
PODIATRICKÉ CENTRUM - CENÍK SLUŽEB
FYZIOTERAPIE

FYZIOTERAPIE KÓD ČAS CENA

Kompletní terapie F1 55 min. 900,- Kč

- diagnostika (kineziologický rozbor), manuální ošetření (masážní prvky, mobilizace), cvičení, instruktáž domácí terapie

Cílená terapie F2 40 min. 650,- Kč

- vyšetření konkrétního segmentu a problému, manuální ošetření a cvičení, instruktáž domácí terapie

Kontrolní terapie (krátká) F3 25 min. 450,- Kč

- kontrola stavu, manuální ošetření, korekce cvičení

SM systém F4 25 min. 400,- Kč

- individuální lekce cvičení s SM lany a instruktáž na doma (nutné mít vlastní lana doma)

KINEZIOTEJPOVÁNÍ

V rámci terapie - platí se pouze spotřebovaný materiál F24 - 2,- Kč/cm

Mimo terapii - čas terapeuta (+ spotřebovaný materiál + 2,- Kč/cm)  F5 F5 do 15 min. 110,- Kč

PŘÍSTROJOVÁ TERAPIE - elektroléčba, ultrazvuk

Krátká F7 do 15 min. 150,- Kč

Dlouhá F8 do 30 min. 250,- Kč

Vyšetření na podoskopu F9 40 min. 450,- Kč

- vyšetření rozložení hmotnosti na ploskách nohou (otlaky, ploché nohy, ostruhy, apod.)

TERAPEUTICKÉ BALÍČKY KÓD ČAS CENA

Terapie vbočených palců - 2 terapie
- kompletní vstupní terapie (viz fyzioterapie) + diagnostika na podoskopu
- cílená terapie (s odstupem 2-3 týdnů)

F10 85 min.
45 min.

1600,- Kč

Fyzioterapie + přístrojová fyzioterapie 25 + 15 min. F11 40 min. 500,- Kč

Fyzioterapie + SM systém 25 + 25 min. F12 50 min. 700,- Kč

Startovní balíček 1+1
- kompletní terapie 55 min. + cílená terapie 40 min.
- platba při první terapii

F13 55 min.
40 min.

1200,- Kč

Balíček 1+4 - permanentka
- kompletní terapie 55 min. + 4 x cílená terapie 40 min.
- platba při první terapii
- platnost 6 měsíců od první terapie

F14
55 min.

4 x 40 min.
2800,- Kč

Pozn.: Časy ošetření jsou orientační. u všech terapií se počítá navíc s 5 min. na přípravu klienta (svlékání, oblékání).

Ceník platí od 1. 1. 2022.

Ceník pokračuje na další straně.



Ceny lze upravit dle náročnosti práce a spotřeby materiálu, po dohodě s klientem.
Úhradu je možné provést v hotovosti, platební kartou, zaměstnaneckými benefity nebo dárkovým poukazem.
Klienti zdravotní pojišťovny 205 - ČPZP a 209 - ZP Škoda  jsou ošetřováni na žádanky a mají příslušné výkony hrazeny
zdravotní pojišťovnou.
Nejsme plátci DPH.

Atlas Care s.r.o.
Podiatrické centrum Medicia
Daliborova 421/15
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 27817598

Zákaznická linka: 777 703 501

Ceník pokračuje na další straně.


