Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu

CENNIK USŁUG-obowiązuje od dnia 01.09.2022r
RODZAJ ZABIEGU

Terapia falą uderzeniową
WaDiT
Ćwiczenia na platformach
Thermporess
FIZYKOTERAPIA
Solux
Bioptron
Laser wysokoenergetyczny
Laser punktowy
Pole magnetyczne (20min)
Pole elektr. wielkiej częstotliwości
Ultradźwięki
Elektrolecznictwo:
-diadynamik
-prądy interferecyjne
-jonoforeza(lek własny)
-elektrostymulacja
-galwanizacja
-TENS
-KOTZ
-vaccum
-vaccum+ TENS
Krioterapia 1 okolica
KINEZYTERAPIA
Terapia McKenziego-pierwsza wizyta
Terapia McKenziego –kolejna wizyta
Kinesiology Taping
Terapia metoda PNF
Wyciąg lędźwiowy, Sanders
Ćwiczenia indywidualne z rehabilitantem (30
minut)

CENA

100,00
75,00
30,00
50,00
12,00
12,00
24,00
20,00
18,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
20,00
30,00
18,00
90,00
50,00
30,00-60,00
80,00
25,00
60,00

Ćwiczenia przyrządowe (20minut)
Klasyczny masaż ręczny częściowy (jednej
okolicy- 20minut)
Klas.masaż ręczny całego kręgosłupa (40minut)
Klasyczny masaż ręczny całego ciała
Drenaż limfatyczny -jedna okolica
Drenaż limfatyczny całego ciała
Masaż antycellulitowy- dwie okolice
Masaż wirowy kończyn górnych
Masaż wirowy kończyn dolnych
Aquavibron
Rehabilitacja domowa(1 godzina)
WIZYTY LEKARSKIE
Konsultacja wstępna/kwalifikacyjna
Konsultacja w trakcie tury rehabilitacyjnej
Konsultacja po zakończeniu rehabilitacji
Konsultacja domowa
Wizyta u fizjoterapeuty (ustalenie zabiegów)

25,00
40,00
80,00
150,00
50,00
150,00
100,00
30,00
40,00
40,00
100,00
100,00
50,00
50,00
150,00
60,00

1.Kontynuacja tury zabiegowej (10dni) : 2 zabiegi - 200zł , 3 zabiegi-280zł
(bez masaży ręcznych i wirowych)
2. Dla osób korzystających z rehabilitacji w ramach NFZ na dodatkowo wykupione
zabiegi zniżka w wysokości 30%
3.Pakiety (10dni) :
I standardowy - 450zł
II pourazowy „Skuteczność ‘’ - 770zł
III „GOLD” kompleksowość -

1.200zł

Okres korzystania z wykupionych zabiegów -30 dni od dnia zapłaty.
Okres zwrotu gotówki za nierozpoczętą rehabilitację -7dni od dnia zapłaty.

Pakiety

(10dni zabiegowych) :

I standardowy – cena 450zł
-3 zabiegi z fizykoterapii ( patrz cennik)
lub 2 zabiegi + ćwiczenia przyrządowe
- wizyta fizjoterapeutyczna gratis

II pourazowy „Skuteczność ‘’ cena 770zł
- 2 zabiegi z fizykoterapii
- ćwiczenia indywidualne (30minut) lub WaDiT
- wizyta fizjoterapeutyczna gratis

III „GOLD” kompleksowość - cena 1.200zł
- 2 zabiegi z fizykoterapii
- ćwiczenia indywidualne (30minut)
-WaDiT
- wizyta fizjoterapeutyczna gratis

Rehabilitacja od 1,5 do 2godzin dziennie.
Masaże nie wchodzą w pakiety
Okres korzystania z wykupionych zabiegów -30 dni od dnia zapłaty.
Okres zwrotu gotówki za nierozpoczętą rehabilitację -7dni od dnia zapłaty.

