
CENA

15,00 zł                     
25,00 zł                     

130,00 zł                   
60,00 zł                     
60,00 zł                     

185,00 zł                   
80,00 zł                     
25,00 zł                     
50,00 zł                     
10,00 zł                     

120,00 zł                   
50,00 zł                     

225,00 zł                   
70,00 zł                     

325,00 zł                   
15,00 zł                     

110,00 zł                   

20,00 zł                     
30,00 zł                     
30,00 zł                     
16,00 zł                     
45,00 zł                     
20,00 zł                     
30,00 zł                     
25,00 zł                     
35,00 zł                     
20,00 zł                     
15,00 zł                     
15,00 zł                     

10,00 zł                     
15,00 zł                     
15,00 zł                     
12,00 zł                     
5,00 zł                       

10,00 zł                     
15,00 zł                     
18,00 zł                     
19,00 zł                     

100,00 zł                   
30,00 zł                     
12,00 zł                     
5,00 zł                       

10,00 zł                     
12,00 zł                     
12,00 zł                     
12,00 zł                     
12,00 zł                     
12,00 zł                     
12,00 zł                     
12,00 zł                     
12,00 zł                     
15,00 zł                     
20,00 zł                     
10,00 zł                     
10,00 zł                     
12,00 zł                     
15,00 zł                     

BOA - masaż limfatyczny w niewydolności 1 kończyny
Masaż całościowy ciepłymi muszlami filipińskimi *
Masaż głęboki powięziowy tensagracyjny (30 minut) *
Masaż poprzeczny/Masaż funkcyjny (30 minut) *
Masaż gorącymi kamieniami *
Masaż leczniczy całościowy *

Cennik zabiegów - "Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.
NAZWA

ŚWIAT MASAŻY
Automasaż (dla Amazonek)

Masaż leczniczy częściowy (15 minut)
Masaż leczniczy częściowy (30 minut) *

Pakiet 5 masaży leczniczych częściowych 15-minutowych *
Masaż wielostrumieniowy - łóżko wodne
Masaż limfatyczny ręczny + kompresoterapia (bandażowanie - 5 sesji) *
Masaż limfatyczny ręczny + kompresoterapia (bandażowanie) *
Masaż limfatyczny ręczny (25 minut - 5 sesji) *
Masaż limfatyczny ręczny (25 minut) *
Masaż leczniczy wykonywany na ciepłym wosku pszczelim *
Masaż leczniczy mechaniczny

HYDROTERAPIA

Hydromasaż turbo w wannie wieloosobowej na wyłączność (30 minut) * 
Hydromasaż turbo w wannie wieloosobowej (30 minut)

Masaż wirowy podudzi
Masaż wirowy kończyn górnych
Masaż wirowy kończyn dolnych + kręgosłup LS
Masaż podwodny ręczny *
Kąpiel naprzemienna zmienno cieplna
Hydromasaż - Aquanea *
Hydromasaż (15 minut)

Hydromasaż aromaterapeutyczny z perełką *
Bicze szkockie + natryski *
Biczek szkockie *

FIZYKOTERAPIA

Lampa antydepresyjna - helioterapia
Kwarcówka
Krioterapia oparami ciekłego azotu (każdy nastepny punkt)
Krioterapia oparami ciekłego azotu (jeden punkt)
Kriosauna (grupowa minimum 4-osobowa)
Kriosauna (1-osobowa) *

Elektrostymulacja
Diatermia (jeden punkt)
Diadynamik

Magnetostymulacja
Magnetostymulacja + ledoterapia

Kąpiel czterokomorowa
Jonoforeza z lekiem
Isodynamic
Galwanizacja
Fango (każdy następny punkt)
Fango (jeden punkt)

Laser wysokoenergetyczny (jeden punkt)*
Sollux
Światło spolaryzowane
Terapuls
Tonoliza

Magnetoterapia
Prądy KOTZA
Prądy NEMECA
Prądy TENS
Prądy TRABERTA
Skaner laserowy (jeden punkt)



CENA
15,00 zł                     
5,00 zł                       

20,00 zł                     

50,00 zł                     
20,00 zł                     
20,00 zł                     
20,00 zł                     
20,00 zł                     
50,00 zł                     
20,00 zł                     
12,00 zł                     
20,00 zł                     
10,00 zł                     
20,00 zł                     
15,00 zł                     
7,00 zł                       

20,00 zł                     
60,00 zł                     

100,00 zł                   
250,00 zł                   
450,00 zł                   
20,00 zł                     
20,00 zł                     
20,00 zł                     
20,00 zł                     
15,00 zł                     
20,00 zł                     
15,00 zł                     
20,00 zł                     
36,00 zł                     
15,00 zł                     
60,00 zł                     

150,00 zł                   
50,00 zł                     
15,00 zł                     
20,00 zł                     

20,00 zł                     
20,00 zł                     
35,00 zł                     
10,00 zł                     
10,00 zł                     
12,00 zł                     
20,00 zł                     
15,00 zł                     
30,00 zł                     
15,00 zł                     
20,00 zł                     
20,00 zł                     
18,00 zł                     
18,00 zł                     
28,00 zł                     
10,00 zł                     
30,00 zł                     
15,00 zł                     
10,00 zł                     
10,00 zł                     
15,00 zł                     

od 30,00 zł
70,00 zł                     

50,00 zł                     
60,00 zł                     

250,00 zł                   

NAZWA

Ćwiczenia czynne w odciążeniu *
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem *
Ćwiczenia czynne wolne *
Ćwiczenia czynne bierne *
Ćwiczenia izometryczne *
Ćwiczenia lecznicze - grupowe w basenie

Ultradźwięki (jeden punkt)
Ultradźwięki (każdy następny punkt)
Ultradźwięki ręczne (jeden punkt) *

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie *
Ćwiczenia bierne mechaniczne *

Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne - PNF, Bobath (30 minut) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne - PNF, Bobath (60 minut) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne - PNF, Bobath (30 minut - 5 sesji) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne - PNF, Bobath (60 minut - 5 sesji) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne stawu kolanowego i stopy - AVIOR
Indywidualne ćwiczenia stopy - DRACO

Ćwiczenia prowadzone *
Ćwiczenia sprawności manualnej *
Ćwiczenia używania protez i aparatów *
Gimnastyka lecznicza zbiorowa (kardiologiczna, ogólnokondycyjna, dyskowa)
Indywidualne ćwiczenia manualne
Indywidualne ćwiczenia nadgarstka i dłoni - PICTOR

Galwano-borowina *
Inhalacja calkowa zbiorowa (Grota Solna)

Trening na cykloergometrze z monitoringiem EKG *
Trening na ergometrze
Trenign Nordic Walking indywidualny (55 minut) *
Trening Nordic Walking Indywidualny (55 minut - 3 sesje) *
Trening personalny z instruktorem (siłownia) *
Trening stacyjno-profilaktyczny z instruktorem

Nauka chodu *
Nauka czynności lokomocyjnych *
Nordic Walking z instruktorem w grupie - dla Amazonek
Nordic Walking z instruktorem w grupie - kardiologiczny
Nordic Walking z instruktorem w grupie - profilaktyczno-zdrowotny
Pionizacja czynna *

KINEZYTERAPIA

ZABIEGI W OPARCIU O SUROWCE NATURALNE

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

Maseczka borowinowa *
Okłady borowinowe (jeden punkt)
Okłady borowinowe (każdy następny punkt)
Relaksacja w grocie solnej *
Sucha kąpiel kwasowęglowa
Zawijanie borowinowe częściowe *

Kąpiel kwasowęglowa + solankowa
Kąpiel solankowa
Kąpiel solankowa - częściowa, kończyn dolnych
Kąpiel solankowa - częściowa, kończyn górnych
Kąpiel solankowa + perełkowa
Krenoterapia - kuracja pitna

Inhalacja solankowa bodźcowa
Inhalacja solankowa z lekiem
Jacuzzi solankowe
Jonoforeza borowinowa
Kąpiel borowinowa
Kąpiel kwasowęglowa

UGUL - ćwiczenia w odciążeniu

Fasony borowinowe (1 okolica) *
Fonoforeza na jeden punkt z borowiną lub solanką siarczkowo-jodową

Zawijanie borowinowe całkowite *

Elektropunktura punktów akupunkturowych *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne (30 minut) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne (30 minut - 5 sesji) *



CENA
100,00 zł                   
450,00 zł                   
60,00 zł                     

250,00 zł                   
100,00 zł                   
450,00 zł                   
60,00 zł                     
40,00 zł                     
40,00 zł                     
60,00 zł                     
50,00 zł                     
40,00 zł                     

130,00 zł                   
300,00 zł                   
60,00 zł                     
60,00 zł                     
60,00 zł                     
80,00 zł                     
60,00 zł                     
80,00 zł                     
60,00 zł                     
60,00 zł                     
60,00 zł                     
60,00 zł                     
60,00 zł                     
20,00 zł                     

30,00 zł                     
85,00 zł                     
20,00 zł                     
30,00 zł                     
85,00 zł                     
85,00 zł                     
6,00 zł                       
6,00 zł                       

90,00 zł                     
90,00 zł                     

500,00 zł                   

50,00 zł                     
15,00 zł                     
7,00 zł                       

40,00 zł                     
80,00 zł                     
20,00 zł                     

400,00 zł                   
140,00 zł                   
50,00 zł                     
45,00 zł                     

100,00 zł                   
40,00 zł                     
50,00 zł                     
50,00 zł                     
50,00 zł                     

NAZWA
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne (60 minut) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne (60 minut - 5 sesji) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne - wady postawy (30 minut) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne - wady postawy (30 minut - 5 sesji) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne - wady postawy (60 minut) *

Kinesiotaping kobiety w ciąży *
Terapia manualna *
Terapia manualna (3 sesje) *
Terapia Neurac - ćwiczenia stabilizacyjne *
Terapia neurofizjologiczna PNF *
Terapia ortopedyczna wg metody Cyriaxa *

Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne - wady postawy (60 minut - 5 sesji) *
Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne wg metody Mc Kenziego *
Konsultacja fizjoterapeutyczna z diagnostyką funkcyjną *
Kinesiotaping *
Kinesiotaping + diagnostyka funkcjolana *
Kinesiotaping dzieci + diagnostyka *

Stretching - terapia rozciągająca dla kobiet w ciąży (30 minut) *
Trening mięśni dna miednicy (30 minut) *
Zlecenia zabiegów przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii *

Analiza składu masy ciała
Echo serca

BADANIA

Terapia ortopedyczna wg metody Cyriaxa + plastrowanie dynamiczne *
Terapia ortopedyczna wg metody Mulligana *
Terapia ortopedyczna wg metody Mulligana + plastrowanie dynamiczne *
Terapia przeciwbólowa tkanek miękkich wg dr Rakowskiego *
Terapia wg koncepcji Kinetic Controll *
Terapia wg koncepcji NDT Bobath *

Próba wysiłkowa bez bieżni
Próba wysiłkowa na cykloergometrze
Test na nietolerancję pokarmową

Grupa wsparcia (minimum 8 osób, 50 minut)
Grupowa sesja relaksacyjna ( do 40 minut)

POZOSTAŁE USŁUGI SPECJALISTYCZNE

EKG bez opisu
EKG z opisem
Hotler ciśnieniowy
Hotler EKG
Oznaczenia poziomu cukru we krwi glucometrem
Pobranie krwi do badań diagnostycznych

Porada dietetyczna
Porada psychologiczna (30 minut)
Porada specjalistyczna
Psychoedukacja (minimum 8 osób, 50 minut)
Rehabilitacja neuropsychologiczna (30 minut)
Terapia logopedyczna (30 minut)

Grupowa terapia zajęciowa (do 40 minut)
Indywidualna sesja relaksacyjna (do 40 minut)
Indywidualna sesja psychologiczna ( do 60 minut)
Indywidualna terapia zajęciowa ( do 40 minut)
Kompleksowa terapia zaburzeń funkcji poznawczych (pakiet 8 sesji)
Kompleksowa wizyta dietetyczna

www.solanki.pl 

ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław

"Solanki" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.

Ustalenia planu suplementacji diety

Cennik obowiązuje od 1.01.2017 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen.
* Zabieg płatny podczas pobytów leczniczych niespecjalistycznych. Nie wchodzi w limit zabiegów zlecanych przez lekarza.


