V zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a
zákona č. 578/2004 Z .z. o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
spoločnosť Alfamedia s.r.o. vyberá nasledujúce poplatky.

CENNÍK PRE SAMOPLATCOV Alfamedia s. r. o. platný od 20.1. 2014
Magnetická rezonancia = MR
MR muskuloskeletálny systém = kĺby, svaly
- rameno, lakeť, zápästie, ruka, stehno, koleno, predkolenie, členok, Achillova šľacha, noha, bedrové kĺby, SI zhyby

100.-€
MR v oblasti hlavy - hypofýza, mozog, orbita, mäkké časti tváre, mäkké časti krku
150.-€
MR v oblasti krku
150.-€
MR v oblasti chrbtice - krčná, hrudná, drieková
150.-€
MR v oblasti hrudníka - mediastínum, horná hrudná apertúra, lopatka, sternoklavikulárne skĺbenie, prsníky
150.-€
MR v oblasti brucha alebo malej panvy
- pečeň, pankreas, MR cholangiopankreatografia = MRCP, MR brušné svaly, enteroklýza (tenké črevo)

150.-€
V prípade nutnosti podania kontrastnej látky sa cena vyšetrenia zvýši, na základe množstva a druhu podanej kontrastnej látky:

Gadovist 1,0 mmol/ml inj. sol. 15ml..........98,-€
Primovist 0,25 mmol/ml inj.sol. 10ml......145,-€

Počítačová tomografia = CT
CT v oblasti hlavy, krku - mozog, PND, orbita, krk
80.-€
CT v oblasti hrudníka - mediastínum, horná hrudná apertúra, pľúca
100.-€
CT v oblasti brucha alebo malej panvy - pečeň, pankreas, tenké črevo, hrubé črevo, lymfatický systém, obličky
100.-€
CT v oblasti hrudníka, brucha v jednom sedení
200.-€
CT v oblasti hrudníka, brucha a malej panvy v jednom sedení
230.-€
CT v oblasti muskuloskeletálneho systému
- rameno, lakeť, zápästie, ruka, stehno, koleno, predkolenie, členok, noha, bedrové kĺby, SI zhyby

60.-€
CT v oblasti chrbtice - krčná, hrudná, bedrová
60.-€
CT angiografia - aorta, krčné cievy, mozgové cievy, končatinové cievy
100.-€
HRCT pľúc
50.-€
V prípade nutnosti podania kontrastnej látky sa cena vyšetrenia zvýši, na základe množstva
a druhu podanej kontrastnej látky: Optiray 350 inj. sol....0,5.-€/1ml

Periradikulárna terapia = PRT
75.-€

Ozónoterapia
30.-€

Odborný zástupca:
MUDr. Jando Daniel

