
Komplexní terapie zvolená fyzioterapeutem - balíček 600,00 Kč

- anamnestický rozhovor a zhodnocení subj. potíží klienta

- nahřátí soluxem nebo nahřívacími polštářky

- manuální terapii dle dohody mezi klientem a terapeutem

  (měkké techniky, mobilizace, reflexní masáž ...)

- korekce vadných pohybových stereotypů a doporučení 

  domácího cvičení, popř. konzultace ohledně úpravy prac.

  místa s ohledem na ergonomii

Kineziologické vyšetření 250,00 Kč

- odebrání anamnézy, zhodnocení subj. obtíží s hlavním

  zřetelem k pohybovému aparátu   

Fyzikální terapie 150,00 Kč

- Diadynamik, aplikace IF proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, 

  podtlakové přístroje, TENS, Trabertovy proudy, solux, atd.  

Léčebná tělesná výchova 250,00 Kč

- instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků 

Léčebná TV na neurofyziologickém podkladě 500,00 Kč

- využití metodik - vč.příslušného vyšetření - PNF, reflexní 

  lokomoce - Vojta, senzomotorická stimulace, spirální

  dynamika, SM systém, Brugger koncept, ....

Vodoléčba 150,00 Kč

(Čas výkonu: 50 minut)

(Čas výkonu: 30 minut)

(Čas výkonu: 15 minut)

(Čas výkonu:  30 minut)

(Čas výkonu:  30 minut)

Rehabilitace

Ceník výkonů a služeb

nehrazených ze zdravotního pojištění



- vířivé koupele dolních a horních končetin  

Techniky měkkých tkání - mobilizace páteře a perif. kloubů 500,00 Kč

- směřují k dosažení balance měkkých tkání a redukce 

  bolestivých svalů + nenásilná metoda, charakteristická

  specif. postupy využívajícími prvky manuální terapie

  s hlavním cílem normalizovat funkci pohyb. systému.

  Čas i cena jsou vč. 10 min. předehřátí.   

Techniky měkkých tkání - mob. páteře a perif. kloubů 650,00 Kč

- směřují k dosažení balance měkkých tkání a redukce 

  bolestivých svalů + nenásilná metoda, charakteristická

  specif. postupy využívajícími prvky manuální terapie

  s hlavním cílem normalizovat funkci pohyb. systému.

  Čas i cena jsou vč. 10 min. předehřátí.   

Masáž reflexní a vazivová 500,00 Kč

- manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný 

  v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných

  změn, cena vč. předehřátí  

Kinesio tape (cena za 1 cm vč. aplikace) 3,00 Kč

- využití elastického tape ke snížení bolestivosti

Kinesio tape (aplikace) 50,00 Kč

- využití elastického tape ke snížení bolestivosti

Respirátor FFP2 20,00 Kč

POZN.: uvedené ceny s DPH

ceník platný od 1. 3. 2022

(Čas výkonu: 10 minut)

(Čas výkonu:  40 minut)

(Čas výkonu: 60 minut)

(Čas výkonu: 30 minut)

(Čas výkonu: 10 minut)

(Čas výkonu:  15 minut)


