
 Lp.  RODZAJ USŁUGI MEDYCZNEJ 

 CENA 

NETTO 

W ZŁ 

 STAWKA 

VAT W % 

 CENA 

BRUTTO 

W ZŁ 

1

EMG globalne z przewodnictwem włókien ruchowych (fala M,F), przewodnictwo 

czuciowe (SCV) lub odruch H w przypadkach zespołów korzeniowych, uszkodzeń 

splotów nerwowych i polineuropatii - jednostronne

250,00 zw. 250,00

2
EMG globalne z przewodnictwem nerwowym (fala M,F,SCV + EMG 

elementarne/igłowe (różnicowanie mio- i neuropatii) - jednostronne
300,00 zw. 300,00

3
ENG w mononeuropatiach plus badanie przewodnictwa nerwowego metodą krótkich 

odcinków ("inching")
200,00 zw. 200,00

4
Badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SPW) lub ruchowych 

potencjałów wywołanych  (MEP)
200,00 zw. 200,00

5

EMG globalne z przewodnictwem nerwowym (fala M,F) 

i przewodnictwo czuciowe (SCV)+ badanie przewodnictwa dróg nerwowych (SPW lub 

MEP)

370,00 zw. 370,00

6
Badanie krzywych pobudliwości czuciowej (IC-SD) lub badanie percepcji czucia 

powierzchniowego filamentami von Frey'a
100,00 zw. 100,00

7 VEP wzrokowe potencjały wywołane 200,00 zw. 200,00

8 BAEP słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu 200,00 zw. 200,00

9 Badanie ENG nerwu twarzowego oraz badanie  odruchu mrugania "BLINK REFLEX" 220,00 zw. 220,00

10
Badanie ENG nerwu twarzowego oraz  odruchu mrugania  "BLINK REFLEX" oraz 

EMG igłowe
270,00 zw. 270,00

11 Test miasteniczny (Decrement) 220,00 zw. 220,00

12 Próba tężyczkowa 200,00 zw. 200,00

13 Badanie ENG w mononeuropatiach - jednostronnie 170,00 zw. 170,00

14 Badanie ENG w mononeuropatiach - obustonnie 220,00 zw. 220,00

15 Badanie ENG w mononeuropatiach oraz EMG igłowe - jednostronne 220,00 zw. 220,00

16 Badanie ENG w mononeuropatiach oraz EMG igłowe - obustronnie 270,00 zw. 270,00

17 Diagnostyka zespołów korzeniowych rozszerzona o badanie MEP i / lub SPW 370,00 zw. 370,00

18

EMG globalne z przewodnictwem nerwowym (fala M, F, SCV) + EMG elementarne 

igłowe w zespołach korzeniowych kończyny górnej i kończyny dolnej lub obustronnie 

w zakresie KKG lub KKD

520,00 zw. 520,00

EMG i ENG



19

EMG globalne + EMG elementarne z przewodnictwem włókien ruchowych (fala M, F), 

przewodnictwo czuciowe (SCV) lub odruch H w przypadku uszkodzenia splotów - 

obustronnie

420,00 zw. 420,00

20
Diagnostyka zespołów korzeniowych rozszerzona o badanie MEP i / lub SPW KKG i 

KKD
620,00 zw. 620,00

21
EMG glonalne z przewodnictwem włókien ruchowych ENG, fale M i F z ustaleniem 

algorytmu elektrostymulacji 
250,00 zw. 250,00


