
Lekarze wykonujący badanie echo serce w Przychodni Kardiosystem:

dr Rywik Tomasz

Doppler tętnic szyjnych – 140 zł

Doppler tętnic kończyn dolnych – 180 zł

USG doppler

Lekarz wykonujący badanie dopplerowskie widzi, gdzie krew w organizmie płynie wolniej, a gdzie 

szybciej, gdzie może się cofać, bo np. nie domykają się zastawki żylne. Jest to możliwe dzięki 

badaniu ultrasonograficznemu wykorzystującemu tzw. efekt Dopplera. W USG Dopplera wysłana 

przez specjalną głowicę fala ultradźwiękowa zaczyna przemierzać nasze ciało. Odbija się od 

ośrodka będącego w ruchu (np. od płynącej krwi) i powraca do głowicy. Badanie to umożliwia 

zmierzenie przepływu krwi przez naczynia, co daje pojęcie o przekroju i wydolności badanych 

tętnic i żył. 

Można dzięki temu wykryć zwężenia tętnic wywołane miażdżycą, zakrzepicę i inne schorzenia 

naczyń krwionośnych w obrębie brzucha, szyi, rąk i nóg. 

Doppler tętnic kończyn dolnych

Jest badaniem przepływu w tętnicach stosowanym w diagnostyce chorób naczyniowych. Służy do 

wykrywania zmian w żyłach i tętnicach oraz stanowi ochronę przed ich niekorzystnymi 

następstwami w postaci udaru mózgu czy zatoru płuc. Badanie jest stosowane w diagnostyce 

miażdżycy zarostowej tętnic kończyn, tętnic trzewnych, tętnic szyjnych. Służy również do 

diagnostyki i monitorowania tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych. 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

• ból nóg (łydek i ud) podczas chodzenia lub wykonywania innych wysiłków 

• objawy neurologiczne (przejściowe niedowłady, zaburzenia widzenia) po konsultacji z 

neurologiem 

• rozlany tętniący opór w jamie brzusznej

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Niezbędne badania dodatkowe

• Nie są konieczne.

Sposób przygotowania do badania



• Doppler tętnic kończyn dolnych jest badaniem bezbolesnym i nie wiąże się ze specjalnym 

przygotowaniem ze strony pacjenta.

• W przypadku oceny aorty brzusznej i tętnic biodrowych pacjent powinien nic nie jeść na 3-4

godziny przed badaniem. 

• Badanie jest bezbolesne i bezinwazyjne i nie ma żadnych przeciw wskazań do jego 

wykonywania i powtarzania.

Leki

• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Podczas badania 

• Całość badania trwa ok 40 minut.

• Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, na odcinku od pachwin do kostek. Chwilowo 

zaleca się pacjentowi przyjęcie pozycji leżącej na brzuchu lub w uzasadnionych 

przypadkach pozycji stojącej.

Po badaniu

• Wynik badania wydawany jest pacjentowi w chwile po zakończeniu badania.

Przeciwwskazania

• Brak przeciwwskazań.


