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CENNIK USŁUG PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 

Nazwa badania Cena [PLN] 

TK głowy bez kontrastu 245,0 

TK głowy z kontrastem 295,0 

TK głowy bez kontrastu i z kontrastem 320,0 

TK szyi bez kontrastu 210,0 

TK szyi bez kontrastu i z kontrastem 250,0 

TK jamy brzusznej bez kontrastu 280,0 

TK jamy brzusznej z kontrastem 340,0 

TK jamy brzusznej bez i z kontrastem 360,0 

TK klatki piersiowej bez kontrastu 330,0 

TK klatki piersiowej z kontrastem 400,0 

TK klatki piersiowej bez i z kontrastem 410,0 

TK miednicy bez kontrastu 280,0 

TK miednicy z kontrastem 330,0 

TK kończyn górnych, stawów bez kontrastu 270,0 

TK kończyn górnych, stawów bez i z kontrastem 370,0 

TK kończyn dolnych, stawów bez kontrastu 270,0 

TK kończyn dolnych, stawów bez i z kontrastem 370,0 

TK wirtualna kolonoskopia (przy braku możliwości wykonania kolonoskopii tradycyjnej) 500,0 

TK kręgosłupa (do 3 tarcz) bez kontrastu 340,0 

TK kręgosłupa (do 3 tarcz) z kontrastem 450,0 

TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 270,0 

TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastem 360,0 

TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 270,0 

TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu i z kontrastem 360,0 

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu 270,0 

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem 360,0 

TK – badanie dwóch okolic anatomicznych bez kontrastu 600,0 

TK – badanie dwóch okolic anatomicznych z kontrastem 900,0 

TK – badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez kontrastu 1 300,0 

TK – badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem 1 400,0 

TK-Angio-tętnic głowy i szyi 500,0 

TK-Angio-tętnic klatki piersiowej (w tym aorty) 500,0 

TK-Angio-tętnic płucnych 500,0 

TK-Angio-tętnic jamy brzusznej (w tym aorty) 500,0 

TK-Angio-tętnic kończyn dolnych 500,0 

TK – bronchoskopia 800,0 

TK – enterografia  800,0 

TK – angiografia  800,0 

Niejonowy środek kontrastowy w cenie badania 

Zapis na płycie CD oraz opis badania w cenie badania 

 


