
                                 CENNIK  
ZABIEG CENA 

Rotor Kinevia Duo – zwiększa zakresy ruchów w kończynach górnych i dolnych. Umożliwia trening zarówno na krześle 
jak i wózku inwalidzkim. 

15zł/15min 

Shorck Master 300 radialna fala uderzeniowa – usuwa zwłóknienia , złogi wapniowe, stany zapalne w obrębie 
ścięgien, więzadeł, mięśni. Skutezna w bólach barku,łokcia, nadgarstka oraz ostrodze piętowej. 

50zł/sesja 

Winback- Back 15 – przyspiesza regenerację tkanek , gojenie. Skutecznie redukuje napięcie mięśniowe i zmniejsza 
przykurcze. Natychmiastowo blokuje odczuwanie bólu. Pobudza układ 
krążenia i limfatyczny zmniejszając obrzęki i wspomagając walkę z cellulitem. 
 

50 zł/sesja 

Laser wysokoenergetyczny-  nowoczesny zabieg o krótkim czasie trwania i długotrwałych rezultatach. Polecany przy 
urazach układu mięśniowo- kostnego, obrzękach pourazowych. Skuteczny w chorobie zwyrodnieniowej stawów i 
kręgosłupa, dyskopatii. 
 

20 zł. 

Krioterapia miejscowa- stosowana u pacjentów z uszkodzeniami mięśni i stawów (siniaki, stłuczenia,  
zwichnięcia, skręcenia). Polecana dla osób zmagających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów,  
zesztywnieniem kręgosłupa i chorobą zwyrodnieniową. 
 

15zł. 

Elektroterapia- to zabiegi przy użyciu stałego bądź zmiennego prądu o różnej częstotliwości. Prądy  
działają przeciwbólowo, zmniejszają napięcie mięśni, poprawiają ukrwienie, przyspieszają chłanianie 
obrzęku. 
 

10zł. 

Stół pionizacyjny- umożliwia pracę z pacjentem długotrwale unieruchomionym. Pionizacja stosowana jest u pacjentów 
z zaburzeniami neurologicznymi po udarze mózgu i ciężkich urazach. 
 

30zł. 

Rower treningowy pionowy 15zł./15min 

Rower Runner Run 7409,7412 15zł/15min 

Redcord Wall Stand- wykorzystuje specjalny zestaw do ćwiczeń leczniczych. Zestaw umożliwia  
podwieszenie całego ciała i nieograniczone możliwości ćwiczeń. Wzmacnia siłę i wytrzymałość mięśni,poprawia 
równowagę i koordynację. 
 

10zł 

Urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej Armeo Senso i Bimeo- zostały stworzone dla osób  
cierpiących na zaburzenia funkcji ręki powstałe w wyniku udaru mózgu i urazów ośrodkowego i  
obwodowego układu nerwowego. 
 

10zł/15min 

Armeo Senso 15-20zł/15min 

Simi Aktisys-  to system służący do dynamicznej analizy ruchu. Urządzenie pozwala wykryć aburzenia  
funkcjonowania układu kostno-mięśniowego, zdiagnozować je i dobrać odpowiednią metodę  
leczenia. 
 

50zł 

Rumer Run bieżnia 15zł/30min 

Platforma stabilometryczna Human Balance- urządzenie umożliwia trening równowagi pacjentów  
neurologicznych, ortopedycznych i geriatrycznych, szczególnie chorych na stwardnienie rozsiane i  
chorobę Parkinsona. 
 

10-20zł 

Masaż klasyczny 50zł 

Ćwiczenia korekcyjne 40zł 

Lampa sollux- rozszerza naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie, zmniejsza napięcie mięśni i ból. 
 

10zł 

Ultradźwięki -stosujemy w celu zmniejszenia bólu i stymulacji komórkowych procesów naprawczych.  
Wykorzystujemy je w bólach kręgosłupa, zespole bolesnego barku, nerwobólach, bliznach,  
owrzodzeniu podudzi. 
 

10zł. 

Pole magnetyczne- wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, łagodzi ból. Przyspiesza  
zrost kostny po złamaniach, wspomaga w osteoporozie i zespole Sudeca. Wskazany w chorobie  
zwyrodnieniowej stawów i RZS. 
 

10zł. 

Konsultacja terapeuty 70 zł. 

PAKIETY 

5 x winback 200 zł. 

5 x fala uderzeniowa  200 zł. 

5 x masaż 200 zł. 

5 x laser  80 zł. 

5 x krioterapia 80 zł. 

10 x fizykoterapia ( 3 zabiegi do wyboru dla każdego pacjenta) 270 zł. 

 

 


