
PORADA Cena: KINEZYTERAPIA PAKIETY ZABIEGOWE DLA DOROSŁYCH Cena: PAKIETY REHABILITACYJNE DLA  AMAZONEK

Porada lekarska rehabilitacyjna, ortopedyczna 150,00 zł  Ćwiczenia wg. metod specjalnych: Cena: Ćwiczenia indywidualne + 3 zabiegi fizykalne 90,00 zł       Wariant I Cena:
Porada lekarska w warunkach domowych 200,00 zł  - terapia wg. metody Bobath / Vojty (45 min.) 80,00 zł

Porada fizjoterapeutyczna 80,00 zł    - terapia indywidualna dla dorosłych (60 min.) 100,00 zł

Porada psychologiczna / sesja psychoterapii (60 min.) 100,00 zł  - terapia PNF (30 min.) 60,00 zł Masaż klasyczny (15 min.) + 3 zabiegi fizykalne 70,00 zł       

Porada dietetyczna 150,00 zł  - terapia manualna kończyna / kręgosłup (30 min.) 50,00 - 70,00 zł pakiet 10 rehabilitacji 600,00 zł       

Rehabilitacja poprojektowa (dla uczestników 

projektu EFS):
Cena: pakiet 5 rehabilitacji 350,00 zł       

FIZYKOTERAPIA Cena: Ćwiczenia bierne (30 min.) 60,00 zł Pakiet ZDROWY KRĘGOSŁUP

Prądy diadynamiczne - 1 zabieg 10,00 zł    Ćwiczenia redresyjne (15 min.) 40,00 zł masaż częściowy (15 min) + 2 zabiegi fizykalne Wariant II Cena:

Prądy diadynamiczne - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    Ćwiczenia izometryczne (15 min.) 30,00 zł Pakiet ZDROWE STAWY

Prądy interferencyjne - 1 zabieg 10,00 zł    Ćwiczenia czynne-wolne (15 min.) 15,00 zł 3 zabiegi fizykalne + ćwiczenia w odciążeniu

Prądy interferencyjne - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    Ćwiczenia wspomagane (15 min.) 30,00 zł pakiet 10 rehabilitacji 450,00 zł     pakiet 10 rehabilitacji 700,00 zł       

Prądy TENS - 1 zabieg 10,00 zł    Ćwiczenia czynne w odciążeniu kończyna / kręgosłup (15 min.) 20,00 zł pakiet 5 rehabilitacji 450,00 zł       
Prądy TENS - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    Ćwiczenia czynne w odciążeniu całkowite (15 min.) 30,00 zł

Prądy Traberta - 1 zabieg 10,00 zł    Ćwiczenia czynne w odciążeniu cz oporem kończyna (15 min.) 20,00 zł pakiet 10 rehabilitacji 540,00 zł     Wariant II Cena:

Prądy Traberta - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    Ćwiczenia oporowe na przyrządach (15 min.) 20,00 zł

Jonoforeza - 1 zabieg 10,00 zł    Ćwiczenia manipulacyjno - manualne (stolik, 15 min.) 15,00 zł PAKIETY REHABILITACJI PO COVID-19

Jonoforeza - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    Wariant I Cena:

Galwanizacja - 1 zabieg 10,00 zł    MASAŻ Cena:

Galwanizacja - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    Masaż klasyczny odcinka kręgosłupa / kończyny (25 min.) 50,00 zł pakiet 10 rehabilitacji 1 000,00 zł    

Tonoliza - 1 zabieg 15,00 zł    Masaż klasyczny odcinka kręgosłupa i kończyny (45 min.) 90,00 zł pakiet 5 rehabilitacji 550,00 zł       

Tonoliza - pakiet 10 zabiegów 135,00 zł  Masaż SHANTALL'a całkowity u dzieci (25 min.) 60,00 zł

Elektrostymulacja - 1 zabieg 20,00 zł    Masaż limfatyczny ręczny (kończyna, 40 min.) 70,00 zł

Elektrostymulacja - pakiet 10 zabiegów 180,00 zł  pakiet 10 rehabilitacji 900,00 zł     

Ultradźwięki - 1 zabieg 10,00 zł    INNE Cena: pakiet 5 rehabilitacji 500,00 zł     

Ultradźwięki - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    Laboratoium postawy (wideografia + podologia) KŁOBUCK 80,00 zł

Krioterapia miejscowa - 1 zabieg 15,00 zł    Podologia KŁOBUCK 50,00 zł Wariant II Cena:

Krioterapia miejscowa - pakiet 10 zabiegów 135,00 zł  Kineziotaping 10,00 - 30,00 zł

Lampa SOLLUX - 1 zabieg 10,00 zł    Ćwiczenia w kombinezonie Spider (60 min.) 150,00 zł             

Lampa SOLLUX - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    

Laser punktowy - 1 zabieg 10,00 zł    

Laser punktowy - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    

Laser wysokoenergetyczny - 1 zabieg 20,00 zł    PAKIETY ZABIEGOWE DLA DZIECI Cena: pakiet 10 rehabilitacji 950,00 zł     

Laser wysokoenergetyczny - pakiet 10 zabiegów 180,00 zł  Ćwiczenia wady postawy - skolioza (60min.) 60,00 zł               pakiet 5 rehabilitacji 550,00 zł     

Magnetoterapia - 1 zabieg 10,00 zł    Ćwiczenia indywidualne na wady stóp i kolan 80,00 zł               

Magnetoterapia - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    Wariant III Cena:

Masaż wibroakustyczny VITAFON - 1 zabieg 10,00 zł    

Masaż wibroakustyczny VITAFON - pakiet 10 zabiegów 90,00 zł    

Masaż limfatyczny - pneumatyczny BOA - 1 zabieg 30,00 zł    

Masaż limfatyczny - pneumatyczny BOA - pakiet 10 zabiegów 270,00 zł  

pakiet 10 rehabilitacji 1 000,00 zł  

data aktualizacji 28-01-2021r. pakiet 5 rehabilitacji 600,00 zł     

CENNIK OŚRODKA REHABILITACJI LECZNICZEJ "TRONINY" 

Porada lekarska, masaż limfatyczny - 

pneumatyczny BOA, masaż limfatyczny ręczny, 

ćwiczenia indywidualne, nauka automasażu.

Ćwiczenia oporowe na przyrządach + 3 zabiegi 

fizykalne + masaż klasyczny (15 min.)
100,00 zł     

Porada lekarska, spirometria przed i po rehabilitacji, 

masaż (15 min.) lub inny zabieg w zależności od zaleceń 

lekarza (VITAFON, BOA), ćwiczenia 

ogólnousprawniające oddechowe, 

1 zabieg fizykalny

dla pozostałych pacjentów pakiet ZDROWY 

KRĘGOSŁUP albo pakiet ZDROWE STAWY
60,00 zł       

50,00 zł       

Ćwiczenia niemowląt wg. metody Bobath / Vojty + masaż 

SHANTALL'a (min. 2 razy w tygodniu)
90,00 zł               

Porada lekarska, masaż limfatyczny - 

pneumatyczny BOA, 1 zabieg fizykalny, 

ćwiczenia wspomagane, nauka automasażu.

Porada lekarska, masaż limfatyczny ręczny, 

ćwiczenia wspomagane, nauka automasażu.

Porada lekarska, spirometria przed i po rehabilitacji, 

masaż (15 min.) lub inny zabieg w zależności od zaleceń 

lekarza (VITAFON, BOA), ćwiczenia 

ogólnousprawniające oddechowe,  

2 zabiegi fizykalne

Porada lekarska, spirometria przed i po rehabilitacji, 

masaż (15 min.) lub inny zabieg w zależności od zaleceń 

lekarza (VITAFON, BOA), ćwiczenia ogólnousprawniające 

oddechowe, 3 zabiegi fizykalne

Terapia zintegrowana skoliozy wg. metody Równowagii Odruchowej 

Kręgosłupa doktora M. Kluszczyńskiego
100,00 zł             

Ćwiczenia niemowląt wg. metody Bobath / Vojty + masaż 

SHANTALL'a
100,00 zł             

50,00 zł       


