
Nemocnice Tišnov
příspěvková organizace

REHABILITACE ambulance

Provozní doba: pondělí - pátek 6:30 - 15:00 hod

MUDr. Ludmila Neumayerová

Tělocvična

email: martina.vesela@nemtisnov.cz

Vodoléčba - masáže

Rehabilitace hrazené pojišťovnou:     Procedury za přímou úhradu: Cena:

   - Kineziologický rozbor       - Kineziotaping (tejpování) - 1 cm pásky 1,-

   - Individuální, skupinová LTV       + výkon 60,-

   - Měkké techniky a mobilizace, reflexní masáže       - SM systém (cvičení s pružnými tahy) - 

   - Terapie aktivací hlubokého stabilizačního systému       1 individuální lekce 150,-

     a další techniky na neurifyziologickém podkladě

   - Reflexní masáže

   - PNF (proprioceptivní nervosvalová facilitace)

   - Motodlaha na kolenní kloub

   - Rotoped, běžecký trenažer

Fyzikální terapie hrazené pojišťovnou:     Procedury za přímou úhradu: Cena:

   - Elektroléčebné procedury       - Laser: 1 sezení do 10 min 80,-

   - Magnetoterapie (min. dávka 5-10x)

   - Ultrazvuk 1 sezení nad 10 min 160,-

   - VAS - distanční elektroterapie (bezkontaktní elektroterapie (min. dávka 5-10x)

     Účinky: analgetické, vazodilatační, protizánětlivé,

     myorelaxační, hojivé procesy

   - Krátkovlnná diatermie

Vodoléčba hrazená pojišťovnou:     Procedury za přímou úhradu: Cena:

   - Podvodní masáž       - Celková masáž zad, šíje a končetin (60 min) 600,-

   - Celotělová relaxační koupel       - Klasická masáž zad a šíje (30 min) 300,-

   - Vířivá koupel končetinová HK, DK       - Klasická masáž zad a šíje (15 min) 150,-

   - Parafín       - Lymfatická manuální nasáž DK (60 min) 750,-

   - Bahenní zábaly       - Lymfatická manuální nasáž HK (45 min) 600,-

      - Sportovní masáž DK + chodidla (60 min) 600,-

      - Baňkování - záda, šíje (45 min) 450,-

      - Masáž horkými lávovými kameny -

        zad, šíje, HK, DK (60 min) 450,-

      - Masáž chodidel (20 min) 250,-

      - Kosmetická masáž obličeje

        a dekoltu (30 min) 250,-

      - Podvodní masáž

        + zábal + prostěradlo (30 min) 220,-

      - Celotělová relaxační koupel

        + zábal + prostěradlo (30 min) 170,-

      - Vířivá koupel končetinová HK (15min) 50,-

      - Vířivá koupel končetinová DK (15min) 100,-

      - Zapůjčení osušky (prostěradla) 20,-

549 439 018

549 436 037

549 436 004

Purkyňova  279

666 13 Tišnov

tel.: 549 410 500, fax: 549 410 108

e-mail.: info@nemtisnov.cz, http://www.nemtisnov.cz/


