Cennik opłat za udzielane świadczenia zdrowotne

7. Cennik zabiegów w Poradni Rehabilitacyjnej
Porada lekarska
LECZENIE SKOLIOZ, Ćwiczenia lecznicze *
Zabiegi fizykalne*
Magnetoterapia – pole magnetyczne niskiej częstotliwości
Laseroterapia – laser punktowy lub skaner
Sonoterapia – ultradźwięki i fonoforeza
Solux – światłolecznictwo
Elektroterapia (galwanizacja; jonizacja; prądy diadynamiczne;
prądy inferencyjne; prądy TENS; elektrostymulacja)
Krioterapia (czas wg zaleceń)
Hydroterapia – masaż wirowy kończyn górnych (czas wg
zaleceń)
Hydroterapia – masaż wirowy kończyn dolnych (czas wg
zaleceń)
Masaż leczniczy*
Masaż częściowy
Masaż częściowy
Ćwiczenia lecznicze*
Ćwiczenia w odciążeniu typu UGUL
Ćwiczenia na sali gimnastycznej / instruktaż fizjoterapeuty
Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą metodami
neurorehabilitacji
Dorośli

Ćwiczenia grupowe
Konsultacja fizjoterapeutyczna z instruktażem
Dorośli
Dzieci
Kinesio taping
Mała aplikacja +koszt taśmy
Duża aplikacja +koszt taśmy
Rehabilitacja środowiskowa (wizyty domowe)
Porada lekarska
Ćwiczenia i zabiegi w domu

100 zł
100 zł 45 min
cena za zabieg
12 zł
12 zł
10 zł
10 zł

cena za 10
zabiegów
110 zł
110 zł
80 zł
80 zł

12 zł
14 zł

110 zł
130 zł

15 zł

140 zł

15 zł

140 zł

30 min. 60 zł
15 min. 30 zł
15 min. 12 zł
30 min. 50 zł

45 min. 90 zł
30 min. 70 zł
60 min. 110zł
30 min. 20 zł /
os.
60 min. 100 zł
60 min. 100 zł
20 zł
30 zł
100 zł
60 min.

10 wizyt 60
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min.
100 zł

900 zł

*) PROMOCJE
PAKIETY PROMOCYJNE
Pakiet ROZSZERZONY

390 zł

10 dni = 2 zabiegi dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na sali
gimnastycznej przez 10 dni
lub 30 min. ćwiczeń indywidualnych z fizjoterapeutą z
zastosowaniem terapii manualnej przez 5 dni
Pakiet ZŁOTY

410 zł

10 dni = 3 zabiegi dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na sali
gimnastycznej przez 10 dni
lub 30 min. ćwiczeń indywidualnych z fizjoterapeutą z
zastosowaniem terapii manualnej przez 5 dni
Pakiet PODSTAWOWY

300 zł

10 dni = 1 zabieg dziennie + ok. 30 min. ćwiczeń na sali
gimnastycznej przez 10 dni
* zabiegi w pakietach promocyjnych nie dotyczą zabiegów
krioterapii i hydroterapii. W przypadku pakietów z tymi
zabiegami jest taki pakiet indywidualnie wyceniany.
Masaże
10 masaży częściowych, 15 min./jeden masaż
5 masaży częściowych, 15 min./jeden masaż
10 masaży częściowych, 30 min./jeden masaż
5 masaży częściowych, 30 min./jeden masaż
Masaże + zabiegi
Pakiet PODSTAWOWY
5 masaży częściowych,(15 min./jeden masaż) + 2 zabiegi (każdy
5 razy)
Pakiet ROZSZERZONY
5 masaży częściowych,(15 min./jeden masaż) + 3 zabiegi (każdy
5 razy)

270 zł
140 zł
540 zł
270 zł
280 zł

355 zł
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