REHASPRING
CENÍK FYZIOTERAPIE
_ INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE
Komplexní kineziologický rozbor fyzioterapeutem, terapie (1. návštěva)

60 min.

700 Kč

Fyzioterapie – kinezioterapie, odborné metody a postupy vč. fyzikální terapie

30 min.

350 Kč

Zhodnocení motorického vývoje dítěte (1. návštěva)

30 min.

370 Kč

Kontrola motorického vývoje miminek, instruktáž rodičů pro cvičení

20 min.

240 Kč

Manuální lymfodrenáž – kompletní

90 min.

900 Kč

60 min.

700 Kč

Skupinový program – dospělí

50 min.

110 Kč

Skupinový program – děti

45 min.

90 Kč

Využití lezecké stěny pro děti pod dozorem rodiče (1-2 děti) – cena za 1 dítě

30 min.

150 Kč

Využití lezecké stěny pro děti pod dozorem rodiče (2 a více dětí) – cena za 1 dítě

30 min.

100 Kč

TR-Therapy

15 min.

180 Kč

Terapie výkonovým laserem 12 W

10 min.

120 Kč

Kombinovaná terapie (ultrazvuk + elektroterapie)

15 min.

180 Kč

7 min.

60 Kč

10 min.

120 Kč

_ PŘÍSTROJOVÁ FYZIOTERAPIE
Body Analyzer – diagnostika pohybového aparátu – celkové postury

_ SKUPINOVÉ PROGRAMY

_ FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Aplikace ultrazvuku
Magnetoterapie

_  ODBORNĚ-SPECIALIZOVANÉ POSTUPY TERAPIE
Dysfunkce svalů pánevního dna
Odborné vyhodnocení funkce a dysfunkce svalů pánevního dna.
Komplexní konzultace a vyšetření, návrh postupu terapie

60 min.

780 Kč

Odborné vyhodnocení funkce a dysfunkce svalů pánevního dna.
Komplexní konzultace a vyšetření, návrh postupu terapie

90 min.

1 100 Kč

Kontrolní vyhodnocení svalů pánevního dna a efekt terapie

45 min.

450 Kč

Analýza nohou – návrh terapie, režimová opatření, konzultace stélek,
konzultace vhodných pohybových aktivit (1. návštěva)
_ PODOSKOP a PODOCAM – objektivizační přístroj k vizualizaci typologie aker – plochonoží
_ DIERS pedoscan – systém pro číselné vyhodnocení tlaku nohou a dynamické analýzy chůze
_ BODY ANALYZER – software na diagnostiku, analýzu a vyhodnocení nohou.

500 Kč

Vyšetření nohou a analýza stoje

Naše ambulantní zdravotnické zařízení má uzavřenu
smlouvu o poskytování hrazených služeb se zdravotní
Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (209).

INFORMACE
recepce 773 552 722, recepce@rehaspring.cz

