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                                                      CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJE OD MARCA 2019 ROKU. 

                                              Cennik usług komercyjnych ( czerwiec 2019 r.) 

USŁUGA ILOŚĆ CENA (PLN) 

konsultacja lekarza rehabilitacji 1 150,00 zł 

Porada fizjoterapeutyczna 30 min 90,00zł 

FIZYKOTERAPIA    

FALA UDERZENIOWA   

 jeden punkt 60,00 zł 

Konsultacja kwalifikująca do zbiegu fali 
uderzeniowej 

 90,00zł 

Laser jeden punkt 24,00 zł 

 dwa punkty 36,00 zł 

Pakiet (10 zabiegów)płatne z góry jeden punkt  200,00 zł  

Pakiet (10 zabiegów)płatne z góry dwa punkty/           300,00zł         

Pole magnetyczne jeden punkt 24,00 zł,    

 dwa punkty 36,00 zł, 

Pakiet ( 10 zabiegów)płatne z góry jeden punkt,  200,00zł,  

Pakiet ( 10 zabiegów)płatne z góry dwa punkty/             300,00zł  

Ultradźwięki / Ultrafonoforeza jeden punkt 26,00 zł, 

 dwa punkty 38,00 zł,  

Pakiet(10 zabiegów)płatne z góry jeden punkt , 220,00 

Pakiet(10 zabiegów)płatne z góry dwa punkty 340,00 zł   

Krioterapia jeden punkt 24,00 zł 

 dwa punkty  34,00zł 

Pakiet ( 10 zabiegów) płatne z góry jeden punkt             200,00zł 

Pakiet ( 10 zabiegów) płatne z góry dwa punkty/bez tego 
            300,00zł 

 

TENS zabieg (1 punkt = 2 punkty) 24,00 zł,  

Pakiet ( 10 zabiegów) płatne z góry zabieg(1punkt=2punkty) 200,00zł,  

Elektrostymulacje zabieg (1 punkt = 2 punkty) 24,00 zł,  

Pakiet(10 zabiegów)płatne z góry zabieg(1punkt =2punkty) 200,00zł 

Galwanizacja zabieg (1 punkt = 2 punkty) 24,00 zł,  

Pakiet(10 zabiegów)płatne z góry Zabieg(1punkt=2punkty) 200,00zł,  

Jonoforeza zabieg (1 punkt = 2 punkty) 24,00 zł 

Pakiet ( 10 zabiegów) płatne z góry  zabieg(1punkt=2punkt) 200,00zł 

Prądy diadynamiczne zabieg (1 punkt = 2 punkty) 24,00 zł 

Pakiet(10 zabiegów) płatne z góry zabieg( 1 punkt =2punkty) 200,00zł 

Prądy interferencyjne 1 punkt 24,00 zł 

Pakiet ( 10 zabiegów) płatne z góry zabieg(1 punkt) 220,00zł 

Lampa Sollux zabieg 20,00 zł 

Pakiet(10 zabiegów) płatne z góry zabieg 180,00zł 

Lampa Bioptron zabieg              20,00zł  

Pakiet ( 10 zabiegów) płatne z góry zabieg            180,00zł 

KINEZYTERAPIA / KINESIOLOGY-TAPING       

Ćwiczenia indywidualne 30 minut 90,00 zł,  

 45 minut 120,00 zł 

 60 minut 150,00 zł 

Ćwiczenia indywidualne z oklejaniem 30 minut 90,00 zł 
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Oklejanie na ćw. w ramach NFZ jednorazowo 20,00 zł 

KOREKTYWA    

Ćwiczenia indywidualne dla dzieci 30 minut płatne każdorazowo 80,00 zł 

 30 minut płatne z góry za m-c 65,00 zł 

 45 minut płatne każdorazowo 110,00 zł 

 45 minut płatne z góry za m-c 95,00 zł 

 60 minut płatne każdorazowo 140,00 zł 

 60 minut płatne z góry za m-c 125,00zł 

   

MASAŻ LECZNICZY   

  
 
 

30 minut 90,00 zł 

 45 minut 120,00 zł 

 60 minut (całościowy) 150,00 zł 

LASER NA USZY   

 jedno ucho/dwoje uszu 20,00zł 

Pakiet ( 10 zabiegów) płatne z góry Jedno ucho/dwoje uszu 160,00 zł 

WIZYTY DOMOWE    

Konsultacja lekarska w domu pacjenta 1 220,00 zł 

USŁUGI DODATKOWE    

Elektrody do zabiegu elektroterapii  komplet (2szt.) 28,00 zł 

Prześcieradło jednorazowe 1 szt. 3,00 zł 

Kserokopia dokumentacji medycznej 1 strona  0,30 zł  

Odpis/wyciąg dokumentacji medycznej 1 strona  7 zł  

   

                                 Pakiety zabiegów – cennik promocyjny 

Cennik promocyjny obowiązuje wyłącznie przy płatności z góry za całą serię 

(min. 10) zabiegów fizykoterapii. Obowiązuje zarówno przy płatności 

gotówką jak i kartą płatniczą.  

 

Liczba różnych pakietów RABAT  

2 rodzaje pakietów 20 zł  

3 rodzaje pakietów 30 zł 

4 rodzaje pakietów 

i więcej  
40 zł 

Zabiegi masażu i terapii indywidualnej  – promocja: Karta stałego pacjenta 

Karnet obowiązuje zarówno przy płatności gotówką jak i kartą płatniczą.  

Cennik promocyjny obowiązuje od 01.03.2019 roku do zmiany lub odwołania. 

Karta stałego pacjenta obowiązuje od 1.01.2016 roku do zmiany lub odwołania.  
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