
Wybierz szybszą drogę
do zdrowia i sprawności

KONSULTACJE
ORTOPEDIA

REHABILITACJA

Leczenie skoLioz 
mETODą FED

Terapia metodą FED (fixation, elongation, derotacion) 
daje możliwość korekcji nawet dużych skrzywień sko‑
liotycznych na różnym etapie zaawansowania. Pod‑
czas zabiegu młody Pacjent przebywa w  specjalnej 
maszynie, w której kręgosłup poddawany jest trakcji 
(wydłużeniu) i trójpłaszczyznowej korekcji skrzywie‑
nia. Poprzez aktywną pracę w maszynie, Pacjent pobu‑
dza układ nerwowy do zapamiętania poprawnej po‑
zycji kręgosłupa. Wpływa to na łatwiejsze osiągnięcie 
i utrzymanie korekcji podczas ćwiczeń. Metoda FED 
wpływa nie tylko na korekcję wartości skrzywienia. 
Istotny jest również aspekt przeciwbólowy ‑ pacjenci 
odczuwają ulgę już po kilku zabiegach.

Przebieg terapii:

  zabieg z fizykoterapii (30 min) – elektrostymulacja, 
mająca na celu przygotowanie tkanek do zabiegu 
w maszynie,

  praca w maszynie (30 min),

  ćwiczenia korekcyjne i stabilizujące (30 min).
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Zapraszamy do skorzystania z usług CKR 
w Konstancinie-Jeziornie:

  konsultacje specjalistyczne,
  diagnostyka obrazowa (RTG, rezonans magne‑
tyczny),

  zabiegi ortopedyczne w zakresie reumoortopedii 
i artroskopii stawów,

  chirurgia kręgosłupa,
  stacjonarna rehabilitacja neurologiczna, po ope‑
racjach narządu ruchu, urazach i przeciążeniach,

  zabiegi uzdrowiskowe i odnowy biologicznej,
  pływalnia i gimnastyka w wodzie,
  kriokomora.

galczynskiego@ckr.pl

ul. Gałczyńskiego 4
Warszawa

PODNOSIMY JAKOŚĆ
TWOJEGO ŻYCIA

www.ckr.pl

SPRAWDź PEłNą OFERTę 
Infolinia CKR (22) 703 08 88 

@

czynne: pon.-pt. 7:00-20:00

www.galczynskiego.ckr.pl

Przychodnia cKr
Filia WarszaWa  
centrum

ZAreZerWuJ WIZYtę 
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1 dzień i 1 zabieg                 140 zł 

1 dzień i 2 zabiegi             240 zł

5 zabiegów                             600 zł

10 zabiegów                       1 200 zł

PAKIET TERAPII FED



  

* Przy jednorazowym zakupie 10 tych samych zabiegów rabat 10%

KONSULTACJE SPECJALISTYCzNE
Konsultacja lekarska specjalisty: orto-
pedii / rehabilitacji

200 zł

Konsultacja dzieci 6-14 r.ż. 200 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna / funk-
cjonalna

200 zł

Konsultacja ortopedyczna z USG 300 zł
USG 1 / 2 stawów jednoimiennych 200/300 zł
Blokada sterydowa pod kontrolą USG 120 zł
Podanie kwasu hialuronowego pod USG 
(One-shot), np. Flexus Fuid One, Synvisc One

800 zł

Podanie kwasu hialuronowego Ost Plus 300 zł
Terapia Norflex 980 zł
Podanie GPS mini / duży 1500/2000 zł
Podanie PRP (niska koncentracja) 600 zł
PRP z kwasem hialuronowym 800 zł
Usunięcie zwapnień pod kontrolą USG 800 zł

FIzJOTERAPIA
Fizjoterapia indywidualna (30 / 60 min)* 100/150 zł

Terapia indywidualna z wykorzystaniem 
USG - Sonofeedback (30 min)*

150 zł

Trening medyczny indywidualny (60 min)* 150 zł

Ćwiczenia w systemie Terapii Master 
(30 min)*

30 zł

Kinesiotaping 50 zł

Masaż leczniczy częściowy (25 min)* 80 zł

Masaż leczniczy całościowy (50 min)* 120 zł

Masaż świecą (50 min)* 120 zł

Masaż olejami (50 min)* 120 zł

Masaż miodem (twarz i dekolt)* 80 zł

Masaż miodem (plecy)* 120 zł

Masaż suchy na łóżku wodnym  (20 min)* 25 zł

FIzYKOTERAPIA
Elektroterapia* (galwanizacja, jono-
foreza, prądy interferencyjne, prądy 
diadynamiczne, elektrostymulacja)

20 zł

Magnetoterapia (stałe i impulsowe 
pole magnetyczne)*

20 zł

Ultradźwięki, fonoforeza i ultrafono-
foreza*

20 zł

Laseroterapia (skaner, punktowo)* 20 zł

Światłolecznictwo (Sollux)* 20 zł

Krioterapia miejscowa* 20 zł

Pole elektromagnetyczne, terapuls 20 zł

Terapia falą uderzeniową – 1 / 3 / 5 
zabiegów

70/190/300 zł

Masaż pneumatyczny  
pojedynczy zabieg / 5 / 10 zabiegów

40/175/300 zł

Laser wysokoenergetyczny
pojedynczy zabieg / 5 / 10 zabiegów 

40/175/300 zł

10 KROKóW DO zDROWIA

Fizjoterapia indywi-
dualna 10 x 30 min 
+ fizykoterapia x 20 
zabiegów

1100 zł

Dla pacjentów, 
którzy odbyli kon-
sultację lekarską lub 
fizjoterapeutyczną 
w CKR

900 zł

Fizjoterapia indywidu-
alna 5 x 30 min
+ fizykoterapia x 10 
zabiegów

600 zł

DODATKOWE  
KORzYŚCI
W trakcie pakietu:  
20% rabatu na pozo-
stałe zabiegi.

Po zakończeniu 
pakietu: 20% rabatu 
na zajęcia ogólno-
usprawniające  
w grupie lub 20% 
rabatu na zakup 
kolejnego Pakietu 
10 Kroków.

5 KROKóW DO zDROWIA

PAKIETY FIzJOTERAPEUTYCzNE
10 KROKóW DO zDROWIA

Pojedyncze wejście (45 min) 30 zł

Karnet 4 / 8 / 12 wejść
ważny  1 / 2 / 3 mies. od zakupu

100/180/240 zł

Przychodnia Rehabilitacyjna CKR Warszawa Cen‑
trum jest częścią Centrum Kompleksowej Rehabilita‑
cji w Konstancinie Jeziornie, ośrodka leczniczo‑reha‑
bilitacyjnego z  ponad 40‑letnim doświadczeniem, 
specjalizującego się w  leczeniu schorzeń narządu 
ruchu. 

Do przychodni przy ul. Gałczyńskiego zapraszamy 
pacjentów, którzy mogą skorzystać z porad specjali‑
sty w zakresie ortopedii i traumatologii, rehabilitacji 
ruchowej oraz szerokiego zakresu zabiegów fizjote‑
rapeutycznych. Celem Zespołu CKR jest niesienie 
pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
każdego Pacjenta. Oferujemy modelowy program 
rehabilitacji w zakresie schorzeń narządu ruchu, re‑
habilitacji pourazowej, jak i chorób neurologicznych. 

W ofercie przychodni znajdują się m. in.:

 konsultacje specjalisty ortopedii i traumatologii, 
osteopatii (D.O.) oraz fizjoterapeutyczne,

 innowacyjna rehabilitacja funkcjonalna z wyko‑
rzystaniem USG,

 terapia manualna,

 leczenie skoliozy u dzieci i młodzieży metodą FED,

 zabiegi najnowszej generacji przyspieszające go‑
jenie i uśmierzające ból, np. laser wysokoenerge‑
tyczny, fala uderzeniowa,

 rehabilitacja indywidualna i zajęcia w grupie dla 
seniorów,

 usprawnianie po operacjach endoprotezoplastyki 
(kolana, biodra i odwrócona endoproteza stawu ra‑
miennego).

Do leczenia każdego Pacjenta podchodzimy kom‑
pleksowo. Szczegółowo analizujemy potrzeby i pla‑
nujemy terapię, wykorzystując nowoczesne metody 
fizjoterapeutyczne, tak aby uzyskać jak najlepsze 
efekty w przywracaniu zdrowia i funkcjonalności.

OmIń KOLEJKI NFz  
I zAGWARANTUJ SOBIE 
SzYBSzY POWRóT DO 
SPRAWNOŚCI

zAJęCIA OGóLNOUSPRAWNIAJąCE W GRUPIE 
(Zdrowy kręgosłup)

indyWidualna rehaBilitacJa domoWa

Kwalifikacja w cenie pakietu

Fizjoterapia w domu pacjenta (60 min) 150 zł

Pakiet  10 fizjoterapii indywidualnych 1 100 zł
Pakiet   5  fizjoterapii indywidualnych 600 zł


