CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH
W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI
W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE
obowiązuje od dnia 13.06.2016 r.

W PAKIETACH MEDYCZNYCH TANIEJ!
RODZAJ ZABIEGU
Badanie fizjoterapeutyczne z badaniem USG

CENA

narządu ruchu

80,00 zł

(na potrzeby ustalenia i prowadzenia terapii)
Konsultacja fizjoterapeutyczna

50,00 zł
MASAŻ

RODZAJ ZABIEGU

CENA
50,00 zł / zabieg do 25 minut

Masaz częsici ciała (np. kręgosłup, koniczyny)
450,00 zł / 10 zabiegoiw

Masaz częsiciowy kręgosłupa

25,00 zł / zabieg do 20 minut

Masaż limfatyczny odcinkowy

40,00 zł / zabieg do 20 minut

KINEZYTERAPIA
RODZAJ ZABIEGU

CENA

Cykloergometr (rower treningowy) lub rotor
ręczny

7,00 zł / 20 min

Bieznia

8,00 / program

Terapia szyną CPM

20,00 zł

Kompleksowa terapia ręki:
·stoił manualny

35,00 zł / 40 minut

·terapia manualna
·kinezyterapia
Cwwiczenia izometryczne

15,00 zł

Cwwiczenia wspomagane, czynne wolne,czynne

15,00 zł – 15 minut

w odciązeniu, czynne w odciązeniu z oporem
Sling Therapy

30,00 zł – 45 minut

Terapia na stole trakcyjnym TRITON

20,00 zł

Nauka czynnosici lokomocji

50,00 zł (ok. 40 minut)

Gimnastyka indywidualna (korekcyjna)

30 zł – ok. 30 min.

Kinesiology taping – plastrowanie z badaniem

15,00 zł

FIZYKOTERAPIA
RODZAJ ZABIEGU

CENA

Terapia falą uderzeniową

50,00 zł

Nasiwietlanie promieniami IR - Miejscowe Sollux

14,00 zł

Krioterapia miejscowa

14,00 z

Elektroterapia / Tonoliza

14,00 zł

Jonoforeza (z lekiem)

15,00 zł

Diatermia kroitkofalowa, Terapuls

14,00 zł

Wolnozmienne, impulsowe pole magnetyczne
niskiej częstotliwosici (magnetronik)

14,00 zł

Laseroterapia punktowa i ogoilna (skaner)

14,00 zł

Ultradziwięki miejscowe / fonoforeza + lek

14,00 zł

Elektroterapia skojarzona (z ultradziwiękami)
Astar
Laser wysokoenergetyczny HILT

14,00 zł
18,00 zł / zabieg
150,00 zł / 10 zabiegoiw

PAKIETY ZABIEGOWE
(W PAKIETACH TANIEJ, PORADA FIZJOTERAPUTYCZNA W CENIE)
RODZAJ PAKIETU

CENA
40,00 zł / dzieni

3 zabiegi z fizykoterapii

180,00 zł / 5 dni

/Pakiet nr 1/

340,00 zł / 10 dni

2 zabiegi z fizykoterapii do wyboru

25,00 zł / dzieni

/Pakiet nr 2/

130,00 zł / 5 dni

(oproicz terapii falą uderzeniową)

230,00 zł / 10 dni

Przeciwbólowy / Stany ostre
/Pakiet nr 3/

· 2 zabiegi z fizykoterapii (np. prądy
TENS, Jonoforeza)
· Krioterapia

48,00 zł / dzieni
220,00 zł / 5dni

·Terapia powięziowa lub neuromobiliazje

420,00 zł / 10 dni

do 15 min.
·Kinesiology Taping (potrzebna liczba
aplikacji)
Po złamaniach i urazach
/Pakiet nr 4/

·2 zabiegi z fizykoterapii (np. pole
magnetyczne, laser)
· ciw. Sling Therapy

75,00 zł / dzieni
350,00 zł / 5 dni
680,00 zł / 10 dni

·Terapia indywidualna do 30 min.
Neurologiczna (np. po udarze, porażenia
nerwów )
/Pakiet nr 5/

·Terapia indywidualna metodami
neurofizjologicznymi 45 min.
·Cwwiczenia Sling Therapy 30 min.
·2 zabiegi z fizykoterapii ( np.
elektrostymulacja, krioterapia)

85,00 zł / dzieni
400,00 zł / 5 dni
780,00 zł / 10 dni

Przeciążenia i zaburzenia czynnościowe
narządu ruchu
/Pakiet nr 6/

·2 zabiegi z fizykoterapii do wyboru

65,00 zł / dzieni

· Cwwiczenia Sling Therapy 30 min / stoił

300,00 zł / 5 dni

trakcyjny TRITON

580,00 zł / 10 dni

· Masaz z elementami terapii powięziowej
20 min.
·Kinesiology Taping 1 aplikacja
Terapia kolana, biodra, stopy
/Pakiet nr 7/

·2 zabiegi z fizykoterapii do wyboru
· Cwwiczenia Sling Therapy 30 min.
· Terapia manualna (indywidualna)

65,00 zł / dzieni
280,00 zł / 5 dni
480,00 zł / 10 dni

·Kinesiology Taping 1 aplikacja

Terapia barku, łokcia, nadgarstka
/Pakiet nr 8/

·2 zabiegi z fizykoterapii do wyboru
· Terapia indywidualna do 30 min.
· Cwwiczenia usprawniające

60,00 zł / dzieni
280,00 zł / 5 dni
560,00 zł / 10 dni

·Kinesiology Taping 1 aplikacja
Ostrogi piętowe /Pakiet nr 9/
·Ultradziwięki
· Laser (w tym laser HILT)
· Masaz w jednostce chorobowej 20 min

60,00 zł / dzieni
200,00 zł / 5 dni
370,00 zł / 10 dni

Kompleksowa rehabilitacja biodra i kolana
/Pakiet nr 10/

51,00 zł / dzieni

·Terapia CPM

210,00 zł / 5 dni

· Laseroterapia

360,00 zł / 10 dni

· Magnetoterapia

Kompleksowe leczenie falą uderzeniową
/Pakiet nr 11/

120,00 zł

·3 zabiegi falą uderzeniową

3 zabiegi z fizykoterapii /Pakiet nr 12/
(w tym terapia skojarzona aparatem Astar)

40,00 zł / dzieni
180,00 zł / 5 dni
340,00 zł / 10 dni

INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM SPECJALISTYCZNYMI METODAMI
Kalternbirn-Evjenth
Kartela Lewita
Cyriac

50,00 zł – 30-40 min.

PNF
Neuromobilizacje wg. Butlera
Techniki tkanek miękkich

35,00 zł - 20 min.

Mobilizacje i Manipulacje
Rehabilitacja domowa

150,00 zł wizyta

PROGRAM LECZENIA DOBIERANY JEST INDYWIDUALNIE

