
 
 

CENNIK USŁUG 

 
Rodzaj usługi  Cena/Czas trwania 1 usługi 

Porada fizjoterapeutyczna, obejmuje: 

- badanie funkcjonalne 

- przeprowadzenie testów diagnostycznych 

- wywiad 

100 zł  

Czas trwania do 1 h  

 

 

Konsultacja kontrolna, obejmuje: 

- badanie funkcjonalne 

- kontrola i modyfikacja ćwiczeń 

instruktażowych 

40 zł  

Czas trwania do 1 h  

Terapia indywidualna, obejmuje: 

- samodzielnie przeprowadzoną rozgrzewkę 

- indywidualnie dostosowaną terapie z 

terapeutą 

- wykorzystanie do terapii w miarę potrzeb 

pacjenta nowoczesnych sprzętów 

- uzupełnienie terapii poprzez zastosowanie 

kinesiotaping 

85 zł  

Czas trwania 45 min 

Kinesiotaping 40 - 80 zł 

Magnetronik 15 zł 

Prądy interferencyjne 15 zł 

Diadynamik 15 zł 

Jonoforeza 15 zł 

Jonoforeza z lekiem 15 zł 

Galwanizacja 15 zł 

Prądy Tens 15 zł 

Elektrostymulacja 15 zł 

Sollux 15 zł 

Laser 15 zł 

Krioterapia 15 zł 

Ultradźwięki 15 zł 

Ultrafonoforeza 15 zł 

Rotor kkgg i kkdd 15 zł 

 
 

 

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE MASAŻU 
Masaż leczniczy  Czas trwania   Cena za 1 zabieg 

Masaż leczniczy częściowy do 30 min. 75 zł 

Masaż/mobilizacja do 30 min. 

(do ustąpienia objawów) 

75 zł 

Masaż całego ciała + masaż twarzy 

z maseczką 

60 min. 190 zł 

Drenaż limfatyczny kkgg lub kkdd 30 min. 85 zł 

 

 

 

 



 
 

REHABILITACJA SPECJALISTYCZNA 
Rodzaj zabiegu Czas trwania Cena 

Lokomat Pro –  system do 

reedukacji chodu 
do 45 min. 230 zł 

Lokomat Pro – system do 

reedukacji chodu  

kwalifikacja 

do 45 min. 160 zł 

Lokomat Pro – trening ręczny  do 45 min. 100 zł 

Erigo Pro – dynamiczny stół 

pionizacyjny z funkcją kroczenia 
do 45 min. 140 zł 

Armeo Spring – system do 

rehabilitacji kończyny górnej 
do 45 min. 120 zł 

Eleveo – system do dynamicznego 

odciążenia do 45 min. 100 zł 

Bieżnia baropodometryczna 

RUNTIME 120  

analiza chodu, biegu, równowagi  

do 45 min. 100 zł 

 

 

 

TERAPIA 
Rodzaj zabiegu  Czas trwania Cena  

Terapia neurologopedyczna 1h 180 zł 

Konsultacja neurologopedyczna do 30 min. 90 zł 

Terapia psychologiczna  1h 180 zł 

 


