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Rehabilitację leczniczą rozpoczynamy od badania fizjoterapeutycznego  
i wywiadu z pacjentem, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat 
dolegliwości oraz chorób współistniejących. Na tej podstawie dobierana jest 
właściwa terapia i ustalany program terapeutyczny. 
 

W zakresie rehabilitacji leczniczej oferujemy następujący zakres usług: 
 

 1 ZABIEG 10 ZABIEGÓW  
KARNET 

1 ZABIEG 
 DLA 

SENIORÓW 

10 ZABIEGÓW 
DLA 

SENIORÓW 

Galwanizacja 13 zł 110 zł 11 zł 100 zł 

Jonoforeza/Ultrafonoforeza 13 zł 110 zł 11 zł 100 zł 

LASER punktowy 13 zł 110 zł 11 zł 100 zł 

LASER SKANER 13 zł 110 zł 11 zł 100 zł 

SOLLUX 13 zł 110 zł 11 zł 100 zł 

ULTRADŹWIĘKI 13 zł 110 zł 11 zł 100 zł 

Prądy TENS, KOTZA, TRAUBERTA 13 zł 110 zł 11 zł 100 zł 

Masaż odcinkowy kręgosłupa 20 minut 40 zł 300 zł 25 zł 230 zł 

Masaż klasyczny kręgosłupa 30 minut 80 zł    

Masaż klasyczny kręgosłupa 45 minut 100 zł    

Masaż klasyczny kręgosłupa 60 minut 110 zł    

Masaż relaksacyjny kręgosłupa 30 minut 80 zł    

Masaż relaksacyjny kręgosłupa 60 minut 130 zł    

Masaż kręgosłupa bańką chińską 30 minut 60 zł    

Masaż antycellulitowy bańką chińską 30 min 60 zł    

Masaż sportowy 20 minut 40 zł    

Masaż stóp 40 zł    

Ćwiczenia indywidualne - 30 minut 45 zł  

 

TERAPIA TWARZY, w tym masaże - japoński z elementami KOBIDO, 
za pomocą GUA SHA, masaż tkanek głębokich, pielęgnacja, 
mikronakłuwania twarzy, terapia kwasem.  
Rodzaj i częstotliwość zabiegów dobierane są indywidualnie 
po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą 
specjalizującym się w fizjoterapii estetycznej.  
 
 

Gabinet Rehabilitacji Leczniczej 
Rejestracja telefoniczna   533 777 049 

 

MEDYCYNA ESTETYCZNA  
Rejestracja telefoniczna 510 327 567 



 

Cena jednej wizyty to 45 zł, w tym ocena postawy ciała, ćwiczenia 
korekcyjne, zestaw ćwiczeń do domu.  
 

Ćwiczenia w podwieszeniu to alternatywa dla klasycznych ćwiczeń, 
w trakcie których całe ciało lub trenowana jego część znajduje się na 
specjalnych podwieszkach mających za zadanie odciążyć określony 
odcinek lub nadać kierunek ruchu i ułatwić lub utrudnić jego 
prowadzenie. Cena 1 wizyty - 30 zł.  

 
PAKIET „HALUKS”  

10 spotkań 
 ćwiczenia indywidualne + instruktaż 
ćwiczeń do domu 

 zabiegi fizykoterapeutyczne: LASER, 
SOLLUX, ULTRADŹWIĘKI 
Cena pakietu: 350 zł 

 

PAKIET „RWA KULSZOWA”  
10 spotkań 

 prądy TENS 
 LASER 
 SOLLUX 
 ćwiczenia indywidualne + instruktaż 
ćwiczeń do domu 
Cena pakietu: 400 zł  

PAKIET „KRĘGOSŁUP”  

 5 spotkań 
 masaż kręgosłupa 30 minut 
 2 zabiegi z fizjoterapii 
 ćwiczenia indywidualne + instruktaż 
ćwiczeń do domu 
Cena pakietu: 500 zł 

PAKIET „ŁOKIEĆ TENISISTY/GOLFISTY” 
  10 spotkań 

 ULTRADŹWIĘKI 
 LASER 
 ćwiczenia indywidualne + instruktaż 
ćwiczeń do domu 
Cena pakietu: 260 zł  

PAKIET „PRECZ Z CELLULITEM”  
 1 spotkanie 

 masaż bańką chińską 30 minut 
 ULTRADŹWIĘKI 
Cena: 60 zł 

 
 

PAKIET „SENIOR”  
 5 spotkań 

 ćwiczenia indywidualne + instruktaż 
ćwiczeń do domu 

 zabiegi fizykoterapeutyczne – dwa 
zabiegi do wyboru: LASER, SOLLUX, 
prądy, ULTRADŹWIĘKI 

 masaż wybranej okolicy ciała 
Cena pakietu: 400 zł  

Gabinet Rehabilitacji Leczniczej 
Rejestracja telefoniczna   533 777 049 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU 

WYBRANE PAKIETY  TERAPEUTYCZNE, które mogą być modyfikowane 
 stosownie do potrzeb Pacjenta 



 

Oferujemy Pacjentom konsultacje: 
 Lekarzy POZ dla dorosłych i dzieci 
 Pielęgniarek POZ i pielęgniarek środowiskowych 
 Położnej POZ 
 Specjalisty kardiologa – możliwość wykonania badania Echo Serca 
 Specjalisty endokrynologa z możliwością wykonania USG tarczycy 
 Specjalisty laryngologa i otolaryngologa 
 Psychologa i psychoterapeuty 
 Dietetyka klinicznego 

Realizujemy również: 
 USG serca (ECHO SERCA), USG tarczycy 
 EKG 
 Badania laboratoryjne 
 Szczepienia ochronne 
 Bezpłatne badania profilaktyczne i programy zdrowotne w    

ramach projektów unijnych 
 
Aby skorzystać z usług przychodni w ramach NFZ - należy złożyć odpowiednią 
deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. 
 

 

 Opinie psychologiczne i zaświadczenia 
 Depresje, nerwice, stany lękowe 
 Wypalenie zawodowe, obniżenie własnej wartości (samooceny) 
 Obniżenie nastroju – przygnębienie, smutek 
 Zaburzenia związane ze stresem, w tym pocovidowa rehabilitacja 
obszaru psychiki 

 Kryzysy w związku, problemy w relacjach interpersonalnych 
 

Możliwość skorzystania z  PAKIETU WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO, który 

obejmuje: konsultację psychologiczną - pierwszą wizytę u psychologa 

 oraz 3 indywidualne sesje z psychologiem - po 60 min. Cena pakietu: 350 zł 

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 

pod nr tel. +48 605 760 308; e-mail: j.szkarlat@wp.pl 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICO 
 Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o. 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I ZESPÓŁ SPECJALISTÓW 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA DOROSŁYCH I DZIECI OD 14 ROKU ŻYCIA 
od poniedziałku do piątku 

 w godz. 15:00 - 20:00, sobota  w godz. 09:00 - 13:00 


