FIZIOTERAPIJA

VITA

FIZIOTERAPIJA samoplačniške storitve
PROTIBOLEČINSKA terapija
10.00 € / 13.00 €
10.00 €
10.00 €
10.00 €
7.00 €

TENS 20 min / 30 min
DD, IF tokovi 15 min
Ultrazvok 10 min
Magnetoterapija 20 min
Lokalno gretje - Infrardeča lučka 20 min

ELEKTROSTIMULACIJA

Za boljšo kvaliteto
GIBANJA
Smo zasebna fizioterapija z
osebnim in celostnim pristopom pri zdravljenju različnih
poškodb in obolenj.
Za uspešno zdravljenje bolezni in poškodb uporabljamo
nežne manualne tehnike, vrhunsko tehnologijo in ustrezne,
posamezniku prilagojene terapevtske tehnike, ki so
učinkovite, varne in cenovno dostopne.
Prednost našega centra je možnost kombinacije fizioterapije
s številnimi masažami, kjer maser/terapevt s pomočjo
različnih tehnik odpravi energetske blokade in s tem
omogoči vašemu telesu, da se zdravi samo. Za izboljšanje
ravnotežja in krepitev mišic hrbta v času, od meseca oktobra
do junija, organiziramo skupinske vadbe - beBalanced,
zdrava hrbtenica in pilates.

04 25 19 561
fizioterapija@vitacenter.si
Pivka 23/a, 4202 Naklo

10.00 € / 26.00 €

Laser 10 min / 30 min

TERAPEVTSKE vaje
10.00 € / 15.00 €

Individualno 20 min / 30 min

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - različne tehnike
20.00 € / 25.00 € /30.00 €

Obravnava 30 min / 45 min / 50 min

TESTIRANJA
Merjenje dolžin obsegov udov 5 min
Merjenje obsega giba (enoosni sklep) 5 min
Merjenje obsega giba (večosni sklep) 15 min
Testiranje mišične moči 15 min / 30 min
Testiranje mišične moči (celotni ms) 60 min

4.00 €
5.00 €
11.00 €
12.00 € / 19.00 €
45.00 €

KOMBINIRANA fizioterapija
Delna masaža, vaje, protibolečinska terapija 45min

30.00

KINESIOTAPING
Manjša / srednja /večja aplikacija

30 min / 45 min /60 min

5.00 € / 10.00 € /15.00 €

29.00 € / 34.00 € / 39.00 €

DRUGE terapije

Svetovanje & naročanje:
pon, tor, sre, pet
čet

LASERSKA terapija

FIZIOTERAPIJA na domu

Čaka vas velik parkirni prostor,
fizioterapija v pritličju in prijazno
osebje, ki vam bo z veseljem
odgovorilo na vaša vprašanja in vam
svetovalo primerno terapijo za vas.
Kontakt:

9.00 €
9.00 €

Krepitev atrofičnih mišic 10 min
Umetno izvabljanje mišične kontrakcije 10 min

10.30 - 11.00
15.30 - 16.00

Kolo 10 min
8.00 €
Limfna drenaža (aparat) 30min
15.00 €
Izdaja potrdila za zavarovalnice
12.50 €
Storitve fizioterapije se opravljajo z napotnico osebnega zdravnika
po sistemu zdravstvenega zavarovanja (zzzs) in samoplačniško.

Cenik velja od 19.10.2011.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

