
  

 

C/ Jacint Verdaguer, 11-13 

43870 Amposta 

 

SERVEI DE DIGANÒSTIC PER LA IMATGE 

977.040.638 

radiologia@hcamposta.com 

 

 

 

 

 

 

 

Al servei de ressonància magnètica 

del nostre centre trobareu un equip 

tècnic multidisciplinar que aposta 

per la qualitat i per la millora 

contínua. 

  

  

 

  
 
Nou servei de 
ressonància magnètica 

 

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA 

  



 

 

PRESTACIÓ 

Ressonància magnètica tòrax mediastí contrast 

Ressonància magnètica turmell 

Ressonància magnètica turmell contrast 

 

INFORMACIÓ 

 

 

Per a més informació o concertar 

la seva cita, contacta’ns a: 

radiologia@hcamposta.com 

 

 

PRESTACIÓ 

Ressonància magnètica extremitat superior contrast  

Ressonància magnètica facial 

Ressonància magnètica facial contrast 

Ressonància magnètica genoll 

Ressonància magnètica genoll contrast 

Ressonància magnètica hipòfisi contrast 

Ressonància magnètica lumbar 

Ressonància magnètica lumbar contrast 

Ressonància magnètica mà 

Ressonància magnètica mà contrast 

Ressonància magnètica maluc 

Ressonància magnètica maluc contrast 

Ressonància magnètica òrbita 

Ressonància magnètica òrbita contrast 

Ressonància magnètica outlet toràcic 

Ressonància magnètica outlet toràcic contrast 

Ressonància magnètica paret abdominal 

Ressonància magnètica paret abdominal contrast 

Ressonància magnètica pelvis femenina 

Ressonància magnètica pelvis femenina contrast 

Ressonància magnètica pelvis masculina 

Ressonància magnètica pelvis masculina contrast 

Ressonància magnètica perineal 

Ressonància magnètica perineal contrast 

Ressonància magnètica peu 

Ressonància magnètica peu contrast 

Ressonància magnètica sacra 

Ressonància magnètica sacra contrast 

Ressonància magnètica sacroilíaques 

Ressonància magnètica sacroilíaques contrast 

Ressonància magnètica tòrax mediastí 

 

PRESTACIÓ 

Artroressonància 

Ressonància magnètica articulació temporomandibular 

Ressonància magnètica articulació temporomandibular  c 

Ressonància magnètica base de crani 

Ressonància magnètica base de crani contrast 

Ressonància magnètica canell 

Ressonància magnètica canell contrast 

Ressonància magnètica cap i coll 

Ressonància magnètica cap i coll contrast 

Ressonància magnètica cerebral 

Ressonància magnètica cerebral contrast 

Ressonància magnètica cervical 

Ressonància magnètica cervical contrast 

Ressonància magnètica cervical i dorsal 

Ressonància magnètica cervical i dorsal contrast 

Ressonància magnètica colze 

Ressonància magnètica colze contrast 

Ressonància magnètica conducte auditiu 

Ressonància magnètica conducte auditiu contrast 

Ressonància magnètica dit 

Ressonància magnètica dit contrast 

Ressonància magnètica dorsal 

Ressonància magnètica dorsal contrast 

Ressonància magnètica dorsal contrast 

Ressonància magnètica dorsal i lumbar 

Ressonància magnètica dorsal i lumbar contrast 

Ressonància magnètica espatlla 

Ressonància magnètica espatlla contrast 

Ressonància magnètica extremitat inferior 

Ressonància magnètica extremitat inferior contrast 

Ressonància magnètica extremitat superior 


