Fizjoterapeutyczna diagnostyka funkcjonalna i indywidualna terapia
z wykorzystaniem metod specjalnych (45-55min)
dr n. med. Tomasz Adamczewski (specjalista fizjoterapii)
dr n. med. Katarzyna Dudek (fizjoterapeutka)
dr n. med. Ireneusz Jurczak (fizjoterapeuta)
mgr Wojciech Przydatek (fizjoterapeuta)

Cena
140,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
80,00 zł

przy zakupie serii 6 wizyt u fizjoterapeuty – zniżka 5%
przy zakupie serii 10 wizyt u fizjoterapeuty – zniżka 10%
przy zakupie serii 15 wizyt u fizjoterapeuty – zniżka 15%
Cena

Konsultacja / wizyta u fizjoterapeuty
Konsultacja fizjoterapeutyczna dla pacjenta bez skierowania

50,00 zł

(do 20 min)
po serii 10 zabiegów kontrolna konsultacja fizjoterapeutyczna GRATIS

Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych
przy zakupie serii 10 jednakowych zabiegów – zniżka 10%
Fizykoterapia
Krioterapia parami ciekłego azotu
Elektrodiagnostyka (wyznaczanie krzywej I/T)
Elektrostymulacja
Prądy TENS
Prądy diadynamiczne
Prądy interferencyjne
Galwanizacja / Jonoforeza
Prądy Kotza
Prądy Trauberta
Ultradźwięki / Fonoforeza
Terapia skojarzona (prądy + ultradźwięki)
Pole magnetyczne
Laser punktowy niskoenergetyczny
Laser punktowy wysokoenergetyczny
Sollux
Bioptron
Kąpiel wirowa kooczyn górnych
Kąpiel wirowa kooczyn dolnych
Medkos
Łódź, ul. Gdaoska 121
tel. 42 664 22 88
www.medkos.pl
e:mail: rejestracja@medkos.pl

Cena
12,00 zł / jedna okolica
20,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
8,00 zł
10,00 zł / jedna okolica
20,00 zł / jedna okolica
8,00 zł / jedna okolica
8,00 zł / jedna okolica
20,00 zł
25,00 zł

cennik obowiązuje od 15.06.2016

Kinezyterapia
Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL)
Ćwiczenia samowspomagane
Wyciąg
Rotor elektryczny do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej
kooczyn dolnych i/lub górnych
Ćwiczenia ręki z wykorzystaniem stołu terapeutycznego
Diagnostyka i terapia na platformie stabilometrycznej
Gimnastyka indywidualna
Plastrowanie (taping)
Plastrowanie (taping)
Kinesiotaping przeciwobrzękowy
Masaż
Masaż klasyczny częściowy
Masaż kręgosłupa
Masaż całościowy
Masaż tkanek głębokich
Masaż specjalistyczny
(izometryczny, centryfugalny, kontralateralny, ipsilateralny, sportowy)
Terapia przeciwobrzękowa
Ręczny drenaż limfatyczny (kinezyterapia gratis):
Twarz + szyja
Kooczyna górna + drenaż centralny
Kooczyna dolna + drenaż centralny
Ręczny drenaż limfatyczny + bandażowanie (kinezyterapia gratis):
Kooczyna górna + drenaż centralny
(cena nie obejmuje jednorazowego kosztu bandaży)
Kooczyna dolna + drenaż centralny
(cena nie obejmuje jednorazowego kosztu bandaży)
Kinesiotaping przeciwobrzękowy

Medkos
Łódź, ul. Gdaoska 121
tel. 42 664 22 88
www.medkos.pl
e:mail: rejestracja@medkos.pl

Cena
10,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
12,00 zł / 20 min
8,00 zł / 20min
50,00 zł / 30 min
30,00 zł / 25 min
Cena
50 zł / jedna aplikacja
70,00 zł
Cena
25,00 zł / 15 min
40,00 zł / 30 min
80,00 zł / 60 min
80,00 zł / 60 min
35,00 zł / 20 min
Cena
50,00 zł
80,00 zł
90,00 zł
100,00 zł
110,00 zł
70,00 zł

cennik obowiązuje od 15.06.2016

