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Cennik badań prywatnych RTG  
Centrum Medyczne w Gorzowie Wielkopolskim 

(obowiązuje od 15 lutego 2023 roku) 

Lp. Nazwa badania Cena badania 

1. Czaszka P-A lub A-P + boczne /2 projekcje/ 40 zł 

2. 
Czaszka /3 projekcje: jak wyżej + zdjęcie 
półosiowe, osiowe lub inne/ 50 zł 

3. 
Czaszka – zdjęcie upatrzone /1 projekcja: np., 
twarzoczaszka, oczodoły, zdjęcie osiowe/ 35 zł 

4. Zatoki; nos 35 zł 

5. 
Kości skroniowe /Stenvers, Schuller/; kanały 
nerwów wzrokowych 40 zł 

6. Stawy skroniowo-żuchowowe /2 projekcje/ 40 zł 

7. 
Stawy skroniowo-żuchowowe – czynnościowe /4 
projekcje/ 50 zł 

8. Żuchwa /P-A, skośne lub inne/; łuki jarzmowe 35 zł 

9. Kręgosłup szyjny – projekcje rutynowe 40 zł 

10. Kręgosłup szyjny – czynnościowe 40 zł 

11. Kręgosłup szyjny - projekcje skośne 40 zł 

12. Zdjęcie celowane na ząb obrotnika (C1-C2) 35 zł 

13. Kręgosłup piersiowy – projekcje rutynowe 40 zł 

14. Kręgosłup piersiowy – projekcje skośne 40 zł 

15. 
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – projekcje 
rutynowe 40 zł 

16. Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – czynnościowe 40 zł 

17. Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – skośne 40 zł 

18. 
Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy A-P z brzegami 
talerzy biodrowych/skolioza/ 50 zł 
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19. 
Kość krzyżowa A-P + boczne; kość guziczna A-P 
+ boczne 40 zł 

20. 
Kręgosłup – zdjęcia celowane /wybrany krąg lub 
kręgi; 2 projekcje/ 40 zł 

21. Palec ręki lub stopy 35 zł 

22. Ręka – projekcje rutynowe 35 zł 

23. Ręce – porównawcze 45 zł 

24. Kości przedramienia – projekcje rutynowe 35 zł 

25. Kości obu przedramion – porównawcze 40 zł 

26.  Kość ramienna – projekcje rutynowe 40 zł 

27.  Obojczyk; stawy barkowo-obojczykowe; łopatka 35 zł 

28. 
Staw nadgarstkowy lub łokciowy – projekcje 
rutynowe 35 zł 

29. 
Stawy nadgarstkowe lub łokciowe – 
porównawczo 40 zł 

30. Nadgarstek – zdjęcia celowane 35 zł 

31. Staw barkowy A-P lub osiowe /dowolna technika/ 35 zł 

32. Staw barkowy A-P + osiowe 40 zł 

33.  Stawy barkowe – porównawcze /A-P lub osiowe/ 45 zł 

34. Stopa – projekcje rutynowe 35 zł 

35. Stopy – porównawcze 40 zł 

36. Kość piętowa boczne lub osiowe 35 zł 

37. Kości piętowe – porównawcze 40 zł 

38. Kości podudzia – projekcje rutynowe 35 zł 

39. Kości podudzia – porównawcze 40 zł 

40. 
Kość udowa – projekcje rutynowe /projekcje 
porównawcze 40 zł 

41. Staw skokowy – projekcje rutynowe lub inne 35 zł 

42. Stawy skokowe – porównawcze 40 zł 

43. Staw kolanowy – projekcje rutynowe lub inne 35 zł 
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44. Stawy kolanowe – porównawcze 50 zł 

45. 
Rzepki – jedna projekcja / dwie projekcje / trzy 
projekcje 

40/45/50 
zł 

46. Staw biodrowy A-P lub osiowe 35 zł 

47. Staw biodrowy A-P + osiowe 40 zł 

48. Stawy biodrowe – porównawcze /A-P lub osiowe/ 40 zł 

49. Miednica A-P 35 zł 

50. 
Miednica – projekcje osiowe /2 projekcje: 
”wlotowa” i „wylotowa”/ 50 zł 

51. Stawy krzyżowo-biodrowe 40 zł 

52. Jama brzuszna /1 projekcja na leżąco lub stojąco/ 35 zł 

53. Klatka piersiowa P-A lub A-P 35 zł 

54. Klatka piersiowa P-A lub A-P + boczne 40 zł 

55. Klatka piersiowa boczne 35 zł 

56. 
Klatka piersiowa P-A lub A-P + boczne z 
kontrastem 50 zł 

57. Klatka piersiowa boczne z kontrastem 40 zł 

58. Żebra /2 projekcje/ 50 zł 

59. Mostek boczne lub skośne 40 zł 
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