CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV –
RADIOLOŠKA DIAGNOSTIKA DVOREC LANOVŽ
MAGNETNA RESONANCA (MR)

Cena

MR GLAVE IN VRATU
MR glave *

230 €

MR glave + TOF angiografija možganskih žil *

270 €

MR multipla skleroza *

250 €

Kontrola pri nas za multiplo sklerozo (na 6-12 mes) *

170 €

MR protokol epilepsija *

250 €

MR obraza ali obnosnih votlin *

230 €

MR vratu *

230 €

MR TOF možganskega žilja

200 €

MR SKELETA
MR skeleta, mišic, sklepa *

230 €

MR artrografija rame (s kontrastom)

350 €

MR celotne hrbtenice (spinalni kanal, ocena hrbtenjače)

550 €

MR TORAKS IN ABDOMEN
MR prsnega koša *

230 €

MR trebuha *

230 €

MR medenice (cerviks, rektum) *

230 €

MR jeter **

230 €

MR dojk *

230 €

Kontrola pri nas za MR dojk (na do 2 leti) *

150 €

MR prostate *

230 €

Kontrola pri nas za MR prostate (na do 2 leti) *

150 €

MR enterografija

230 €

MRCP

230 €

MR ANGIOGRAFIJE
MRA TOF

230 €

MRA s kontrastom

300 €

MRA TOF + CT brez kontrasta

280 €

MRA s kontrastom + CT brez kontrasta

350 €

MR SRCA
MR srca - prikaz morfoloških struktur

260 €

MR srca - prikaz funkcije

260 €
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RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA (CT)

CENA

CT GLAVE IN VRATU
CT glave ***

150 €

CT obnosnih votlin ***

150 €

CT vratu ***

170 €

CT SKELETA
CT skeleta, sklepa ***

150 €

CT LSH + denzitometrija ***

180 €

CT celotne hrbtenice ***

250 €

CT artrografija rame (s kontrastom)

250 €

CT dentalni

150 €

CT TORAKS IN ABDOMEN
CT prsnih organov ali pljuč ***

170 €

CT abdomna ***

170 €

CT urotrakta ***

170 €

CT kolonografija ***

200 €

CT ANGIOGRAFIJE (s kontrastom)

300 €

CT DENZITOMETRIJA (merjenje kostne gostote)

100 €

CT SRCA
CTA srca - prikaz kalcinacij

150 €

CTA koronarne arterije

370 €

ULTRAZVOK (UZ)
UZ trebuha

60 €

UZ mehkih tkiv

50 €

UZ dojk (obe)

50 €

Paket dveh preiskav

90 €

Paket treh preiskav

110 €

RENTGEN (RTG)
RTG PC pljuča

30 €

RTG PC v 2 projekcijah

40 €

RTG skeleta v 2 projekcijah

35 €

RTG mastoidi, piramide, obnosne votline

35 €

RTG cela hrbtenica

70 €

Vsaka dodatna RTG projekcija

10 €

DODATNO
Denzitometrija iz drugje opravljene CT preiskave

70 €

Izdaja drugega mnenja RTG

30 €

Izdaja drugega mnenja MRI/CT

80 €

Veljavnost cenika od 15. 1. 2018

Do 1. 7. 2018 vam nudimo promocijske cene,
za več informacij pokličite na tel. št. 03/290-90-00 ali 031/290-910.
Storitve, ki so zapisane v svetlejši barvi, se trenutno še ne izvajajo.
Včasih je potrebno k osnovni neinvazivni preiskavi za razjasnitev diagnoze ali dodatne informacije v žilo vbrizgati
kontrastno sredstvo. Indikacije za preiskave s kontrastnim sredstvom so jasne in vedno predlagane s strani
napotnega zdravnika ali ob nepričakovani najdbi med preiskavo s strani zdravnika, ki preiskavo vodi. Pred
slikanjem s kontrastnim sredstvom, zdravnik pacientu razloži indikacijo, pričakovane dodatne informacije, ki jih
bo s kontrastnim sredstvom pridobil in vse možne zaplete.
Pacient se mora z aplikacijo kontrastnega sredstva strinjati in podpisati soglasje.
Slikanje s kontrastnim sredstvom je sestavni del diagnostične obdelave. Kontrastno sredstvo nam poda dodatne
unikatne podatke o različnih patoloških procesih. V primeru slikanja s kontrastom, vam v veno na zgornji okončini
(hrbtišče dlani ali komolec) nastavimo čim tanjšo vensko kanilo, preko katere vam lahko vbrizgamo kontrastno
sredstvo in fiziološko raztopino. Včasih kontrast vbrizgamo z avtomatskim injektorjem (pregled ožilja, srca, dojk…)
včasih pa ročno z brizgalko.
Preiskave, ki že v osnovi temeljijo na uporabi kontrastnega sredstva ali drugih farmakov (angiografije – preiskave
žil, artrografije – preiskave sklepov) so ti že obračunani v prikazani ceni.
Pri preiskavah, kjer se iz zgoraj navedenih razlogov zdravnik in pacient strinjata za uporabo kontrastnega sredstva,
le to obračunamo dodatno po spodnjem ceniku:

KONTRAST
*Pri MR preiskavah (Multihance 0,5M ali Gadovist 1M) – 70 EUR
**Pri MR jeter (Primovist) – 200 EUR
***Pri CT preiskavah (Iomeron 350 mgl/ml) – 50 EUR
Pri telesni teži nad 110 kg je potrebno aplicirati dvojno dozo.

