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Konsultacja rehabilitanta - mgr Rachid Zeinab w cenie zabiegu
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50,00 + 5,00 zł/km dojazdu

Fala uderzeniowa- leczenie celulitu cena za jedną okolicę - jeden zabieg 80,00

Dodatkowa opłata za dojazd w obrębie miasta Leszna

Dodatkowa opłata za dojazd poza administracyjny teren miasta Leszno

Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą

Rehabilitacja w domu pacjenta

Drenaż limfatyczny

Kinesiotaping - polega na oklejaniu fragmentów ciała taśmami o specjalnej strukturze, które mają wiele zastosowań. Głównymi wskazaniami jest obniżanie dolegliwości bólowych, działanie 

przeciwobrzękowe, obniżanie patologicznego napięcia mięśniowe oraz zwiększanie zakresów ruchomości. Stosowany najczęściej w rehabilitacji sportowej i stanach pourazowych.

Kinesiotaping

Ćwiczenia  z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego na sali gimnastycznej pod okiem fizjoterapeuty.

Krioterapia

Magnetoterapia - zabieg wykorzystuje statyczne pole magnetyczne o niskich częstotliwościach w celu wytwarzania energii w tkankach. Często stosowany zabieg po złamaniach w celu przyspieszenia 

odbudowy kostnej.

Magnetoterapia

Elektroterapia - lub elektrolecznictwo to dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się w celach leczniczych energie elektryczną. Zabiegi wykonuje się przy użyciu prądu stałego lub zmiennego o różnej 

częstotliwości, dzięki któremu do chorego miejsca zostaje wprowadzone lekarstwo. Skuteczne w przypadku przywracania siły mięśniowej, zmniejszania dolegliwości bólowych i obniżania stanów 

zapalnych. 

Jonoforeza

Diadynamik

Prądy interferencyjne

TENS

Prądy Traberta/Kotza/Galwanizacja

Elektrostymulacja

Drenaż limfatyczny - jest to forma masażu stosowana w przypadku silnych obrzęków. Polega na manualnym przesuwaniu limfy w stronę węzłów chłonnych w celu redukcji obrzęku.

Hydroterapia - Hydroterapia inaczej określana jest jako wodolecznictwo lub akwaterapia. To jedna z najstarszych metod leczenia w fizjoterapii. Wykorzystuje się w niej fizyczne i chemiczne 

właściwości wody. Zalecana zarówno dla osób zdrowych celem zwiększenia ogólnej odporności organizmu czy redukcji stresu jak i dla osób cierpiących na liczne schorzenia.

Masaż wirowy konczyn górnych

Masaż wirowy konczyn dolnych

Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego

FIZJOTERAPIA

Terapia manualna i masaż - jest to bardzo złożony termin i może oznaczać wiele technik manualnych, które fizjoterapeuta dobiera indywidualnie dla każdego pacjenta. W skład terapii manualnej 

wchodzą techniki zwiększające zakresy ruchomości w stawach, obniżające napięcie mięśniowe, terapie powięziowe, a także przyspieszające regenerację tkanek i działające przeciwbólowo i 

przeciwobrzękowo. Skuteczna praktycznie w przypadku każdego zespołu bólowego, stanów pourazowych oraz przewlekłych. 

Terapia manualna

Masaż suchy /30 min./

Masaż suchy /15 min./

Ultradźwięki/ Fonoforeza

Laser - w naświetlanych komórkach dochodzi do drgania atomów. Promieniowanie laserowe przenika w głąb tkanek poprzez reakcję łańcuchową. Głębokość oddziaływania zabiegu sięga nawet do 

kilku centymetrów. Zabieg ten przyspiesza metabolizm tkankowy, przez co pourazowa regeneracja na poziomie komórkowym przebiega w szybszym tempie. Stosowany w zespołach bólowych, 

zmianach zwyrodnieniowych, chondropatii rzepki, enetezopatiach.

Laseroterapia punktowa

Krioterapia - zabieg polega na stosowaniu bardzo niskich temperatur bezpośrednio na miejsce leczone. W pierwszej fazie dochodzi do silnego obkurczenia naczyń krwionośnych, po ukończeniu 

zabiegu naczynia ulegają natomiast silnemu otwarciu i następuje efekt przyspieszenia metabolizmu, lepszego ukrwienia oraz zmniejszania dolegliwości bólowych. Zabieg ten jest skuteczny w przypadku 

ostrych stanów pourazowych, miejscowych stanów zapalnych, obrzęków.

REHABILITACJA

                                                                                                                                                                                                                                              cena brutto za 1 zabieg

FIZJOTERAPIA

Fala uderzeniowa - (SWT - Shock Wave Therapy) wykorzystuje lecznicze cechy fali akustycznej. Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszacymi energie w bolące miejsca w układzie 

mięśniowo-szkieletowym oraz ścięgnach ze stanami podostrymi i przewlekłymi. Skuteczna w schorzeniach typu: ostroga piętowa, łokieć tenisisty, zespół bolesnego barku, zespół cieśni nadgarstka, 

bóle okolicy biodrowej, kolano skoczka, zespół pasma biodrowo-piszczelowego, ból ścięgna Achillesa.

Fala uderzeniowa - jedna okolica 

Fala uderzeniowa - dwie okolice

Ultradźwięki - W zabiegu tym wykorzystywana jest zdolnosć fal dźwiękowych do rozchodzenia się w tkankach. Zabieg ten skutecznie obniża stan zapalny, wpływa pozytywnie na wchłanianie obrzęków 

i ma działanie przeciwbólowe. Najczęstsze zastosowania to choroba zwyrodnieniowa stawów, ostroga piętowa, stany pourazowe, choroby reumatyczne.


