Mgr. Pavla Jiroušová

registrovaný odborný fyzioterapeut

Tel. 737 742 900, E-mail: info@fyziostrakonice.cz
Bězděkovská 65, Strakonice 386 01, www.fyziostrakonice.cz

Ceník služeb


Individuální fyzioterapie – 60 minut – zahrnuje vstupní/kontrolní kineziologický rozbor
– vyšetření, stanovení terapeutického plánu, terapeutické techniky, zácvik a instruktáž
k domácímu cvičení, aplikaci fyzikální terapie a kineziotapu

600 Kč

Kontrolní terapie – 45 minut - kontrolní kineziologický rozbor, kontrola zácviku, terapeutické
techniky, konzultace, aplikace fyzikální terapie a kineziotapu

450 Kč

Kompenzační cvičení a terapie dětí (do 12ti let)
Platí pouze pro aktivní děti registrované u sportovního klubu!

200 Kč
400 Kč

30 minut
60 minut

Vstupní podiatrické vyšetření do 45 minut - plantogram, funkční testy nohou, výběr stélek
a jejich individuální úprava, instruktáž

450 Kč

Vstupní podiatrické vyšetření dětí ve věku 3-12 let do 45 minut - plantogram, funkční testy
nohou, výběr stélek a jejich individuální úprava, instruktáž

300 Kč

Kontrolní podiatrické vyšetření – do 30 minut

300 Kč

Kontrolní podiatrické vyšetření dětí 3-12 let – do 30 minut

200 Kč

Stélky pro dospělé – dle typu

od 1 090 Kč
do 1 950 Kč

Stélky pro děti – dle typu

od 490 Kč
do 1 350 Kč

Balíček pro ženy – 3 návštěvy (stresová inkontinence, funkční sterilita, bolesti v těhotenství
a po porodu - vstupní návštěva 60 minut a 2 kontrolní návštěvy v délce trvání 30-45 minut)
- vyšetření pánve a vyhodnocení nálezu, vyšetření svalů pánevního dna, návrh terapie

1 350 Kč

Aplikace kineziotapu mimo terapii
+ úhrada za spotřebovaný materiál 1cm=2Kč (podkladové lepidlo zdarma)

100 Kč

Masáž dle výběru – 60 minut

600 Kč

Manuální lymfodrenáž
3 návštěvy: balíček 3x 90 minut + balení čaje Lymforegen
5 návštěv: balíček 3x 90 minut + 2x60 minut + balení čaje Lymforegen

2 500 Kč
3 500 Kč

Fyzioterapie poskytovaná v domácím prostředí pacienta – 60 minut

600 Kč

Dárkový poukaz na terapii dle výběru – 60 minut

600 Kč

Využijte možnost čerpat příspěvky na preventivní programy od Vaší zdravotní pojišťovny.

Přijímáme poukázky
Ceny jsou platné od 1.3.2020

