tomografia komputerowa 
twarzoczaszki 

Tomografia komputerowa 
przysadki mózgowej 

Tomografia komputerowa 
przysadki mózgowej 

Tomografia komputerowa 
przysadki mózgowej 

Tomografia komputerowa zatok Tomografia komputerowa zatok Tomografia komputerowa zatok 

Tomografia komputerowa 
oczodołów 

Tomografia komputerowa 
oczodołów 

Tomografia komputerowa 
oczodołów 

Tomografia komputerowa kości 
skroniowych 

Tomografia komputerowa kości 
skroniowych 

Tomografia komputerowa kości 
skroniowych 

Tomografia komputerowa szyi Tomografia komputerowa szyi Tomografia komputerowa szyi 

Tomografia komputerowa krtani Tomografia komputerowa krtani Tomografia komputerowa krtani 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej (2 fazy) 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej (2 fazy) 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej (2 fazy) 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej (HRCT) 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej (HRCT) 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej (HRCT) 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej (2 fazy) 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej (2 fazy) 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej (2 fazy) 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej Trójfazowa 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej Trójfazowa 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej Trójfazowa 

Tomografia komputerowa miednicy 
mniejszej 

Tomografia komputerowa miednicy 
mniejszej 

Tomografia komputerowa miednicy 
mniejszej 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej i miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej i miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa jamy 
brzusznej i miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej i jamy brzusznej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej i jamy brzusznej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej i jamy brzusznej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa klatki 
piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa szyi, 
klatki piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa szyi, 
klatki piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa szyi, 
klatki piersiowej, jamy brzusznej, 
miednicy mniejszej 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa piersiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa piersiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa piersiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa lędźwiowego 



   
 
 
 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa lędźwiowego + 
krzyżowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa lędźwiowego + 
krzyżowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa lędźwiowego + 
krzyżowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
piersiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
piersiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
piersiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
piersiowego + lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
piersiowego + lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa szyjnego + 
piersiowego + lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa piersiowego + 
lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa piersiowego + 
lędźwiowego 

Tomografia komputerowa 
kręgosłupa piersiowego + 
lędźwiowego 

Tomografia komputerowa stawu 
biodrowego 

Tomografia komputerowa stawu 
biodrowego 

Tomografia komputerowa stawu 
biodrowego 

Tomografia komputerowa stawu 
kolanowego 

Tomografia komputerowa stawu 
kolanowego 

Tomografia komputerowa stawu 
kolanowego 

Tomografia komputerowa stawu 
skokowego 

Tomografia komputerowa stawu 
skokowego 

Tomografia komputerowa stawu 
skokowego 

Tomografia komputerowa 
nadgarstka 

Tomografia komputerowa 
nadgarstka 

Tomografia komputerowa 
nadgarstka 

Tomografia komputerowa stawu 
barkowego 

Tomografia komputerowa stawu 
barkowego 

Tomografia komputerowa stawu 
barkowego 

Tomografia komputerowa stawu 
łokciowego 

Tomografia komputerowa stawu 
łokciowego 

Tomografia komputerowa stawu 
łokciowego 

Tomografia komputerowastopy Tomografia komputerowa stopy Tomografia komputerowa stopy 

Tomografia komputerowa uda Tomografia komputerowa uda Tomografia komputerowa uda 

Tomografia komputerowa 
podudzia 

Tomografia komputerowa 
podudzia 

Tomografia komputerowa 
podudzia 

Tomografia komputerowa ramienia Tomografia komputerowa ramienia Tomografia komputerowa ramienia 

Tomografia komputerowa 
przedramienia 

Tomografia komputerowa 
przedramienia 

Tomografia komputerowa 
przedramienia 

Tomografia komputerowa ręki Tomografia komputerowa ręki Tomografia komputerowa ręki 

Tomografia komputerowa – Angio 
aorty brzusznej 

Tomografia komputerowa – Angio 
aorty brzusznej 

  

Tomografia komputerowa – Angio 
głowy – badanie żył i zatok mózgu 

Tomografia komputerowa – Angio 
głowy – badanie żył i zatok mózgu 

  

Tomografia komputerowa – Angio 
głowy – tętnice 

Tomografia komputerowa – Angio 
głowy – tętnice 

  

Tomografia komputerowa – Angio 
aorty piersiowej 

    

Tomografia komputerowa – Angio 
jamy brzusznej i miednicy 
mniejszej 

    

Tomografia komputerowa – Angio 
klatki piersiowej 

    

Tomografia komputerowa – Angio 
kończyn dolnych 

    



   
 
 
 

Tomografia komputerowa – Angio 
kończyny górnej 

    

Tomografia komputerowa – Angio 
nadbrzusze 

    

Tomografia komputerowa – Angio 
tętnic miednicy mniejszej 

    

Tomografia komputerowa – Angio 
tętnic szyjnych 

    

Tomografia komputerowa – 
Bronchografia TK 

    

Tomografia komputerowa – 
Kolonografia 

    

Tomografia komputerowa – 
naczyń wieńcowych – tętnice 

    

Tomografia komputerowa – 
nadgarstka + artrografia 

    

Tomografia komputerowa – stawu 
barkowego + artrografia 

    

Tomografia komputerowa – stawu 
kolanowego + artrografia 

    

Tomografia komputerowa – stawu 
łokciowego + artrografia 

    

Tomografia komputerowa – stawu 
skokowego + artrografia 

    

Tomografia komputerowa – 
szczęka, żuchwa – badanie 
stomatolog (implantologia) 

    

 


