
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 szyjnych 

Jest badaniem, które pozwala dokonać pomiarów grubości błony wewnętrznej, środkowej oraz 

prędkości przepływów krwi we wszystkich uwidocznionych tętnicach. Jest badaniem 

diagnostycznym naczyń krwionośnych przy określeniu czynników ryzyka naczyniowych chorób 

mózgu czyli udarów mózgu. Badanie pozwala na określenie przyczyn już przebytego udaru mózgu 

lub wykrycie zwężenia tętnic szyjnych, które do tej pory były nie zdiagnozowane.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

• bóle głowy 

• zawroty głowy 

• omdlenia 

• zaburzenia równowagi

• szumy w uszach 

• zaburzenia pamięci

• miażdżyca 

• przebyty w przeszłości udar 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA



Niezbędne badania dodatkowe

• Nie są konieczne.

Sposób przygotowania do badania

• Doppler tętnic szyjnych jest badaniem bezbolesnym i nie wiąże się z żadnym 

przygotowaniem ze strony pacjenta.

Leki

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

Podczas badania 

• Całość badania trwa ok 30-40 minut.

• Wykonywane jest w pozycji leżącej – pacjent musi zdjąć ubranie wierzchnie i położyć się na

kozetce na plecach.

Po badaniu

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

Przeciwwskazania

• Brak przeciwwskazań.


