CENNIK USŁUG DODATOKWYCH REHABILITACJI
(POZA PAKIETEM PODSTAWOWYM)
Rodzaj Zabiegu
Ćwiczenia
Indywidualne
Masaż klasyczny
Masaż Segmentowy

Masaż Izometryczny
Masaż Sportowy
Masaż (Drenaż)
Limfatyczny
Terapia Wisceralna(Masaż brzuszny)
MTG (Masaż Tkanek
Głębokich)
Masaż Reflektoryczny
stóp
Masaż „Shantala”

Cena usługi.
55,00zł/1h
100,00zł/1h
50,00zł/½h
100,00zł/1h
50,00zł/½h
100,00zł/1h
50,00zł/½h
100,00zł/1h
50,00zł/½h
120,00zł/1h
60,00zł/½h
140,00 zł/1h
70,00 zł/½h
120,00 zł/1h
100,00 zł
50,00 zł/½h
120,00 zł/1h
60,00 zł/½h

Terapia manualna
(TECAR) z
zastosowaniemWINBACK
Klawiterapia
(Pinopresura)
Komora hiperbaryczna

30min.-60zł
45min.-90zł
1h-110,00 zł

Hydroterapia-Całe
Ciało

30,00 zł/za
zabiegrzeczywisty czas
zabiegu 1520minut
30,00 zł/za
zabiegrzeczywisty czas
zabiegu 1520minut
12,00zł-20cm
25,00zł-20-100cm
Powyżej 1m-cena
ustalana
indywidualnie

HydroterapiaKończyny
Wirówki WKS i WKG
Kinesiotaping (Taping)

145,00 zł/1h
150,00 zł/1h

Wskazania.
Np: terapia manualna, kinezyterapia, gimnastyka lecznicza-pod
kierownictwem rehabilitanta
Redukuje bóle mięśniowe, wskazane dla osób trwale przemęczonych
Masaż ten usprawnia krążenie, działa pro-zdrowotnie, ujędrniająco i
profilaktycznie. Poprawia napięcie oraz pobudza komórki do
produkcji kolagenu.
Masaż wspomagający osłabione, bądź zredukowane mięśnie.
Intensywny masaż zmniejszający zmęczenie organizmu po wysiłku
sportowym-regeneracyjny.
Zapobiega obrzękom, oraz niewydolności krążenia obwodowegozwłaszcza kończyn dolnych.
Pomaga w likwidacji napięć spastycznych, poprawia krążenie,
wspomaga pracę narządów wewnętrznych.
Poprawia ukrwienie tkanek, wzrost ruchomości w stawach, reguluje
napięcia mięśniowo-powięziowe, zwiększa elastyczność
Forma oddziaływania na strefy refleksoryczne na stopach, które są
odwzorowaniem narządów ciała człowieka.
Masaż dla niemowląt i dzieci, redukujący wzmożone lub obniżone
napięcie mięśniowe. „Shantal” wspomaga rozwój emocjonalny,
fizyczny i intelektualny.
Wskazania do terapii to: uszkodzenia stożka rotatorów, skręcenia
stawów, zapalenia ścięgien, zespoły łokciowe, dysfunkcje i zapalenia
ścięgna Achillesa, zespoły bólowe, obrzęki po urazowe i inne
dolegliwości bólowe.
Zabieg pobudzający przewodnictwo nerwowe, eliminacja
dolegliwości o podłożu bólowym.
Wskazaniem do zabiegu są schorzenia wymagające poprawy
procesów fizjologicznych, choroby przewlekłe ( zakażenia, martwice,
uszkodzenia popromienne, owrzodzenia, ropnie, odleżyny oraz
niewydolność żylna.
Forma masażu wodnego polecana do rehabilitacji stanów
pourazowych, redukująca ból oraz wszelkie stany zapalne.

Redukcja stanów pourazowych kończyn, zaburzeń nerwowych oraz
zmęczenia układów mięśniowych i nerwowych.

Plastrowanie dynamiczne-zwiększa możliwości ruchowe, normalizuje
napięcie mięśniowe, zmniejsza ból i aktywuje uszkodzone mięśnie.

Ozonoterapia ATO3Iniekcja Autohemo-

140,00zł /zabieg

transfuzja

Ozonoterapia ATO3suche kąpiele (tzw.
Namiot-Rekaw )
Komora Ozonowa
TOWER MX1-O3

Komora Ozonowa
TOWER MX1-CO2„sucha kąpiel w
bezwodniku kwasu
węglowego”

140,00zł /zabieg

150,00 zł- za
zabieg
rzeczywisty.
Czas zabiegu wraz
z przygotowaniem
20m-30m.
150,00 zł- za
zabieg
rzeczywisty.
Czas zabiegu wraz
z przygotowaniem
20m-30m.

Bezpośrednie podanie ozonu do krwi (zastrzyk ozonowy). Ozon
wspomaga leczenie astmy, boreliozy , chorób układu
immunologicznego, wspomaga walkę z alergiami, chorobami
naczyniowymi i nowotworami. Niszczy wirusy, grzyby i bakterie.
Zabieg głównie wykorzystywany w leczeniu trudno gojących się ran,
owrzodzeniach żylakowych, odleżynach egzemach, oparzeniach,
wspomaga w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej.
Wystawienie organizmu na działanie ozonu ma silne właściwości
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Ozon poprawia krążenie
obwodowe, działa przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo.
Dezynfekuje rany i owrzodzenia. Pobudza gojenie się ran.
Wskazaniem do wykonywania zabiegów w komorze są nadciśnienie i
niedociśnienie tętnicze , schorzenia narządu ruchu , choroby
reumatyczno -zwyrodnieniowe oraz przewlekłe choroby skórne.

ZABIEGI FIZYKALNE DLA OSÓB REHABILITOWANYCH
Lokomat

200,00zł/1h

Automatyczna orteza kończyn dolnych, wspomagająca rehabilitację.
Główne zastosowanie to terapeutyka, zwłaszcza w przypadku
uszkodzenia rdzenia kręgowego, urazów mózgu, endoprotez,
rdzeniowego zaniku mięśni, udarów, stwardnienia rozsianego,
porażenia mózgowego oraz choroby Parkinsona

VitalStim

1h-60 zł
½h-30 zł

Elektryczna stymulacja wspomagająca zaburzenia dysfagii (przełykania)
+

Cena jednostkowa
Elektrody -20 zł

Laser 3-5min.

10,00 zł

Terapia z wykorzystaniem Lasera przyśpiesza gojenie się ran
(oparzeń, blizn, stanów zapalnych skóry) oraz urazów tkanki miękkiej.
Głównym skutkiem jest działanie biostymulujące, przeciwzapalne i
przeciwbólowe.
Głównym wskazaniem do wykorzystania lasera M6 są: skręcenia,
naderwania, choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa,
lumbago, rwa kulszowa, bóle krzyża, procesy zapalne, obrzęki oraz
zmiany patologiczne tkanek powierzchniowych (owrzodzenia, żylaki
itp.)
J/w

Laser
wysokoenergetyczny ASA
M6-punktowe

40,00 zł

Laser
wysokoenergetyczny ASA
M6-skan

40,00 zł

Fala UderzeniowaShockmaster 300

50,00 zł

Bóle barku- z w ystępującymi zwapnieniami, zapalenia ścięgien i
rotatorów, bóle bioder, nadgarstków, szyi oraz pleców, podwyższone
napięcie mięśni, ostroga piętowa itp.

Ultradźwięki (UD)-35min.

10,00 zł

Terapia wykorzystywana głównie przy rozluźnianiu mięśni i tkanki
łącznej, zwiększa przepływ krwi, zmniejsza obrzęki i przyśpiesza
procesy gojenia

Fonoforeza
(Ultradźwięki z lekiem)
3-5min.
Galwanizacja 15min.

10,00 zł

J/w, dodatkowo wykorzystuje czynnik leczący.

10,00 zł

Jonoforeza
(Galwanizacja z
lekiem) 15min.
Prądy:

10,00 zł

Zabiegi galwanizacji zaleca się pacjentom cierpiącym na bóle,
napięcie i przeciążenie mięśni, zapalenia i porażenia układu
nerwowego, krwiaki, powikłania przy złamaniach itp.
J/w, dodatkowo wykorzystuje czynnik leczący.

10,00 zł

Zabiegi elektroterapii wskazane są w: stanach ostrego lub
przewlekłego bólu kręgosłupa, dyskopatii, zwyrodnień stawów,
chorób reumatycznych, dystrofii mięśniowych, stanów pourazowych,
zapalenia tkanek miękkich, nerwobóli itp.

20,00 zł

J/w wraz z dodatkowym czynnikiem leczącym w postaci
dodatkowego urządzenia bądź dodatkowej stymulacji.

15,00 zł/za
zabieg

Wskazaniami do zastosowania są: ostre i przewlekłe choroby
stawów i chrząstek stawowych , stany zapalne tkanek miękkich,
zespoły bólowe, stany pourazowe, zmiany przeciążeniowe narządów
ruchu oraz choroby neurologiczne

TENSKotzaInterferencyjneHufschmidt-a

Terapia skojarzona
(elektroterapia z
ultradźwiękami, Laser
z Elektrostymulacją)
Krioterapia (punktowa
-jedno miejsce)
3-5min.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne.
Ceny i warunki dostępne są na stronie www.golebidwor.pl

