Badania USG / RTG
Pakiet rozszerzony
BADANIA USG

BADANIA RTG

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne

RTG czaszki oczodoły

USG ginekologiczne – transvaginalne

RTG oczodoły + boczne (2 projekcje)

USG prostaty przez powłoki brzuszne

RTG czaszki PA + bok

USG jamy brzusznej

RTG czaszki PA + bok + podstawa

BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
Badanie EKG - spoczynkowe

RTG czaszki podstawa
RTG czaszki półosiowe wg Orleya
RTG czaszki siodło tureckie
RTG czaszki styczne
RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
RTG twarzoczaszki
RTG jamy brzusznej inne
RTG jamy brzusznej na leżąco
RTG jamy brzusznej na stojąco
RTG klatki piersiowej
RTG klatki piersiowej + bok
RTG klatki piersiowej bok z barytem
RTG klatki piersiowej inne
RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
RTG kości krzyżowej i guzicznej
RTG nosa boczne
RTG podudzia (goleni) AP + bok
RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
RTG uda + podudzia
RTG kości udowej AP + bok lewej
RTG kości udowej AP + bok prawej
RTG barku / ramienia – osiowe
RTG barku / ramienia – osiowe obu
RTG barku / ramienia AP + bok
RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie
porównawcze
RTG barku / ramienia AP
RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
RTG przedramienia AP + bok
RTG przedramienia obu przedramion AP + bok

RTG łokcia / przedramienia AP + bok
RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok
RTG kości skroniowych transorbitalne
RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa
RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
RTG ręki bok
RTG ręki PA
RTG ręki PA obu
RTG palec / palce PA + bok / skos
RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
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 nosogardła
RTG barku (przez klatkę)
RTG barku AP + osiowe
RTG obojczyka

