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Wybierz szybszą drogę
do zdrowia i sprawności

Centrum
Diagnostyki
Obrazowej

ul. Gąsiorowskiego 12/14
Konstancin-Jeziorna
czynne:
pon.-pt. 8:00 - 16:00
środy 8:00 - 17:00
Zapraszamy do skorzystania z pozostałych
usług CKR w Konstancinie-Jeziornie:
konsultacje specjalistyczne,
zabiegi ortopedyczne w zakresie reumoortopedii
i artroskopii stawów,
chirurgia kręgosłupa,
stacjonarna rehabilitacja neurologiczna, po operacjach narządu ruchu, urazach i przeciążeniach,
zabiegi uzdrowiskowe i odnowy biologicznej,
pływalnia i gimnastyka w wodzie,
kriokomora.

Sprawdź pełną ofertę
Infolinia CKR (22) 703 08 88
www.ckr.pl

PODNOSIMY JAKOŚĆ
TWOJEGO ŻYCIA

RTG, USG
Rezonans
Magnetyczny

Diagnostyka obrazowa
bez kolejki i za przystępną
cenę

USG Doppler
Tętnice 1 / 2 kończyny

150/250 zł

Żyły 1 / 2 kończyny

150/250 zł

Aorta brzuszna + rozgałęzienie
Tętnice szyjne / czynnościowe

Aby prawidłowo rozpoznać przyczynę dolegliwości zdrowotnych, kluczowa jest właściwie dobrana
i starannie wykonana diagnostyka. Często dopiero
na tej podstawie możliwe jest postawienie diagnozy, a następnie wybór optymalnego procesu
leczenia.
W Centrum Diagnostyki Obrazowej CKR w Konstancinie-Jeziornie możecie Państwo wykonać
ocenę narządu ruchu, jak również badania narządów wewnętrznych. Centrum wyposażone jest
w nowoczesny sprzęt USG, RTG i MR. Zaletą aparatu do rezonansu magnetycznego jest otwarta
konstrukcja, która umożliwia dostęp ze wszystkich
stron. Dzięki temu badanie jest bardziej przyjazne
dla osób cierpiących na klaustrofobię oraz dzieci. Badania przeprowadzane są przez znakomicie
wyszkolony Zespół specjalistów z dużym doświadczeniem.

USG stawów 1 / 2 jednoimienne stawy
Ścięgno Achillesa
Przezciemiączkowe mózgu (noworodki,
niemowlęta)
Jama brzuszna
Układ moczowy (prostata u dorosłych)
Jama brzuszna i układ moczowy
Tarczyca
Ślinianki i węzły chłonne szyi
Piersi
Jądra
Miednica mała
Staw biodrowy (noworodki, niemowlęta)

RTG *
Obszar głowy

60-80 zł

Obszar klatki piersiowej

60-80 zł

Kręgosłup szyjny RTG czynnościowe

80 zł

Kręgosłup szyjny, piersiowy lub lędźwiowo-krzyżowy

85 zł

Kręgosłup badanie skoliozy
Stawy
Obie ręce

150/250 zł

Głowa / szyja / zatoki / przysadka mózgowa

80 zł

350-540 zł

Kręgosłup odcinek szyjny / piersiowy /
lędźwiowy

350 zł

Kręgosłup 3 odcinki

870 zł
410-460 zł

Podudzie / stopa

460 zł

Ramię / przedramię / ręka

460 zł

150 zł

Kontrast

140 zł

Badanie poziomu kreatyniny w przypadku podania środka kontrastowego
dożylnie

140 zł
140 zł
180 zł
130 zł
130 zł
140 zł
160 zł
140 zł
150 zł

90 zł
60-120 zł

Rezonans Magnetyczny

Stawy

USG dzieci i dorosłych

150 zł
150/180 zł

195-250 zł
35 zł

Bezpośrednio po badaniu RTG i rezonansem magnetycznym Pacjenci otrzymują płytę CD ze zdjęciami, a dokładny
opis badania dostarczamy Pacjentom do 3 dni roboczych
od dnia wykonania badania.
*Wymagamy skierowania od lekarza. Ceny uzależnione są
od ilości wykonanych projekcji RTG.
Szczegółowy cennik na www.ckr.pl/rtg

