
CENNIK

Cennik usług komercyjnych      (obowiązuje od 04. maja 2022 roku)

Usługa ilość cena (PLN)

KONSULTACJE

konsultacja lekarza rehabilitacji 1 150,00 zł

porada fizjoterapeutyczna do 30 min 100,00 zł

FIZYKOTERAPIA

laser biostymulacyjny jedna okolica ciała            29,00 zł
pole magnetyczne jedna okolica ciała             29,00 zł   

ultradźwięki / ultrafonoforeza jedna okolica ciała             35,00 zł
 prądy TENS* jedna/dwie okolice ciała           29,00 zł 

elektrostymulacja jedna/dwie okolice ciała            29,00 zł 
galwanizacja jedna/dwie okolice ciała            29,00 zł 
jonoforeza jedna/dwie okolice ciała           29,00 zł

prądy diadynamiczne jedna/dwie okolice ciała             29,00 zł
prądy interferencyjne jedna okolica ciała           29,00 zł

naświetlanie Sollux, Bioptron jedna okolica ciała            25,00 zł

 Pakiet 10 zabiegów z fizykoterapii opłaconych z góry: rabat 10%

FALA UDERZENIOWA jedna okolica ciała 75,00 zł

KINEZYTERAPIA** / KINESIOLOGY-TAPING

terapia indywidualna 30 minut 100,00 zł

rabat 5% 
45 minut 142,50 zł  150,00 zł
60 minut 190,00 zł  200,00 zł

terapia indywidualna z oklejaniem 30 minut   120,00 zł
oklejanie w ramach ćwiczeń z NFZ jednorazowo 30,00 zł

MASAŻ KLASYCZNY**

30 minut 100,00 zł

 rabat 5%
45 minut 142,50 zł  150,00 zł

60 minut (całościowy) 190,00 zł  200,00 zł

** zabiegi masażu i terapii indywidualnej  – PROMOCJA Karta stałego pacjenta (szczegóły w Regulaminie promocji)

USŁUGI DODATKOWE 

*elektrody indywidualne do TENS komplet (2szt.) 30,00 zł
prześcieradło jednorazowe                      1 szt. 4,00 zł

UDOSTĘPNIENIE dokumentacji medycznej
kserokopia / wydruk 1 strona 0,35 zł

odpis/wyciąg 1 strona 10,00 zł
na elektronicznym nośniku  danych 2,00 zł
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CENNIK

Cennik usług komercyjnych dla DZIECI  (obowiązuje od 04. maja 2022 roku)

KOREKTYWA

ćwiczenia indywidualne dla dzieci 30 minut      90,00 zł
45 minut    135,00 zł

Pakiet ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci opłacony z góry - rabat 10%

LASEROTERAPIA

jedno ucho/dwoje uszu 1 zabieg     29,00 zł
zatoki 1 zabieg       29,00 zł

Pakiet 10 zabiegów laseroterapii opłaconych z góry - rabat 10% 

Wszystkie promocje i rabaty obowiązują od dnia 04.05.2022r. do odwołania. 
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