
Liečba diadynamickým prúdom (trvanie 
liečebnej procedúry 15min)

10,00 €
Povrchová aplikácia tepla použitím 
rašelinových termonosičov (trvanie liečebnej 
procedúry 20min)

10,00 €

Liečba interferenčným prúdom (trvanie 
liečebnej procedúry 15min)

10,00 €

Elektrogymnastika (trvanie liečebnej 
procedúry 20min)

10,00 €

Elektrostimulácia (trvanie liečebnej procedúry 
podľa lokalizácie)

10,00 € Masáž prístrojom TheraGun (trvanie liečebnej 
procedúry 10min)

10,00 €

Ultrazvuk (trvanie liečebnej procedúry 7min) 10,00 € Masáž lávovými kameňmi (trvanie liečebnej 
procedúry 30min)

25,00 €

Tens prúdy (trvanie liečebnej procedúry 15min) 10,00 € Prístrojová lymfodrenáž (trvanie liečebnej procedúry 
30min)

10,00 €

Magnetoterapia (trvanie liečebnej procedúry 
30min)

10,00 € Andulačná terapia (trvanie liečebnej procedúry 20min) 10,00 €

Rebox (trvanie liečebnej procedúry 10min) 10,00 € Oxygenoterapia (trvanie liečebnej procedúry 30min) 10,00 €
Liečebná telesná výchova

Fototerapia - Bioptronová lampa (trvanie 
liečebnej procedúry 15min)

10,00 €

Laseroterapia (trvanie liečebnej procedúry 
podľa lokalizácie)

15,00 €

Kinesiotaping 5,00 €
Lokálna kryoterapia (trvanie liečebnej 
procedúry 15min)

5,00 €

Motodlaha (trvanie liečebnej procedúry 15min) 6,00 €

vstupné, kontrólne 20,00 € Mäkké mobilizačné techniky 15,00 €

na zľavu vo výške 20%.

V Podbrezovej, dňa 15.08.2022

Ing. Mária Niklová
riaditeľka spoločnosti

10,00 €

Individuálna LTV - s využitím techník 
KABAT, BOBATH, VOJTA, SM Systém, 
McKenzie 

*pri vybraných rehabilitačných procedúrach: TENS, Magnetoterapia, Povrchová aplikácia tepla, Laseroterapia, 
Andulačná terapia, Prístrojová lymfodrenáž

ŽP Rehabilitácia s.r.o. - Neštátne zdravotnícke zariadenie,                                                                                          
Špecializovaná ambulancia a Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odbore FBLR

CENNÍK FYZIATRICKO-REHABILITAČNÝCH PROCEDÚR 

(Nadštandartné výkony -  výkony nehradené zdravotnou poisťovňou; výkony na vlastnú žiadosť pacienta; výkony po prekročení limitného 
počtu procedúr od zdravotnej poisťovne)

Pri kúpe vybraných rehabilitačných procedúr na poukážku (zakúpenie minimálne 5. procedúr naraz)* má pacient 

Fyzikálna terapia

Svetloliečba

Lekárske vyšetrenie
Skupinová LTV využitie techník SM Systém, 
Kaltenborn, Joga proti bolesti chrbtice.

20,00 €

Podporná liečba

Individuálna LTV so zameraním na zvýšenie 
svalovej sily, zlepšenie rozsahu pohybu, 
využitie náradia, liečba k sebestačnosti

20,00 €

20,00 €

Relax terapia

Termozábal levanduľový, ajurvédske bylinky, 
čokoláda (trvanie liečebnej procedúry 20min)


