ALFAMEDIA s.r.o., Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín, IČO: 47 185 473
Pracovisko MR a CT, budova Polikliniky MO SR - Partizánska 3731, 911 01 Trenčín
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 ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A DOPLATKOV ZA ŠPECIÁLNE LIEČIVÁ
ALFAMEDIA s. r. o. pracovisko MR a CT Trenčín
Magnetická rezonancia – MR
MR muskuloskeletálny systém = kĺby, svaly
- rameno, lakeť, zápästie, ruka, stehno, koleno, predkolenie, členok, Achillova
šľacha, noha, bedrové kĺby, SI zhyby
MR v oblasti hlavy - hypofýza, mozog, orbita, mäkké časti tváre, mäkké časti
krku
MR v oblasti krku
MR v oblasti chrbtice - krčná, hrudná, drieková
MR v oblasti hrudníka - mediastínum, horná hrudná apertúra, lopatka,
sternoklavikulárne skĺbenie, prsníky
MR v oblasti brucha alebo malej panvy
- pečeň, pankreas, MR cholangiopankreatografia = MRCP, MR brušné svaly,
enteroklýza (tenké črevo)

100 €

150 €
150 €
150 €
150 €

150 €

V prípade nutnosti podania kontrastnej látky sa cena vyšetrenia zvýši v závislosti od množstva a
druhu aplikovanej kontrastnej látky, ktorá je aktuálne dostupná.

Špeciálne liečivá (kontrastné látky) pre MR
Gadovist 1,0 mmol/ml sol inj

5,70 € / 1ml

Primovist 0,25 mmol/ml sol inj

13,40 € / 1ml

ProHance 0,5 mmol/ml sol inj

3,50 € / 1ml

Počítačová tomografia - CT
CT v oblasti hlavy, krku - mozog, PND, orbita, krk
CT v oblasti hrudníka - mediastínum, horná hrudná apertúra, pľúca
CT v oblasti brucha alebo malej panvy - pečeň, pankreas, tenké črevo, hrubé
črevo, lymfatický systém, obličky
CT v oblasti hrudníka, brucha v jednom sedení
CT v oblasti hrudníka, brucha a malej panvy v jednom sedení
CT v oblasti muskuloskeletálneho systému
- rameno, lakeť, zápästie, ruka, stehno, koleno, predkolenie, členok, noha,
bedrové kĺby, SI zhyby
CT v oblasti chrbtice - krčná, hrudná, bedrová
CT angiografia - aorta, krčné cievy, mozgové cievy, končatinové cievy
HRCT pľúc
Periradikulárna terapia = PRT
Ozónoterapia

80 €
100 €
100 €
200 €
230 €
60 €
60 €
100 €
50 €
75 €
40 €

V prípade nutnosti podania kontrastnej látky sa cena vyšetrenia zvýši v závislosti od množstva a
druhu aplikovanej kontrastnej látky, ktorá je aktuálne dostupná.

Špeciálne liečivá (kontrastné látky) pre CT
Iomeron 400 inj sol (500 ml balenie)

0,60 € / 1ml

Iomeron 400 inj sol (200 ml balenie)

0,60 € / 1ml

Iomeron 400 inj sol (50 ml balenie)

0,70 € / 1ml

Urografin 76% sol inj (20 ml balenie)
Ultravist 300 sol inj (50 ml balenie)

0,20 € / 1ml
0,40 € / 1ml

