CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Konsultacje lekarskie i diagnostyka
Konsultacja kardiologiczna + badanie EKG
Konsultacja kardiologiczna
Konsultacja hipertensjologiczna + badanie EKG
Konsultacja hipertensjologiczna
Konsultacja neurologiczna
Konsultacja internistyczna
Konsultacja ortopedyczna
Badanie echokardiograficzne przezklatkowe
Test wysiłkowy
Holter EKG - 3 odprowadzeniowy
Holter EKG - 12 odprowadzeniowy
Holter ciśnieniowy (ABPM)
Holter EKG (24 godz.) + Holter ciśnieniowy
EKG bez opisu
EKG z opisem
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
Badanie INR + ustalenie dawki leku przeciwzakrzepowego
przez lekarza

130 zł
120 zł
130 zł
120 zł
130 zł
120 zł
120 zł
120 zł
130 zł
120 zł
160 zł
120 zł
200 zł
20 zł
35 zł
100 zł
35 zł

Rehabilitacja neurologiczna - inne usługi
Konsultacja funkcjonalna specjalisty fizjoterapii
Konsultacja psychologiczna/ neuropsychologiczna/neurologopedyczna - do 45 minut
Diagnoza neuropsychologiczna/ neurologopedyczna (z
opisem i zaleceniami)
Opinia neuropsychologiczna dla potrzeb ZUS,
towarzystw ubezpieczeniowych
Terapia neuropsychologiczna / neurologopedyczna (w
tym terapia afazji) – 30-45 min
Konsultacja neuropsychologiczna/ neurologopedyczna +
5 sesji terapeutycznych po 30-45 min
Trening relaksacyjny (grupa minimum 5 osób, 25 min)

100 zł
120 zł
250 zł
180 zł
100 zł
400 zł
20 zł

Kinezyterapia
Terapia indywidualna – 60 min / 30 min
Masaż częściowy – 15 min

100 zł / 60 zł
40 zł /zabieg
od 10 zabiegów
35 zł /zabieg

Masaż całkowity – 45 min
100 zł
Ćwiczenia grupowe oddechowe, izometryczne, izoto18 zł
niczne, ogólnokondycyjne, równoważne – około 30 min
Ćwiczenia w systemie bloczkowo ciężarkowym
15 zł
(kończyny górne) – 15 min
Ćwiczenia w systemie bloczkowo ciężarkowym
25 zł
(kończyny dolne) – 30 min
Mechanoterapia: ćwiczenia czynne na przyrządach
20 zł
(bieżnia, stepper, rower, platformy równowagi) – 30 min
20 zł
Ćwiczenia sprawności manualnej – 30 min
15 zł
Ćwiczenia oddechowe butelka – 20 min**
50 zł
Indywidualny instruktaż ćwiczeń dla poszczególnych
jednostek chorobowych – 30 min
aplikacja mała - 20 zł
Kinesiotaping
duża - 40 zł

KONTAKT
Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Neurologicznej, Uzdrowiskowy
tel.: 22 484 28 63 (czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
8.00-16.00; wtorek: 12.00-20.00)
e-mail: izbaprzyjec@uzdrowisko-konstancin.pl
Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom
tel.: 22 484 28 35
(rejestracja - część zabiegowa, czynna w godz. 8.00-20.00)
e-mail: zplbialydom@uzdrowisko-konstancin.pl

www.uzdrowisko-konstancin.pl

Fizykoterapia
Lampa BIO-V
Sollux
Mata magnetyczna*
Magnetronik
Elektrostymulacja
Prądy interferencyjne
Prądy Tens
Prądy Kotza
Prądy DD
Prądy Trauberta
Terapuls*
Tonoliza
Galwanizacja
Jonoforeza
Laser skaner
Laser kontaktowy
Ultradźwięki
Fonoforeza (ultradźwięki z lekiem)
Krioterapia miejscowa
Masaż wodny wirowy (kąpiel perełkowa) – kończyny górne/dolne
Masaż wodny wirowy (kąpiel perełkowa) – całościowy - 20 min**
Okłady borowinowe
Indywidualne inhalacje ultradźwiękowe solanką
z filtrem dedykowanym – 5 zabiegów x 10 min
Indywidualne inhalacje ultradźwiękowe solanką
z filtrem dedykowanym – 10 zabiegów x 10 min
Indywidualne inhalacje witaminowe – 5 zabiegów x 10 min*
Indywidualne inhalacje witaminowe – 10 zabiegów x 10 min*

14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
16 zł
14 zł
16 zł
14 zł
16 zł
14 zł
16 zł
28 zł
16 zł
70 zł
120 zł
70 zł
120 zł

Egzorehabilitacja
Wstępna konsultacja – prekwalifikacja
Kwalifikacja do terapii (konsultacja lekarska i fizjoterapeutyczna,
badanie lekarskie ok. 60 min., dostosowanie robota do wymogów
fizycznych pacjenta, wstępna sesja terapeutyczna ok 30-60 min.) –
dotyczy pacjentów, którzy uzyskali pozytywny wynik prekwalifikacji
Sesja egzo z terapeutą (pojedyncza sesja)
Blok 5 sesji
Blok 10 sesji

* - Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom,
** - Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Neurologicznej, Szpital Uzdrowiskowy.

bezpłatna
180 zł

150 zł
700 zł
1 200 zł

