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I. Rehabilitacja ambulatoryjna 

Kinezyterapia 

Indywidualna praca z pacjentem 30 min       40,00 zł 

Pionizacja + nauka chodu         20,00 zł 

Ćwiczenia w odciążeniu UGUL 15 min       15,00 zł 

Ćwiczenia czynne z oporem – rotor, bieżnia 15 min     15,00 zł 

Instruktaż ćwiczeń 20 min         35,00 zł 

Wyciąg trakcyjny         30,00 zł 

CPM (szyna biernego ruchu) 30 min       15,00 zł 

Kinesiotaping  z taśmą pacjenta       20,00 zł 

Kinesiotaping z taśmą terapeuty       30,00 zł  

Metody specjalne 30 min         50,00 zł 

• PNF 

• Neuromobilizacje 

Fizykoterapia 

Elektroterapia: jonoforeza / diadynamik/ tens/ prądy interferencyjne   10,00 zł 

Prądy Kotza/ Prądy Traberta/ Galwanizacja/ Elektorostymulacja/ Tonoliza  15,00 zł 

Magnetoterapia (pole magnetyczne)       10,00 zł 

Magnetostymulacja (Viofor)        10,00 zł 

Światłolecznictwo 

• sollux 15 min         10,00 zł 

• laser biostymulacyjny        12,00 zł 

• lampa Qlight         10,00 zł 

• laser wysokoenergetyczny (HIL)      25,00 zł 

Ultradźwięki (fonoforeza)        10,00 zł 

Terapuls, Diatermia krótkofalowa        15,00 zł 

Krioterapia miejscowa          15,00 zł 

Fala uderzeniowa + krioterapia         50,00 zł 

Masaże 

Masaż ręczny 20 min 

• klasyczny         40,00 zł 

• limfatyczny KG        60,00 zł  

 tkanek głębokich        40,00 zł 

Masaż ręczny 30 min 

• klasyczny         60,00 zł 

• limfatyczny KD        80,00 zł 

• tkanek głębokich        60,00 zł 

Masaż limfatyczny BOA 

• jedna kończyna         35,00 zł 

• dwie kończyny dolne + pas biodrowy     50,00 zł 

 

Przy zakupie pakietu 10 zabiegów obowiązuje 10% zniżki! 
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II. Pakiety zabiegowe ambulatoryjne 

Każdy pakiet zabiegowy dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta i nie zawiera ceny konsultacji 

lekarza rehabilitacji. 

 

1. Pakiet urazowy (skręcenia, zwichnięcia, złamania) / pozabiegowy (artroskopie, endoprotezy) – 77,00 zł 

• krioterapia 

• laser 

• pole magnetyczne 

• ćwiczenia indywidualne 

Cena za pakiet 10 zabiegów - 20% = 616,00 zł 

Cena za pakiet 5 zabiegów - 10% = 346,00 zł 

 

2. Pakiet zdrowy kręgosłup (profilaktyka, leczenie, choroba zwyrodnieniowa) – 84,00 zł 

• sollux 

• prądy interferencyjne 

• laser 

• masaż ręczny klasyczny 20 min 

• ćwiczenia w odciążeniu 

Cena za pakiet 10 zabiegów - 20% = 672,00 zł 

Cena za pakiet 5 zabiegów - 10% = 378,00 zł 

 

3. Pakiet choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn – 69,00 zł 

• sollux / lampa Qlight 

• laser 

• pole magnetyczne 

• ćwiczenia indywidualne 

Cena za pakiet 10 zabiegów - 20% = 552,00 zł 

Cena za pakiet 5 zabiegów -10% = 310,00 zł 

 

4. Pakiet po mastektomii – 90,00 zł 

• masaż pneumatyczny BOA 

• krioterapia 

• ćwiczenia indywidualne 

Cena za pakiet 10 zabiegów - 20% = 720,00 zł 

Cena za pakiet 5 zabiegów - 10% = 405,00 zł 

 

5. Zespół bolesnego barku – 77,00 zł 

• krioterapia 

• prądy TENS 

• laser 

• ćwiczenia indywidualne 

Cena za pakiet 10 zabiegów - 20% = 616,00 zł 

Cena za pakiet 5 zabiegów - 10% = 346,00 zł 

 

6. Łokieć tenisisty/ golfisty – 360,00 zł   7. Ostroga piętowa – 312,00 zł 

 fala uderzeniowa – 3 zabiegi     
.              

UD – 10 zabiegów 

 krioterapia – 10 zabiegów    
.                

laser wysokoenergetyczny – 10 zabiegów 

 laser – 10 zabiegów     
.               

1 instruktaż ćwiczeń 

 1 aplikacja kinesiotapingu x1 


