
L.p. Nazwa zabiegu/pakietu opis usługi

 Cena 

jednostkowa 

netto za jeden 

zabieg / poradę 

 Stawka 

Podatku VAT 

(zw/23%) 

 Cena 

jednostkowa 

brutto za jeden 

zabieg / poradę 

1

Indywidualna praca terapeutyczna z 

pacjentem

(terapia manualna, PNF, 

platforma stabilometryczna, 

pionizacja, korekta chodu, 

korekta postawy; 30 min.) 80,00                zw 80,00                

2

Indywidualna praca terapeutyczna z 

pacjentem

(terapia manualna, PNF, 

platforma stabilometryczna, 

pionizacja, korekta chodu, 

korekta postawy; 45 min.) 120,00              zw 120,00              

3

Ćwiczenia wspomagane (czynno-

bierne), ćwiczenia bierne 20 min. 30,00                zw 30,00                

4 Ćwiczenia czynne w odciążeniu UGUL

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 20,00                zw 20,00                

5 Ćwiczenia czynne i czynne z oporem

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

6 Ćwiczenia izometryczne

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

7 Instruktaż ćwiczeń

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 20 min. 30,00                zw 30,00                

8 Wyciąg mechaniczny (odcinek L-S i C)

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 30,00                zw 30,00                

9 Ćwiczenia na szynie CPM

staw barkowy, staw kolanowy, 

staw biodrowy 30,00                zw 30,00                

10 Ćwiczenia manualne

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

11

Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzetu, 

np.: Rotor

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

12 Kinesiotaping

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 50,00                zw 50,00                

13

Platforma Gamma (ćwiczenia 

równoważne, biofeedback)

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 25,00                zw 25,00                

14 Masaż suchy 15 min. 40,00                zw 40,00                

15 Masaż suchy 30 min. 70,00                zw 70,00                

16 Masaż suchy 45 min. 100,00              zw 100,00              

17 Masaż limfatyczny mechaniczny BOA

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 40,00                zw 40,00                

18 Kąpiel wirowa kończyn górnych/dolnych

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 25,00                zw 25,00                

19 Galwanizacja

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

20 Jonoforeza lek pacjenta 15,00                zw 15,00                

21 Elektrostymulacja

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

22 Prądy diadynamiczne

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

23 Prądy interferencyjne

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

24 Prądy TENS

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

25 Prądy Traberta

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

26 Ultradźwięki/ fonoforeza lek pacjenta 15,00                zw 15,00                

27 Magnetoterapia

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                
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28 Diatermia krótkofalowa

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

29 Naświetlanie promieniami IR Sollux

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

30 Laseroterapia skaner

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

31 Laseroterapia punktowa

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 15,00                zw 15,00                

32 krioterapia miejscowa

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 20,00                zw 20,00                

33

Porada lekarza specjalisty medycyny 

fizykalnej i balneologii

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 150,00              zw 150,00              

34 Porada fizjoterapeutyczna

wg wskazań 

lekarza/fizjoterapeuty 100,00              zw 100,00              

L.P. Nazwa zabiegu/pakietu opis usługi

 Cena 

jednostkowa 

netto za  10 - 

dniowy cykl 

zabiegów 

 Stawka 

Podatku Vat 

(zw/23%) 

 Cena 

jednostkowa 

brutto za 10-

dniowy cykl 

zabiegów 

1

Pakiet  1 - Terapia w schorzeniach 

neurologicznych

w pakiecie: ćwiczenia 

indywidualne (45 min), trening 

na platformie 

stabilometrycznej, nauka i 

korekcja chodu 1 540,00           zw 1 540,00           

2

Pakiet 2 - Terapia po 

endoprotezoplastyce stawu 

biodrowego lub kolanowego

w pakiecie: ćwiczenia 

indywidualne (45 min), na 

szynie CPM, trening na 

platformie stabilometrycznej, 

fizykoterapia - 2 rodzaje 

zabiegów 1 500,00           zw 1 500,00           

3

Pakiet 3 - Terapia po uszkodzenia 

wiązadeł stawu kolanowego 

w pakiecie: ćwiczenia 

indywidualne (30 min), na 

szynie CPM, trening na 

platformie stabilometrycznej, 

fizykoterapia - 2 rodzaje 

zabiegów 1 500,00           zw 1 500,00           

4

Pakiet 4 - Terapia w zespołach 

bólowych kręgosłupa

w pakiecie: fizykoterapia - 2 

zabiegi, wyciąg, terpaia 

manualna, instruktaż ćwiczeń 

ćwiczenia indywidualne (30 

min) 1 260,00           zw 1 260,00           

5 Pakiet 5 - Terapia przeciwbólowa
w pakiecie: fizykoterapia - 2 

zabiegi i masaż suchy 30 min 900,00              zw 900,00              

6

Pakiet 6 - terapia w zespole 

bolesnego barku

w pakiecie: ćwiczenia 

indywidualne (30 min), na 

szynie CPM, fizykoterapia - 2 

zabiegi 1 260,00           zw 1 260,00           

Wykonane zabiegi są rejestrowane w karcie zabiegów fizjoterapeutycznych.

PAKIETY LECZNICZE 

Przed zabiegami pacjent jest zobowiazany do wypełnienia ankiety dla pacjenta zgłaszającego się na zabiegi fizjoterapeutyczne.


