
Badanie EMG Cena

1a Badanie zespołu cieśni kanału nadgarstka jednej ręki (nerw pośrodkowy i nerw łokciowy) (bez konieczności użycia igły) 150 zł                      

1b Badanie zespołu cieśni kanału nadgarstka obu rąk (nerw pośrodkowy i nerw łokciowy)  (bez konieczności użycia igły) 220 zł                      

1c Badanie zespołu cieśni kanału nadgarstka jednej ręki (nerw pośrodkowy i nerw łokciowy)  (z koniecznością użycia igły) 220 zł                      

1d Badanie zespołu cieśni kanału nadgarstka obu rąk (nerw pośrodkowy i nerw łokciowy) (z koniecznością użycia igły) 290 zł                      

2a Badanie nerwu łokciowego jednej ręki  (bez konieczności użycia igły) 120 zł                      

2b Badanie nerwu łokciowego obu rąk  (bez konieczności użycia igły) 190 zł                      

2c Badanie nerwu łokciowego jednej ręki  (z koniecznością użycia igły) 190 zł                      

2d Badanie nerwu łokciowego obu rąk (z koniecznością użycia igły) 260 zł                      

3a Badanie jednego splotu barkowego (bez konieczności użycia igły) 290 zł                      

3b Badanie obu splotów barkowych (bez konieczności użycia igły) 500 zł                      

3c Badanie jednego splotu barkowego (z koniecznością użycia igły) 430 zł                      

3d Badanie obu splotów barkowych (z koniecznością użycia igły) 580 zł                      

4a Badanie w kierunku polineuropatii (bez konieczności użycia igły) 290 zł                      

4b Badanie w kierunku polineuropatii (z koniecznością użycia igły) 500 zł                      

5 Badanie w kierunku miopatii (z użyciem igły) 500 zł                      

6a Badanie w kierunku uszkodzenie korzeni na poziomie szyjnym jednej kończyny (z użyciem igły) 360 zł                      

6b Badanie w kierunku uszkodzenia korzeni na poziomie szyjnym obu kończyn górnych (z użyciem igły) 500 zł                      

7a Badanie w kierunku uszkodzenia korzeni na poziomie lędźwiowo-krzyżowym jednej kończyny (z użyciem igły) 360 zł                      

7b Badanie w kierunku uszkodzenia korzeni na poziomie lędźwiowo-krzyżowym obu kończyn dolnych (z użyciem igły) 500 zł                      

8 Próba tężyczkowa  (z użyciem igły) 220 zł                      

9 Próba miasteniczna 180 zł                      

10 Badanie w kierunku SLA 500 zł                      

11a Badanie nerwu twarzowego 120 zł                      

11b Badanie nerwu twarzowego (z koniecznością użycia igły) 190 zł                      

12 Odruch mrugania (Blink Reflex) 180 zł                      

13a Badanie 1 nerwu (włókna czuciowe, włókna ruchowe, fala F) 120 zł                      

13b Badanie każdego kolejnego nerwu 30 zł                        

14a Badanie 1 nerwu (włókna czuciowe, włókna ruchowe, fala F) z koniecznością wykonania badania EMG (użycie igły) 190 zł                      

14b Badanie każdego kolejnego nerwu z koniecznością wykonania badania EMG (użycie igły) 80 zł                        

15a  Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane (DSEP) w diagnostyce uszkodzenia korzenia rdzeniowego na poziomie L3 30 zł                        

15b  Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane (DSEP) w diagnostyce uszkodzenia korzenia rdzeniowego na poziomie L4 30 zł                        

15c  Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane (DSEP) w diagnostyce uszkodzenia korzenia rdzeniowego na poziomie L5 30 zł                        

15d  Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane (DSEP) w diagnostyce uszkodzenia korzenia rdzeniowego na poziomie S1 30 zł                        

15e
 Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane (DSEP) w diagnostyce uszkodzenia korzeni rdzeniowych na poziomach L3, L4, 

L5, S1 (4 poziomy) jedna kończyna dolna 
120 zł                      

15f
 Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane (DSEP) w diagnostyce uszkodzenia korzeni rdzeniowych na poziomach L3, L4, 

L5, S1 (4 poziomy) dwie kończyny dolne 
230 zł                      
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