Załącznik
do zarządzenia nr 1/14
Kanclerza PWSZ w Pile
z dnia 24 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRUM FIZJOTERAPII
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

Tabela 1. Cennik pojedynczych zabiegów oraz karnetów obejmujących zabiegi jednego rodzaju
Cena brutto
w zł (1 zabieg)

Rodzaj usługi

Fizykoterapia
1. Elektroterapia: (10-20 min.)
- galwanizacja
- jonoforeza
- fonoforeza
- prądy diadynamiczne
- prądy TENS
- prądy TRABERTA
- prądy KOTZA
- elektrostymulacja
2. Światłolecznictwo: (10-20 min.)
- sollux
- bioptron
3. Magnetoterapia: (10-20 min.)
4. Ultradźwięki: (10-20 min.)
5. Laseroterapia punktowa: (10-20 min.)
6 a. Fala uderzeniowa – pierwszy zabieg
6 b. Fala uderzeniowa – kolejne zabiegi (2-7 min.)

Cena brutto
karnetu w zł
(10 zabiegów)

6
6
6
6
6
6
6
6

54
54
54
54
54
54
54
54

6
6
6
6
6
70

54
54
54
54
54
200

45

Uwaga: pakiet
zawiera 5 zabiegów

Kinezyterapia
1. Terapia indywidualna:
- ćwiczenia bierne itp. (40 min.)
- ćwiczenia czynno-bierne itp. (40 min.)
- ćwiczenia wspomagane (40 min.)
- nauka chodu i pionizacja (40 min.)
2. Ćwiczenia prowadzone w UGUL-u (15 min.)
3. Indywidualna praca wybranymi metodami specjalistycznymi (60
min.) + 1 zabieg z fizykoterapii
4. Indywidualna praca wybranymi metodami specjalistycznymi (60 min.)
Rodzaj usługi

25
25
25
25
12

225
225
225
225
100

60

530

55

490

Cena brutto
w zł
(1 spotkanie)

Cena brutto
karnetu w zł
(8 spotkań)

Program „Szkoła pleców” dla dzieci i młodzieży
(w karnecie 8 spotkań - 2 x w tygodniu po 60 min.)
– uruchamiany dla grup min. 7 osobowych.

10

70

10

70

Program „Zdrowy kręgosłup” dla dorosłych i seniorów
(w karnecie 8 spotkań - 2 x w tygodniu po 60 min.)
– uruchamiany dla grup min. 7 osobowych.

1

Cena brutto
w zł
(1 zabieg)

Rodzaj usługi

Hydroterapia
1. Kąpiel wirowa kończyn górnych (15 min.)
2. Kąpiel wirowa kończyn dolnych (15 min.)
3. Hydromasaż (20 min.)
4. Kąpiel perełkowa (20 min.)

Cena brutto
karnetu w zł
(10 zabiegów)

12
12
18
15

108
108
160
135

1. Masaż klasyczny pełny (60 min.)

60

540

2. Masaż suchy częściowy
(jeden odc. kręgosłupa lub jednej kończyny) (20 min.)

18

165

3. Masaż suchy częściowy
(2 kończyny górne lub 2 kończyny dolne) (40 min.)

35

315

4. Masaż całego kręgosłupa (pleców) (30 min.)

30

270

70

630

6. Masaż limfatyczny ręczny (40-60 min.)

50

450

7. Masaż leczniczy urządzeniem Lymphatronic DL 1200 (30 min.)

30

270

110

1000

9. Masaż antycellulitowy (bańka chińska) (40 min.)

40

360

10. Masaż metodą Aquavibron
(1 kończyna dolna lub 1 kończyna górna) (15 min.)

10

85

11. Masaż metodą Aquavibron (cały kręgosłup) (20 min.)

15

125

7

65

Masaże

5. Masaż leczniczy z wykorzystaniem technik specjalnych
(m.in. punkty spustowe) (60 min.)

8. Masaż rozluźniający/relaksacyjny (1,5 godz.)

Krioterapia
1. Krioterapia miejscowa (azot) (3 min.)

27
2. Zabieg w kriokomorze połączony z kinezyterapią (30 min.)

250
Promocja:
w karnecie
1 zabieg gratis

2

Tabela 2. Cennik karnetów zawierających pakiety (10 dni zabiegowych)
Rodzaj pakietu

Cena brutto
1 karnetu
w zł

Pakiet I
- kinezyterapia - terapia indywidualna (np. ćwiczenia czynno-bierne) (40 min.)
- zabieg fizykoterapeutyczny (1 do wyboru) (ok. 15 min.)
- masaż suchy częściowy (20 min.) lub hydromasaż (20 min.)

415 zł

Pakiet II
- masaż suchy częściowy (jeden odc. kręgosłupa lub jednej kończyny) (20 min)
- zabieg fizykoterapeutyczny (1 do wyboru) (ok. 15 min.)

205 zł

Pakiet III
- masaż suchy częściowy (kończyn górnych i kończyn dolnych lub całego kręgosłupa) (40 min.)
- zabiegi fizykoterapeutyczne (2 do wyboru)

400 zł

Pakiet IV - dla dzieci
- kinezyterapia - indywidualna praca z dzieckiem (45 min)
- zabiegi fizykoterapeutyczne (2 do wyboru)

450 zł

Pakiet V - dla dzieci
- kinezyterapia - indywidualna praca z dzieckiem (45 min)
- zabiegi fizykoterapeutyczne (3 do wyboru) lub zabiegi fizykoterapeutyczne (2 do wyboru) i
zabieg hydroterapii (1 do wyboru)

500 zł

Pakiet VI
- zabiegi fizykoterapeutyczne (3 do wyboru)

150 zł

Pakiet VII
- zabiegi fizykoterapeutyczne (2 do wyboru)
- zabieg hydroterapii (1 do wyboru) (15 min)

200 zł

PROMOCJA
Pakiet VIII dla firm i klubów sportowych, pod warunkiem zakupu minimum 10 „pakietów VIII”
- zabieg w kriokomorze + obowiązkowa kinezyterapia (30 min.)
- ćwiczenia czynne (20 min.)
- zabieg fizykoterapeutyczny (1 do wyboru)

320 zł

Oferta specjalna dla firm i klubów sportowych:
1. Przy zakupie powyższej 10 karnetów obejmujących zabiegi jednego rodzaju lub zawierających pakiety
od I do VII przysługuje rabat 5 %.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. przy zamówieniach powyżej
10 tys. zł istnieje możliwość negocjowania cen oraz indywidualnego opracowania pakietów.
Uwaga:
1. Określony w cenniku czas trwania zabiegów jest orientacyjny.
2. Zabiegi w kriokomorze odbywają się pod warunkiem zebrania w danym dniu grupy minimum 15 osób.
3. Warunkiem korzystania z zabiegów w kriokomorze jest przedłożenie skierowania od lekarza.
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