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Сучасний томограф PHILIPS ви-
робництва Нідерланди (не Китай)

Потужність магнітного поля 1,5 
Тесла — «золотий стандарт» МРТ 
діагностики в світі.

Лікарі-рентгенологи з 30-річним 
досвідом роботи, нададуть про-
фесійний та інформативний ви-
сновок.

Усі дослідження проводяться з 
режимом DWI (дифузно-зважене 
зображення).

Чому лікарі обирають 
МРТ В МЛДЦ?

Дослідження проводяться за повни-
ми протоколами компанії PHILIPS, які 
схвалено асоціацією онкологів Євро-
пи. Дослідження за такими протокола-
ми беруться до уваги закордонними 
клініками. Вимагають більше часу та 
дозволяють  детально та якісно викона-
ти дослідження.

Працюємо за міжнародними стандар-
тами  ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
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МРТ В МЛДЦ
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) — це  сучас-
ний  метод дослідження внутрішніх органів і тканин з 
використанням фізичного явища  ядерного магнітного 
резонансу. Метод ґрунтується на вимірюванні елек-
тромагнітного відгуку спінів атомних ядер, найчастіше 
ядер атомів водню, а саме на їхньому збудженні за до-
помогою певної комбінації електромагнітних хвиль у 
сталому магнітному полі високої напруженості.

МРТ відноситься до неінвазивної методики медичного 
обстеження, яку широко застосовують у медичній діа-
гностиці та контролі адекватності лікування хворого. 

На відміну від  комп’ютерної томографії  та  рентгенів-
ського дослідження, під час використання цього мето-
ду організм не зазнає впливу  іонізуючого випроміню-
вання. Натомість зображення формується під впливом 
потужного  магнітного поля  та електромагнітних хвиль 
із застосуванням комп′ютерної обробки для одержання 
чіткої деталізації м′яких тканин (мозку, серця, м’язів), кі-
сток та інших внутрішніх структур організму. 

Отже, за допомогою МРТ можна діагностувати пато-
логічні зміни, які неможливо побачити при викорис-
танні інших методів медичної візуалізації.

Якщо результати виявилися недостатньо точними 
або потрібна додаткова візуалізація певної ділянки, 
може бути призначена МРТ з контрастуванням. 
Введення контрастного препарату дозволяє отримати 
більш точне уявлення про будову тканин або патоло-
гічного утворення, уточнити його розповсюдження. 
МРТ з контрастуванням ефективно застосовується 
для діагностики новоутворень доброякісного та злоя-
кісного характеру, запальних процесів.

ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
НЕРВОВОЇ 
СИСТЕМИ

ОРГАНІВ 
ЧЕРЕВНОЇ 
ПОРОЖНИНИ

ОРГАНІВ
МАЛОГО ТАЗУ

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ

МОЛОЧНИХ 
ЗАЛОЗ

СУГЛОБІВ

ХРЕБТА

ШИЇ

Види МРТ-діагностики, 
що проводиться в МЛДЦ

Чого очікувати 
під час процедури?  

Як правило, МРТ-дослідження не викликає ніяких сто-
ронніх відчуттів, лише його тривалість і шум, який ге-
нерує томограф під час сканування, можуть приносити 
деяким людям певні незручності. Вам буде запропоно-
вано вдягнути вушні заглушки (беруші) або навушники 
протягом процедури проведення МРТ задля попере-
дження можливих проблем чи ризиків пов’язаних з 
акустичним шумом.
Протягом всього дослідження Ви будете перебувати 
під наглядом наших співробітників і зможете в будь-
який час проінформувати їх про погіршення Вашого 
самопочуття за допомогою спеціальної сигнальної 
груші. Почувши сигнал, оператор припинить 
дослідження і підійде до Вас.

Контрастна речовина дає можливість провести дифе-
ренціальну діагностику патології та розповсюдження 
процесу.
Необхідність магнітно-резонансної томографії із засто-
суванням контрасту призначає лікуючий лікар, і пока-
заннями до такого обстеження можуть бути не тільки 
злоякісні пухлини, а й наявність запальних процесів.

Особливості проведення МРТ із застосуванням контрасту
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• інсулінові помпи;
• нервові стимулятори;
• неферомагнітні імпланта-

ти внутрішнього вуха;
• протези клапанів серця       

(у високих полях, при 
підозрі на дисфункцію);

• кровоспинні кліпси 
(крім судин мозку);

• клаустрофобія;

Протипоказання до проведення процедури МРТ

Перед контрастним дослідженням необхідно здати 
аналізи на креатинін і сечовину. 
Забороняється вживати їжу за 2 години до МРТ. 
За 2 доби забороняється вживати продукти, які містять 
клітковину (овочі, фрукти, молочні продукти, газовані 
нaпoї, xлiб). Рекомендовано вживання еспумізану, 
активованого вугілля.

Підготовка дітей до 12 років, 
із застосуванням анестезії:
• дослідження проводиться вранці натщесерце; 
• за 8 годин не вживати їжу; 
• за 4 години — не пити; 
• з грудними дітьми — витримати максимальний 

інтервал між годуваннями (3 години); 
• зробити ЕКГ (в той же день), взяти з собою результати.

Підготовка до МРТ з контрастом

Важливо знати!

Підготовка до МРТПоказання 
до проведення 
МРТ-діагностики

Перелік передумов до проходження магнітно-резонансної томографії досить 
великий – метод дозволяє виявити будь-які недуги і порушення як усього 
організму, так і окремого органу. 

Призначається лікарями різних спе-
ціалізацій. Направити пацієнта на 
МРТ фахівець може як в рамках про-
цесу діагностики, так і в ході лікуван-
ня встановленого захворювання. 

• встановлений кардіостиму-
лятор (зміни магнітного поля 
можуть імітувати серцевий 
ритм)

• феромагнітні або електронні 
імплантанти середнього 
вуха;  

• великі металічні імплантати, 
феромагнітні уламки;

• феромагнітні апарати 
Ілізарова.

Процедура є невід’ємною частиною 
підготовки людини до хірургічного 
втручання. Отримані знімки точно 
вкажуть місце, характер і розміри вог-
нища патологічного процесу.

Забороняється заходити в МРТ-кабінет з металевими 
предметами (в тому числі на одязі), телефонами, 
годинниками, ключами, електронними носіями 
інформації, банківськими картками.
Обмеження по вазі — 140 кг для всіх досліджень, окрім 
МРТ поперекового відділу хребта.
Для дітей обов’язково потрібно взяти направлення 
на дослідження з підписом і печаткою лікаря.

1. Візьміть з собою: направлення із зазначенням 
ділянки дослідження, діагнозу і мети дослідження; 
результати проведених раніше променевих 
досліджень (томографії, МРТ, рентгенографії, УЗД); 
історію хвороби.

2. Перед МРТ не рекомендується користуватися 
косметикою, що містить частинки металу та 
металовмісними  мазями. 

3. Перед процедурою важливо попередити лікаря 
про наявність у вас алергічних реакцій на лікарські 
препарати, контрастні речовини; захворювань 
серцево-судинної системи, органів дихання, печінки, 
нирок, цукрового діабету, захворювань щитовидної 
залози тощо.

4. Якщо у Вас епілепсія або судомний синдром, 
обов’язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем 
про прийом антиконвульсивних препаратів перед 
дослідженням і попередьте про це наш персонал.

5. Якщо у Вас клаустрофобія, необхідно попередити 
про це персонал нашого центру (Вам нададуть 
можливість присутності близької людини під час 
МРТ).

6. У більшості випадків спеціальної підготовки для 
проведення МР-досліджень не потрібно. Вийнятком 
є спеціальні дослідження: МРТ із внутрішньовенним 
контрастуванням, МРТ органів черевної порожнини, 
МРТ органів малого тазу, МРТ молочних залоз. З ними 
ви можете ознайомитись у відповідному розділі.

• декомпенсована серцева 
недостатність;

• перший триместр вагітності;
• неадекватність пацієнта;
• тяжкий стан пацієнта за основним 

або супутнім захворюванням;
• наявність татуювань, що виконані 

металовмісними барвниками 
(можуть виникати опіки).

АБСОЛЮТНІ 
ПРОТИПОКАЗАННЯ:

ВІДНОСНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:
(потребують консультації лікаря)
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МРТ центральної нервової системи – це сучасна неін-
вазивна методика дослідження, що включає в себе то-
мографію головного та спинного мозку, ангіографічну 
діагностику артерій та вен голови, шиї. 

Дозволяє з високою достовірністю виявити наяв-
ність патології у пацієнта, навіть на дуже ранніх ста-
діях, коли ще немає больового синдрому, який спо-
нукає хворого звернутися до лікаря.

МРТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Також існує ряд патологічних станів та симптомів, 
які змушують запідозрити захворювання головного 
та спинного мозку та вимагають проведення МРТ 
досліджень:

 ▶ регулярні головні болі та запаморочення;
 ▶ шум у вухах;
 ▶ слабкості та оніміння в кінцівках;
 ▶ проблеми з пам’яттю;
 ▶ судоми;
 ▶ дезорієнтація;
 ▶ порушення координації рухів;
 ▶ після травм голови;
 ▶ захворювання очей та внутрішнього вуха.

МРТ-дослідження ЦНС 
показує зміни головного 
та спинного мозку, такі як:

 ▶ вроджені вади розвитку;
 ▶ травматичні ураження;
 ▶ крововиливи та аневризми, тромбози;
 ▶ iшемічні інсульти;
 ▶ артеріовенозні мальформації;
 ▶ доброякісні та злоякісні пухлини;
 ▶ інфекційні запальні захворювання 

бактеріального та вірусного генезу;
 ▶ демієлінізуючі захворювання;
 ▶ дисметаболічні стани;
 ▶ токсичні ураження;
 ▶ захворювання гіпофізу: доброякісного та 

злоякісного характеру;
 ▶ невриноми, неврити;
 ▶ діагностика лікворної системи: гідроцефалія, 

гідромієлія, лікворні кісти тощо;
 ▶ вікові зміни: атрофічні, енцефалопатія, мієлопатія;
 ▶ захворювання оболонок головного та 

спинного мозку.
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МРТ головного мозку з дифузно-зваженим зображенням (DWI) 1 1400 1550
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням 
в тканинному режимі. Без опису судин головного мозку.

МРТ головного мозку з контрастом 1 2900 3050
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням 
в тканинному режимі з в/в підсиленням. Без опису судин головного мозку

МРТ головного мозку з судинним режимом 
та з дифузно-зваженим зображенням (DWI) 1,5 2100 2325

Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням 
в тканинному режимі з додатковим дослідженням артерій головного мозку

МРТ м’яких тканин голови 1,5 2100 2325
Виконується дослідження усієї голови з описом чітко вказаної ділянки обстеження.

МРТ м’яких тканин голови з контрастом 1,5 3600 3825
Дослідження усієї голови з описом чітко вказаної ділянки обстеження з в/в підсиленням

МРТ головного мозку та ангіографія з контрастом 1,5 3600 3825
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням в 
тканинному режимі з в/в підсиленням та з описом вен та артерій головного мозку 

МРТ головного мозку та ангіографія (артерії та вени) 2 2800 3100
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням в 
тканинному режимі з описом вен та артерій головного мозку. Без в/в підсилення

МРТ гіпофізу 1 1400 1550
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням в 
тканинному режимі з описом вен та артерій головного мозку. Без в/в підсилення

МРТ гіпофізу з контрастом 1 2900 3050
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням в 
тканинному режимі з описом вен та артерій головного мозку. Без в/в підсилення

Вартість МРТ центральної нервової системи в МЛДЦ

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

Показання 
до проведення МРТ 
центральної нервової 
системи:

• аномалії розвитку нервової системи;
• порушення кровообігу у судинах головного 

мозку;
• крововиливи головного та спинного мозку;
• підозра на гідроцефалію та пошук її причин;
• менінгіти (запалення мозкових оболонок) та 

енцефаліти (запалення мозкової речовини) 
різних етіологій;

• діагностика новоутворень головного мозку 
на ранніх стадіях;

• травматичні пошкодження;
• пошкодження спинного мозку;
• грижі міжхребцевих дисків, дегенеративні 

захворювання хребта.

Проведення МРТ-дослідження не потребує 
спеціальної підготовки. Достатньо виконати 
загальні правила та дотримуватись протипоказань 
для проходження МРТ- дослідження та МРТ з 
контрастуванням, з якими Ви можете ознайомитись 
вище (с. 6-7).

Якщо лікар не надав додаткових призначень ви 
можете приймати їжу, напої, лікарські засоби і 
медичні процедури в звичному для Вас режимі.

Протипоказання 
до проведення МРТ 
центральної нервової
системи
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МРТ голови проводиться повністю або по органах (з 
урахуванням показань). Візуалізуються як тверді, так 
і м’які тканини. Даний метод дозволяє провести де-
тальну діагностику очних орбіт, пазух носа, гортані та 
гортаноглотки, скронево-нижньощелепного суглоба 
без використання випромінювання.

За допомогою МРТ 
в МЛДЦ досліджуються 
органи та тканини голови:

ОЧНІ ОРБІТИ
дозволяє виявити структурні порушення всіх ча-
стин очниці і очних яблук. Крім того, при перегляді 
знімків фахівець здатний виявити аномалії анато-
мічної будови органів зорової системи, що призво-
дять до тих чи інших небажаних наслідків. Особли-
ву увагу при проведенні МРТ-дослідження лікар 
променевої терапії приділяє зоровому нерву. Ця 
структура має неймовірно складну будову, в якій 
мільйони чутливих волокон постійно задіяні в пе-
редачі інформації від сітківки очей до зорової кори 
головного мозку. 

ПРИНОСОВІ ПАЗУХИ 
дослідження роблять з метою перевірити стан 
верхньощелепних, лобових, решітчастих або ос-
новних пазух, в яких можуть бути виявлені такі про-
блеми як запальні процеси, наявність зайвої ріди-
ни і тд. Проводиться з використанням спеціальних 
програм, зважаючи на наявність різних типів тка-
нин (хрящової, м’язової, кісткової, слизової).

МРТ ГОЛОВИ
СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИЙ СУГЛОБ
виявляє причини порушення нормальної роботи 
суглобів, що супроводжується обмеженістю амп-
літуди рухів, болі неясного характеру в скроневій 
області або щоках, порушення жування і мовотво-
рення.

ГОРТАНЬ ТА ГОРТАНОГЛОТКА
дослідження дозволяє пошарово оглянути всі 
структури та органи, які знаходяться у цій анатоміч-
ній ділянці: гортань, ротову частину глотки, трахею, 
верхній відділ стравоходу, хрящі, зв’язки, лімфовуз-
ли, вени, артерії.
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Протипоказання 
до проведення МРТ 
голови

 ▶ шум у вухах;
 ▶ часті головні болі та запаморочення;
 ▶ оніміння та слабкість у кінцівках;
 ▶ часті судоми;
 ▶ хиткість ходи та порушення координації;
 ▶ перенесені ЧМТ;
 ▶ у разі захворювань органів зору та слуху;
 ▶ перенесені транзиторні ішемічні атаки або інсульти;
 ▶ у випадку підозри на менінгіт чи енцефаліт;
 ▶ при занедбаних отитах;
 ▶ при полісинуситах;
 ▶ перед вирівнюванням носової перетинки або 

естетичної ринопластики.

В ОЧНИХ ОРБІТАХ:
 ▶ крововиливи в очницю, посттравматичні зміни;
 ▶ макулодистрофія, відшарування та атрофія сітківки;
 ▶ атрофія зорового нерва;
 ▶ оптичний неврит;
 ▶ запальні процеси в очному яблуку;
 ▶ патології слізних залоз;
 ▶ пошкодження окорухових м’язів;
 ▶ новоутворення та метастази;
 ▶ тромбози та аневризми судин сітківки тощо.

У СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОМУ СУГЛОБІ:
 ▶ аномалії розвитку ВНЧ суглоба;
 ▶ наслідки різного роду травм;
 ▶ хронічний артрит;
 ▶ патології судин, нервів, м’яких тканин.

У ГОРТАНІ, ГОРТАНОГЛОТЦІ 
ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХАХ

 ▶ пухлини, у тому числі злоякісні;
 ▶ запалення слизової оболонки носоглотки;
 ▶ поліпи, кісти;
 ▶ остеомієліт – інфекцію у кісткових тканинах;
 ▶ природу гострих або хронічних запальних 

захворювань (гайморит, синусит);
 ▶ аномалії у розвитку кісток черепа, пазух носа тощо;
 ▶ травматичні ураження.

Показання до МРТ головиМРТ голови показує патології: 

МРТ орбіт 0,75 1050 1162,50
Проводиться дослідження голови з прицільним описом лише орбіт. Без в/в підсилення.

МРТ орбіт з контрастом 0,75 2550 2662,5
Проводиться дослідження голови з прицільним описом лише орбіт з в/в підсиленням.

МРТ скронево-нижньощелепного суглоба 1,5 2100 2325

МРТ скронево-нижньощелепного суглоба з контрастом 1,5 3600 3825

МРТ гортані та гортаноглотки 1,5 2100 2325
Проводиться дослідження м’яких тканин шиї з описом гортані та гортаноглотки. Без в/в підсилення.

МРТ гортані та гортаноглотки з контрастом 1,5 3600 3825
Проводиться дослідження м’яких тканин шиї з описом гортані та гортаноглотки з в/в підсиленням.

МРТ приносових пазух 0,75 1050 1162,50

МРТ приносових пазух з контрастом 0,75 2550 2662,50

Проведення МРТ-дослідження не потребує спеціальної 
підготовки. Достатньо виконати загальні правила та 
дотримуватись протипоказань для проходження МРТ- 
дослідження та МРТ з контрастуванням, з якими Ви 
можете ознайомитись вище (с. 6-7).

Якщо лікар не надав додаткових призначень ви 
можете приймати їжу, напої, лікарські засоби і 
медичні процедури в звичному для Вас режимі.

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

Вартість МРТ голови
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МРТ суглобів – це безпечний, інформативний і 
максимально швидкий метод діагностування стану 
суглобів у дорослих та дітей. 

В процесі обстеження суглоби повністю скануються 
за допомогою вібрацій радіохвиль. Комп’ютерне 
обладнання створює детальні знімки в різних 
проекціях, що дозволяє чітко розглянути отримані 
дані, виявити недугу, визначити хронічний процес, 
дати оцінку прогресу лікування.

МРТ CУГЛОБІВ

 ▶ артрити;
 ▶ ушкодження внаслідок травм;
 ▶ дегенеративні процеси (остеоартроз)
 ▶ запальні процеси різної природи;
 ▶ вроджені аномалії;
 ▶ розм’якшення хрящів;
 ▶ пухлини та кісти.

МРТ показує будь-які
патології суглобів, 
зокрема:

Види суглобів, які 
підлягають МРТ в МЛДЦ

ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
дозволяє виявити найменші вивихи

ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ
допомагає діагностувати переломи, розтягнення, 
вогнища запалення та інше

ПРОМЕНЕВОЗАП’ЯСТНИЙ СУГЛОБ І СУГЛОБ РУК
найчастіше метод використовується в сфері онко-
логії, хірургії, для підтвердження або спростування 
діагнозу.

ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ 
ефективно виявляє найменші зміни, вивихи та на-
слідки травм.

КОЛІННИЙ
тестування допомагає побачити запалення, ревма-
тоїдні поразки, доброякісні та злоякісні утворення, 
артрози, артритні проблеми.

КУЛЬШОВИЙ
призначається за наявності патологій, несприятли-
вих змін кісткових тканин, при запальних процесах 
навколосуглобових тканин.

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИЙ
обстеження даного суглоба проводиться тоді, коли 
у людини виникають проблеми з артикуляцією, пе-
режовуванням їжі, стають чутні хрускоти.
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Показання до проведення 
МРТ суглобів:

 ▶ больові відчуття в області суглобів;
 ▶ припухлості;
 ▶ скутість в рухах;
 ▶ діагноз артрозу;
 ▶ артрит;
 ▶ остеохондропатія;
 ▶ вивихи;
 ▶ біль у м’язах;
 ▶ раніше діагностовані проблеми з меніском;
 ▶ пошкодження сухожиль;

Проведення МРТ-дослідження не потребує спеціальної 
підготовки. Достатньо виконати загальні правила та 
дотримуватись протипоказань для проходження МРТ- 
дослідження та МРТ з контрастуванням, з якими Ви можете 
ознайомитись вище (с. 6-7).

Якщо лікар не надав додаткових призначень ви 
можете приймати їжу, напої, лікарські засоби і медичні 
процедури в звичному для Вас режимі.

 ▶ скупчення рідини в колінному суглобі;
 ▶ остеоартроз та інші дегенеративні стани;
 ▶ зниження обсягу вільних рухів при заняттях 

спортом, ходьбі;
 ▶ ускладнення після хірургічних втручань;
 ▶ наявність старих або нових травм;
 ▶ патологічні зміни в стані м’яких тканин і хрящів;
 ▶ онкологічні процеси в області суглобів;
 ▶ протезування суглобів;
 ▶ хрускіт в щелепно-лицьовому, кульшовому та 

інших суглобах;
 ▶ захворювання аутоімунної природи;
 ▶ остеомієліт.

МРТ коліна 1 1400 1550

МРТ кульшового суглобу 1 1400 1550

МРТ плеча 1 1400 1550

МРТ китиці 1,5 1750 1937,50

МРТ стопи 1,5 1750 1937,50

МРТ гомілково-ступеневого суглобу 1,5 1400 1550

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

Вартість МРТ суглобів в МЛДЦ

Протипоказання 
до проведення 
МРТ суглобів: 
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МРТ хребта проводиться повністю або по відділах 
(з урахуванням показань). Зображення кісткових 
структур під час дослідження виводиться на екран. 
Візуалізуються як тверді, так і м’які тканини, а також 
кровоносні судини і нерви хребта, спинний мозок, 
забезпечуючи деталізовані тривимірні зображення.

МРТ ХРЕБТА

 ▶ травми;
 ▶ остеоартроз;
 ▶ остеохондроз;
 ▶ переломи;
 ▶ стеноз;
 ▶ остеопороз;
 ▶ різні пухлини;
 ▶ гемангіоми;
 ▶ куприкова кіста;

МРТ показує будь-які
патології хребта, зокрема:

 ▶ мієліт;
 ▶ локалізація запалень 

в різних структурах;
 ▶ ненормальні зрощення 

хребців;
 ▶ синдром «кінського хвоста»;
 ▶ наявність і поширеність 

метастаз;
 ▶ інфекційні кісткові патології;

 ▶ протрузії дисків;
 ▶ хвороба Бехтерева;
 ▶ абсцеси;
 ▶ вроджені аномалії;
 ▶ розсіяний склероз;
 ▶ чітка картина стану судин, 

розташованих в спині;
 ▶ міжхребетні грижі.

МРТ показує хребет не тільки в статиці, але і в 
динаміці. Це дозволяє проаналізувати не тільки 
стан, зміни структур, а й фізіологічні процеси 
в конкретному відділі. Метод дає комплексну 
оцінку стану органів, тканин, на відміну від 
звичайного рентгена.
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Показання 
до проведення МРТ хребта:

 ▶ травми всіх видів;
 ▶ вроджені патології хребетного стовпа;
 ▶ запалення (вже діагностовані або 

приблизні з урахуванням симптоматики);
 ▶ часті болі в грудині, мігрені;
 ▶ зміщення хребетних дисків;

Проведення МРТ-дослідження не потребує спеціальної 
підготовки. Достатньо виконати загальні правила та 
дотримуватись протипоказань для проходження МРТ- 
дослідження та МРТ з контрастуванням, з якими Ви можете 
ознайомитись вище (с. 6-7).

Якщо лікар не надав додаткових призначень ви 
можете приймати їжу, напої, лікарські засоби і медичні 
процедури в звичному для Вас режимі.

 ▶ дегенерації кісток, хрящів;
 ▶ перед та після хірургічного втручання
 ▶ припущення про онкологію;
 ▶ паралічі, парези у нижній частині спини;
 ▶ нестабільна роботи органів малого таза;
 ▶ підозра на сильне звуження каналу хребта;
 ▶ нетипові рефлекси;
 ▶ повна або часткова втрата чутливості в ногах
 ▶ комплексна профілактика, скринінг здоров’я.

Протипоказання 
до проведення 
МРТ суглобів: 

Вартість МРТ хребта в МЛДЦ

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

МРТ шийного відділу хребта 1 1400 1550
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

МРТ грудного відділу хребта 1 1400 1550
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

МРТ поперекового відділу хребта 1 1400 1550
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

МРТ попереково-крижового відділу та куприк 1,25 1750 1937,50
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

МРТ трьох відділів хребта 2,5 3500 3875
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин
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МРТ показує будь-які
патології шиї, зокрема:

Основні скарги, за наявності 
яких варто обстежитись:

 ▶ грижі та протрузії міжхребцевих дисків;
 ▶ перелом хребців зі зміщенням або без;
 ▶ вроджені анатомічні дефекти;
 ▶ мікрокістозний дегенеративний процес;
 ▶ нервово-судинні хвороби;
 ▶ кісти;
 ▶ пухлини та метастази;
 ▶ сколіоз, лордоз, кіфоз;
 ▶ розсіяний склероз;
 ▶ порушення кровообігу;
 ▶ тромби, атеросклероз;
 ▶ остеомієліт, гнійні утворення, абсцес;
 ▶ патології нервових корінців різної етимології;
 ▶ інфекційні захворювання з деформацією 

хребців (туберкульоз);
 ▶ вегето-судинна дистонія та її можливі 

причини;
 ▶ вивих або підвивих хребців;
 ▶ поліомієліт, кліщовий енцефаліт;
 ▶ остеохондроз із характерними змінами між 

хребцями;
 ▶ звуження рубцевих просвітів хребетних 

каналів, що є наслідком менінгіту;
 ▶ травматичний фактор (автоаварії, 

спортивний травматизм).

 ▶ періодичний головний біль
 ▶ нейропатія верхніх кінцівок (відчуття поколювання, 

оніміння, м’язової слабкості, повзання мурашок)
 ▶ шум у вухах
 ▶ запаморочення або втрата свідомості (особливо 

після фізичних навантажень або при закиді голови 
назад)

 ▶ травми в анамнезі
 ▶ біль в області шиї
 ▶ вроджені аномалії розвитку
 ▶ поява випинань, видимих утворень в області шиї
 ▶ вибухання шийних вен
 ▶ ознаки запалення шиї (почервоніння шкіри, набряк, 

гострий біль, місцеве підвищення температури).

МРТ шиї — найбільш оптимальний варіант, коли 
потрібне детальне вивчення структури та функції 
клітковинних просторів, м’язів, судин, хребта, нервових 
сплетень, лімфатичних вузлів, щитовидної залози, 
спинного мозку, зв’язкового апарату в тонкому зрізі. 

Патології цієї області надзвичайно різноманітні. 
Вони стосуються ЛОР-лікарів, пульмонологів, 
ендокринологів, щелепно-лицьових, судинних та 
торакальних хірургів, неврологів. 

Для дослідження стану кровоносних судин шиї  
застосовується деталізована ангіографія. Вона показує 
поточні особливості кровотоку в досліджуваних зонах.

МРТ ОБЛАСТІ ШИЇ
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Показання до проведення 
МРТ-дослідження шиї:

 ▶ патології щитоподібної залози або 
середостіння; 

 ▶ проблеми з шийним відділом хребта;
 ▶ хвороби стравоходу і глотки;
 ▶ хвороби гортані та трахеї;
 ▶ порушення роботи судин;
 ▶ грижа міжхребетних дисків;
 ▶ шийний остеохондроз;

Проведення МРТ-дослідження не потребує спеціальної 
підготовки. Достатньо виконати загальні правила та 
дотримуватись протипоказань для проходження МРТ- 
дослідження та МРТ з контрастуванням, з якими Ви можете 
ознайомитись вище (с. 6-7).

Якщо лікар не надав додаткових призначень ви 
можете приймати їжу, напої, лікарські засоби і медичні 
процедури в звичному для Вас режимі.

Протипоказання 
до проведення 
МРТ шиї: 

Вартість МРТ шиї в МЛДЦ

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

МРТ м’яких тканин шиї 1,25 1750 1937,50
Виконується дослідження шиї з дифузно-зваженим зображенням DWI 
без опису кісток та судин. Без в/в підсилення.

МРТ м’яких тканин шиї з контрастом 1,25 3250 3437,50
Виконується дослідження шиї з дифузно-зваженим зображенням DWI 
без опису кісток, судин з в/в підсиленням.

МРТ шийного відділу хребта та безконтрасна ангіографія 1,5 2100 2325
Виконується дослідження шийного відділу хребта та м’яких тканин шиї та артерій шиї, 
включно з хребтовими артеріями. Без в/в підсилення.

МРТ шийного відділу хребта та ангіографія з контрастом 1,5 3600 3825

Виконується дослідження шийного відділу хребта та м’яких тканин шиї та артерій шиї, 
включно з хребтовими артеріями з в/в підсиленням.

МР ангіографія артерій шиї 0,75 1050 1162,50

Виконується дослідження лише артерій шиї. Без в/в підсилення.

МР ангіографія артерій шиї з контрастом 0,75 2550 2662,50

Виконується дослідження лише артерій шиї з в/в підсиленням.

МР ангіографія артерій та вен шиї 1,5 2100 2325
Виконується дослідження лише артерій та вен шиї. Без в/в підсилення.

МР ангіографія артерій та вен шиї з контрастом 1,5 3600 3825
Виконується дослідження лише артерій та вен шиї з в/в підсиленням.

 ▶ звуження хребетного каналу;
 ▶ розлад кровообігу головного мозку;
 ▶ пухлина хребців і спинного мозку в 

районі шийного відділу;
 ▶ метастази в хребці і спинний мозок в 

районі шийного відділу;
 ▶ переломи, нестабільність в шийному 

відділі хребта;
 ▶ розсіяний склероз, арахноїдити, мієліт;
 ▶ післяопераційне спостереження;
 ▶ аномалії розвитку (роздвоєння 

відростків хребців, шийні ребра) 
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МРТ органів черевної порожнини застосовується в 
якості додаткового дослідження, коли за характером 
клінічної картини складно поставити точний діагноз 
або потрібне підтвердження вже існуючого. 

Для онкологічно хворих МРТ-діагностика є 
оптимальним варіантом, тому що не дає додаткового 
променевого навантаження, має високу роздільну 
тканинну контрастність, чим вигідно відрізняється від 
КТ (комп’ютерної томографії).

Для пацієнтів, які мають ниркову недостатність 
або алергію на урографін і його аналоги, не 
дозволяють провести урографію з застосуванням 
контрастування, МРТ вважається чи не єдиним 
способом обстеження.

За допомогою МРТ 
в МЛДЦ досліджуються 
органи та тканини:

ПЕЧІНКА
визначається структура, розмір, характер утворень, 
зміненої паренхіми; травми печінки, гематоми

СЕЛЕЗІНКА
для виявлення кістозних і пухлинних утворень, вог-
нищ інфаркту, травматичних ушкоджень

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА ТА ЇЇ ПРОТОКИ
дозволяє виявити гострі та хронічні запальні зміни 
залози, новоутворення, пошкодження протокової 
системи залози

НИРКИ, НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ 
завдяки МРТ виявляють пухлини на ранніх стадіях 
розвитку, аномалії розвитку, стан судин і чашко-
во-мискової системи нирок, запальні процеси тощо

ШЛУНОК І КИШКІВНИК 
діагностика дозволяє виявити наявність аномалії 
будови, пухлинні, запальні процеси, сторонні пред-
мети

СУДИНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ – за допомогою 
МРТ вдається виявити тромби, аневризми, аномалії 
розвитку, травматичні ушкодження

МРТ ОРГАНІВ
ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ 
І ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ
дослідження виявляє розміри і кількість вузлів, їх 
збільшення при запальних процесах органів че-
ревної порожнини; їх метастатичне ураження при 
пухлинних процесах в черевній порожнині; лімфо-
генні пухлини і лімфопроліферативні процеси

ЖОВЧНИЙ МІХУР І ЖОВЧОВИВІДНІ ПРОТОКИ 
проводиться холангіографія — унікальний метод, 
що підтверджує або спростовує рідкісні, або сумнів-
ні діагнози, поставлені за допомогою менш точних 
досліджень. Методика дозволяє точно визначити 
діаметр просвіту жовчних протоків, наявність кон-
крементів або пухлин протоків; дозволяє виявити 
дрібні поліпи жовчного міхура.
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 ▶ підозра на новоутворення різного характеру і 
метастази в органах даної анатомічної області;

 ▶ підозра на гострий панкреатит, цироз печінки, 
холецистит та інші запальні процеси;

 ▶ аневризми аорти і її гілок;
 ▶ різні патології та аномалії розвитку органів 

черевної порожнини;
 ▶ травми області живота;
 ▶ підозри на внутрішню кровотечу;
 ▶ наявність конкрементів в нирках і жовчному 

міхурі, сечовивідних і жовчовивідних шляхах.

Окрім загальних правил підготовки для проведення 
дослідженя потрібно:

1. за 2-3 дні перед дослідженням виключити з раціону 
їжу з підвищеним вмістом клітковини (овочі, фрукти, 
молочні продукти, газовані напої, хліб), так як вона 
сприяє газоутворенню і підвищеній перистальтиці 
кишківника, що ускладнює візуалізацію органів.

2. рекомендуємо проводити обстеження в першій 
половині дня, суворо натщесерце або не раніше ніж 
через 6 годин після останнього прийому їжі.

3. протягом 2-3 днів перед дослідженням приймати 
«Еспумізан» по 1 капсулі 3 рази на день або 
Активоване вугілля з розрахунку 1 таблетку на 10 кг 
ваги.

4. за 4 години перед дослідженням утриматися від 
прийому будь-якої рідини, куріння і жувальної гумки. 
Допускається прийом ліків (запити невеликою 
кількістю води).

Показання до проведення
МРТ органів черевної 
порожнини:

Особливості підготовки до МРТ 
органів черевної порожнини

Достатньо дотримуватись загальних протипоказань  
для проходження МРТ-дослідження та МРТ з 
контрастуванням, з якими Ви можете ознайомитись 
вище (с. 6-7). 

Протипоказання 
до проведення МРТ 
органів черевної 
порожнини

МРТ органів черевної порожнини 1 2800 3100
Виконується дослідження печінки, селезінки, підшлункової залози та наднирників. Без в/в підсиленням.

МРТ органів черевної порожнини з контрастом 1 4300 4600
Виконується дослідження печінки, селезінки, підшлункової залози та наднирників з в/в підсиленням

МР холангіографія 1,5 2100 2325
Проводиться обстеження лише жовчовивідних шляхів. Без в/в підсилення.

МР холангіографія з контрастом 1,5 3600 3825
Проводиться обстеження лише жовчовивідних шляхів з в/в підсиленням.

Вартість МРТ органів черевної порожнини в МЛДЦ

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.
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 ▶ пухлини;
 ▶ кісти;
 ▶ запальні процеси;
 ▶ спайки в маткових трубах;
 ▶ кишкові патології;
 ▶ проблеми з сечовим міхуром;
 ▶ тромби в кровоносних судинах і ін.

 ▶ біль під час статевого акту
 ▶ стрімке зниження маси тіла
 ▶ підозра на новоутворення прямої кишки
 ▶ дивертикули сигмоподібної кишки
 ▶ хвороба Гіршпрунга
 ▶ ректальні нориці
 ▶ парапроктити
 ▶ постійне відчуття виснаження
 ▶ поява крові або слизу в калі
 ▶ біль в попереку
 ▶ часті закрепи або проноси

МРТ показує будь-які
патології органів малого 
тазу, зокрема:

При проведенні МРТ органів малого тазу відбувається 
пошарове сканування всіх тканин і структур. Томограф 
також сканує кровоносні судини і лімфатичні вузли, 
жирову клітковину та інші тканини.

До органів і тканин черевної порожнини, які 
досліджуються за допомогою магнітно-резонансної 
томографії, відносяться:

 ▶ сечовий міхур і сечовипускальний канал
 ▶ нижня частина кишківника
 ▶ пряма кишка
 ▶ лімфатичні вузли

МРТ ОРГАНІВ
МАЛОГО ТАЗУ

Показання до проведення 
МРТ органів малого тазу

У ЧОЛОВІКІВ:
передміхурова залоза, сім’явивідні протоки

У ЖІНОК:
матка, маткові труби, яєчники і тканини, розташовані 
між маткою і прямою кишкою; маткою і сечовим 
міхуром

ПОКАЗИ ДО МРТ ОРГАНІВ 
МАЛОГО ТАЗУ У ЧОЛОВІКІВ:

 ▶ болі при еякуляції (сім’явиверженні)
 ▶ порушення сечовипускання
 ▶ підозра на рак або аденому простати

ПОКАЗИ ДО МРТ ОРГАНІВ 
МАЛОГО ТАЗУ У ЖІНОК:

 ▶ патологічні виділення з уретри
 ▶ хронічний тазовий біль з ірадіацією в пряму 

кишку або промежину
 ▶ невдалі спроби завагітніти
 ▶ часті порушення менструального циклу
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Достатньо дотримуватись загальних протипоказань  
для проходження МРТ-дослідження та МРТ з 
контрастуванням, з якими Ви зможете ознайомитись 
вище (с.6-7). 

Якщо лікар не надав додаткових призначень ви 
можете приймати їжу, напої, лікарські засоби і 
медичні процедури в звичному для Вас режимі.

Протипоказання 
до проведення МРТ 
органів малого тазу

Окрім загальних правил підготовки для проведення 
дослідження потрібно:

1. за 1 день перед дослідженням виключити з 
раціону їжу з підвищеним вмістом клітковини 
(овочі, фрукти, молочні продукти, газовані 
напої, хліб), так як вона сприяє газоутворенню 
і підвищеній перистальтиці кишківника, що 
ускладнює візуалізацію органів.

2. за 4 години перед дослідженням необхідно 
утриматися від прийому їжі та рідини. 
Допускається прийом ліків (запити невеликою 
кількістю води).

3. за 1 годину перед дослідженням спорожнити 
сечовий міхур.

ДЛЯ МРТ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ У ЖІНОК:
 ▶ опційно: очистити пряму кишку один раз ввечері 

напередодні дослідження і вранці в день 
дослідження за допомогою мікроклізми. 

 ▶ не використовуйте вагінальні тампони в день 
дослідження.

 ▶ для поліпшення візуалізації радіолог може 
рекомендувати введення в піхву і / або пряму кишку 
гелю для ультразвукового дослідження.

ДЛЯ МРТ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ:
 ▶ для поліпшення візуалізації наполегливо 

рекомендуємо проводити дослідження не раніше, 
ніж через 6 тижнів після проведення біопсії 
передміхурової залози.

ДЛЯ МРТ СЕЧОВОГО МІХУРА:
 ▶ для поліпшення візуалізації наполегливо 

рекомендуємо проводити дослідження не раніше, 
ніж через 5-7 днів після проведення цистоскопії.

 ▶ за 1 годину перед дослідженням випити 400-500 мл 
негазованої питної води.

Особливості підготовки
до МРТ органів малого тазу

Додатково: 
МРТ органів сечовидільної системи 1,5 2100 2325
Проводиться дослідження нирок, наднирників, сечоводів та сечового міхура. 
Без в/в підсилення.

МРТ органів сечовидільної системи з контрастом 1,5 4350 4575
Проводиться дослідження нирок, наднирників, сечоводів та сечового міхура з в/в підсиленням.

МРТ гінекологічне 1,5 2100 2325
Проводиться дослідження органів малого тазу у жінок (матка, додатки). Без в/в підсилення.

МР гінекологічне з контрастом 1,5 4350 4575

Проводиться дослідження органів малого тазу у жінок (матка, додатки) з в/в підсиленням.

МРТ проктологічне 1,5 2100 2325

МРТ проктологічне з контрастом 1,5 4350 4575

МРТ простати та сечового міхура 1,5 2100 2325

МРТ простати та сечового міхура з контрастом 1,5 4350 4575

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

Вартість МРТ органів малого тазу
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МРТ молочних залоз — це один із найкращих та 
перевірених методів діагностики стану грудей 
на сьогодні. Магнітне поле спеціального апарату 
допомагає отримати детальну інформацію, а також 
точні зображення різних діагнозів. 

МРТ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
МРТ-діагностика 
молочних залоз показує:

 ▶ щільність тканин молочної залози;
 ▶ характер пухлини - доброякісний чи злоякісний;
 ▶ наявність новоутворень, вузликів чи кіст у тканинах;
 ▶ звуження або розширення молочних проток;
 ▶ стан імплантатів.

При діагностиці щільних молочних залоз мамографія є 
неінформативною. У більшості випадків МРТ молочних 
залоз є уточнюючим методом дослідження після 
проведеної рентгенівської мамографії та/або УЗД та 
виконується з динамічним контрастуванням. 

Доведено, що чутливість МРТ молочних залоз 
становить 95%, тобто виявляє онкологічні 
захворювання у 95% випадків. 

МРТ з контрастуванням дозволяє точно визначити 
доброякісні або злоякісні пухлини на різній стадії їх 
появи з клінічними симптомами або без їхнього прояву, 
при тому, що щільність та розміри залози не мають 
значення. У цьому і полягає важливе значення цього 
виду обстеження.

Ефективність 
МРТ-діагностики
молочних залоз
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 ▶ діагностичне дослідження пацієнток із вищим 
ризиком розвитку раку грудей;

 ▶ виявлення кістоподібних утворень;
 ▶ уточнення діагнозу після проходження 

мамографії;
 ▶ визначення структури молочної залози або 

цілісності імплантів;
 ▶ визначення розмірів та щільності тканини;
 ▶ наявність гематом чи забоїв;
 ▶ скринінг післяопераційних шрамів;
 ▶ оцінка ефективності лікування.

Для поліпшення візуалізації оптимальним терміном для 
проведення обстеження є 7-10 день менструального 
циклу.

Якщо у Вас нерегулярний цикл або була проведена 
гістеректомія до 50 років, проконсультуйтеся з 
нашими радіологом для визначення кращої дати для 
проведення обстеження. Для визначення оптимальної 
дати проведення дослідження може знадобитися здати 
аналіз крові на прогестерон.

Якщо Вам призначено МРТ молочних залоз з метою 
оцінки стану імпланту, то немає необхідності введення 
контрастної речовини і дослідження може бути 
проведено в будь-який день циклу.

На сьогодні даних щодо наявності впливу МРТ на 
плід немає. Однак у зв’язку з особливостями перебігу 
вагітності проведення МРТ у першому триместрі 
рекомендується лише за показаннями, які визначає 
ваш лікар.

Показання до проведення
МРТ молочних залоз:

Особливості підготовки
до МРТ молочних залоз

Чи можна робити МРТ молочної 
залози в період вагітності?Спеціальної підготовки для проведення 

дослідження не потрібно. Достатньо виконати 
загальні правила підготовки та дотримуватись 
протипоказань для проходження МРТ дослідження 
та МРТ з контрастуванням, з якими Ви зможете 
ознайомитись в 1 розділі.

Якщо лікар не надав додаткових призначень ви 
можете приймати їжу, напої, лікарські засоби і 
медичні процедури в звичному для Вас режимі.

Протипоказання 
до проведення МРТ 
молочних залоз

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

Вартість МРТ молочних залоз

МРТ молочних залоз 1,5 2100 2325

МРТ молочних залоз з контрастом 1,5 4350 4575
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Вартість послуг 
в Міському лікувально-
діагностичному центрі:

МРТ

МРТ головного мозку з дифузно-зваженим зображенням (DWI) 1 1400 1550
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням 
в тканинному режимі. Без опису судин головного мозку.

МРТ головного мозку з контрастом 1 2900 3050
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням 
в тканинному режимі з в/в підсиленням. Без опису судин головного мозку

МРТ головного мозку з судинним режимом 
та з дифузно-зваженим зображенням (DWI) 1,5 2100 2325

Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням 
в тканинному режимі з додатковим дослідженням артерій головного мозку

МРТ м’яких тканин голови 1,5 2100 2325
Виконується дослідження усієї голови з описом чітко вказаної ділянки обстеження.

МРТ м’яких тканин голови з контрастом 1,5 3600 3825
Дослідження усієї голови з описом чітко вказаної ділянки обстеження з в/в підсиленням

МРТ головного мозку та ангіографія з контрастом 1,5 3600 3825
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням в 
тканинному режимі з в/в підсиленням та з описом вен та артерій головного мозку 

МРТ головного мозку та ангіографія (артерії та вени) 2 2800 3100
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням в 
тканинному режимі з описом вен та артерій головного мозку. Без в/в підсилення

МРТ гіпофізу 1 1400 1550
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням в 
тканинному режимі з описом вен та артерій головного мозку. Без в/в підсилення

МРТ гіпофізу з контрастом 1 2900 3050
Виконується дослідження головного мозку з дифузно-зваженим зображенням в 
тканинному режимі з описом вен та артерій головного мозку. Без в/в підсилення

МРТ центральної нервової системи

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.
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МРТ коліна 1 1400 1550

МРТ кульшового суглобу 1 1400 1550

МРТ плеча 1 1400 1550

МРТ китиці 1,5 1750 1937,50

МРТ стопи 1,5 1750 1937,50

МРТ гомілково-ступеневого суглобу 1,5 1400 1550

МРТ шийного відділу хребта 1 1400 1550
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

МРТ грудного відділу хребта 1 1400 1550
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

МРТ поперекового відділу хребта 1 1400 1550
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

МРТ попереково-крижового відділу та куприк 1,25 1750 1937,50
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

МРТ трьох відділів хребта 2,5 3500 3875
Виконується дослідження кістково-хрящової тканини та зв’язкового апарату на 
дегенеративні зміни. Без в/в підсилення та без опису судин

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

МРТ суглобів

МРТ хребта

МРТ м’яких тканин шиї 1,25 1750 1937,50
Виконується дослідження шиї з дифузно-зваженим зображенням DWI 
без опису кісток та судин. Без в/в підсилення.

МРТ м’яких тканин шиї з контрастом 1,25 3250 3437,50
Виконується дослідження шиї з дифузно-зваженим зображенням DWI 
без опису кісток, судин з в/в підсиленням.

МРТ шийного відділу хребта та безконтрасна ангіографія 1,5 2100 2325
Виконується дослідження шийного відділу хребта та м’яких тканин шиї та артерій шиї, 
включно з хребтовими артеріями. Без в/в підсилення.

МРТ шийного відділу хребта та ангіографія з контрастом 1,5 3600 3825

Виконується дослідження шийного відділу хребта та м’яких тканин шиї та артерій шиї, 
включно з хребтовими артеріями з в/в підсиленням.

МР ангіографія артерій шиї 0,75 1050 1162,50

Виконується дослідження лише артерій шиї. Без в/в підсилення.

МР ангіографія артерій шиї з контрастом 0,75 2550 2662,50

Виконується дослідження лише артерій шиї з в/в підсиленням.

МР ангіографія артерій та вен шиї 1,5 2100 2325
Виконується дослідження лише артерій та вен шиї. Без в/в підсилення.

МР ангіографія артерій та вен шиї з контрастом 1,5 3600 3825
Виконується дослідження лише артерій та вен шиї з в/в підсиленням.

МРТ шиї

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.
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МРТ органів черевної порожнини 1 2800 3100
Виконується дослідження печінки, селезінки, підшлункової залози та наднирників. Без в/в підсиленням.

МРТ органів черевної порожнини з контрастом 1 4300 4600
Виконується дослідження печінки, селезінки, підшлункової залози та наднирників з в/в підсиленням

МР холангіографія 1,5 2100 2325
Проводиться обстеження лише жовчовивідних шляхів. Без в/в підсилення.

МР холангіографія з контрастом 1,5 3600 3825
Проводиться обстеження лише жовчовивідних шляхів з в/в підсиленням.

МРТ органів черевної порожнини

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.

МРТ орбіт 0,75 1050 1162,50
Проводиться дослідження голови з прицільним описом лише орбіт. Без в/в підсилення.

МРТ орбіт з контрастом 0,75 2550 2662,5
Проводиться дослідження голови з прицільним описом лише орбіт з в/в підсиленням.

МРТ скронево-нижньощелепного суглоба 1,5 2100 2325

МРТ скронево-нижньощелепного суглоба з контрастом 1,5 3600 3825

МРТ гортані та гортаноглотки 1,5 2100 2325
Проводиться дослідження м’яких тканин шиї з описом гортані та гортаноглотки. Без в/в підсилення.

МРТ гортані та гортаноглотки з контрастом 1,5 3600 3825
Проводиться дослідження м’яких тканин шиї з описом гортані та гортаноглотки з в/в підсиленням.

МРТ приносових пазух 0,75 1050 1162,50

МРТ приносових пазух з контрастом 0,75 2550 2662,50

МРТ дослідження голови

МРТ органів сечовидільної системи 1,5 2100 2325
Проводиться дослідження нирок, наднирників, сечоводів та сечового міхура. 
Без в/в підсилення.

МРТ органів сечовидільної системи з контрастом 1,5 4350 4575
Проводиться дослідження нирок, наднирників, сечоводів та сечового міхура з в/в підсиленням.

МРТ гінекологічне 1,5 2100 2325
Проводиться дослідження органів малого тазу у жінок (матка, додатки). Без в/в підсилення.

МР гінекологічне з контрастом 1,5 4350 4575

Проводиться дослідження органів малого тазу у жінок (матка, додатки) з в/в підсиленням.

МРТ проктологічне 1,5 2100 2325

МРТ проктологічне з контрастом 1,5 4350 4575

МРТ простати та сечового міхура 1,5 2100 2325

МРТ простати та сечового міхура з контрастом 1,5 4350 4575

МРТ молочних залоз 1,5 2100 2325

МРТ молочних залоз з контрастом 1,5 4350 4575

МРТ органів малого тазу

МРТ молочних залоз

НАЗВА ПОСЛУГИ КІЛЬКІСТЬ ЗОН ВАРТІСТЬ, ГРН. ВАРТІСТЬ З ДРУКОМ 
НА ПЛІВКУ, ГРН.
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