Densytometria – wczesna
diagnostyka osteoporozy
Upadki, często towarzyszące im złamania i długie
unieruchomienie to jedna z największych obaw kobiet
i mężczyzn po 60 r. ż., kiedy kości mogą być osłabione przez niewidoczną chorobę, jaką jest osteoporoza.
Badanie densytometryczne jest nieinwazyjną i bezbolesną metodą pomiaru gęstości i masy tkanki kostnej
oraz umożliwia zdiagnozowanie osteoporozy w początkowym stadium choroby. Wczesne i właściwe rozpoznanie jest kluczowe dla całego procesu leczenia.
Jeden odcinek ciała

50 zł

Dwa odcinki ciała

85 zł

Trzy odcinki ciała

130 zł

Trzy odcinki ciała + morfometria

160 zł

Badanie Total Body

100 zł

Nie możesz się poruszać, skorzystaj
z indywidualnej rehabilitacji w domu
i wróć szybciej do zdrowia
Jesteśmy przygotowani na odwiedziny w domu pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi na terenie Ursynowa. Cykl terapii
indywidualnej poprzedza wizyta lekarza lub fizjoterapeuty, który zakwalifikuje do rehabilitacji, a także ułoży
jej plan. Zrobimy co w naszej mocy, żeby przywrócić Ci
sprawność w zaciszu Twojego domu.
Konsultacja lekarska lub fizjoterapeutyczna w domu pacjenta
Fizjoterapia indywidualna w domu
pacjenta (60 min)

150-200 zł
150 zł

Fizykoterapia w domu pacjenta (elektroterapia / laseroterapia) 1 zabieg

25 zł

Pakiet rehabilitacji domowej: wizyta
kwalifikacyjna lekarza lub fizjoterapeuty + 10 fizjoterapii indywidualnych
w domu pacjenta

1400 zł

Pakiet rehabilitacji domowej:
wizyta kwalifikacyjna lekarza lub
fizjoterapeuty + 5 fizjoterapii indywidualnych w domu pacjenta

800 zł

Zarezerwuj wizytę
w Przychodni CKR Ursynów
785 880 769

@

surowieckiego@ckr.pl
www.surowieckiego.ckr.pl

Wybierz szybszą drogę
do zdrowia i sprawności

Przychodnia CKR
Filia Warszawa
Ursynów

ul. Surowieckiego 8
Warszawa
czynne: pon.-pt. 7:00-20:00
Zapraszamy do skorzystania z usług CKR
w Konstancinie-Jeziornie:
konsultacje specjalistyczne,
diagnostyka obrazowa (RTG, rezonans magnetyczny),
zabiegi ortopedyczne w zakresie reumoortopedii
i artroskopii stawów,
chirurgia kręgosłupa,
stacjonarna rehabilitacja neurologiczna po operacjach narządu ruchu, urazach i przeciążeniach,
zabiegi uzdrowiskowe i odnowy biologicznej,
pływalnia i gimnastyka w wodzie,
kriokomora.

Sprawdź pełną ofertę
Infolinia CKR (22) 703 08 88
www.ckr.pl

PODNOSIMY JAKOŚĆ
TWOJEGO ŻYCIA

Konsultacje
Ortopedia
Rehabilitacja

Omiń kolejki NFZ
i zagwarantuj sobie
szybszy powrót do
sprawności
Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna CKR
Warszawa Ursynów jest częścią Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie, ośrodka
medycznego z ponad 40-letnim doświadczeniem,
specjalizującego się w leczeniu schorzeń narządu ruchu i rehabilitacji.
Do przychodni przy ul. Surowieckiego 8 zapraszamy
pacjentów od 7 r.ż., którzy skorzystać mogą z porad
lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii oraz szerokiego zakresu zabiegów fizjoterapii. Celem naszego Zespołu lekarzy i fizjoterapeutów jest niesienie
pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb
każdego Pacjenta.
W ofercie przychodni znajdują się m. in.:
konsultacje lekarzy specjalistów,
diagnostyka i rehabilitacja funkcjonalna stawów, kręgosłupa oraz neurologiczna,
terapia manualna,
diagnostyka oraz profilaktyka osteoporozy,
zabiegi na stawach wykonywane pod USG,
rehabilitacja w domu pacjenta.
Do leczenia każdego Pacjenta podchodzimy holistycznie – szczegółowo analizujemy dolegliwości i planujemy terapię, wykorzystując różnorodne techniki i nowoczesne metody leczenia, aby uzyskać jak najlepsze
efekty w przywracaniu zdrowia i funkcjonalności.

Wybierz nasze Centrum na Ursynowie,
jeśli:

chcesz szybko wrócić do zdrowia,
szukasz kompleksowej opieki lekarsko-fizjoterapeutycznej w zakresie leczenia schorzeń narządu ruchu,
doznałeś urazu lub przeciążenia aparatu ruchu lub
chcesz im zapobiec,
chcesz zadbać o swoje kości,
masz problem z poruszaniem się,
potrzebujesz indywidualnie dopasowanego programu leczenia lub chcesz poćwiczyć w grupie pod
okiem terapeuty,
potrzebujesz rehabilitacji w domu.

Konsultacje specjalistyczne
Konsultacja lekarska specjalisty: ortopedii i traumatologii / rehabilitacji
Konsultacja kardiologiczna
Echo serca
Konsultacja internistyczna
Konsultacja lekarska z zakresu boreliozy
Konsultacja fizjoterapeutyczna
Konsultacja ortopedyczna z USG
Blokada sterydowa pod kontrolą USG
USG jednego stawu
USG dwóch jednoimiennych stawów
Podanie kwasu hialuronowego pod USG
(One-shot), np. Flexus Fluid One, Synvisc One
Podanie kwasu hialuronowego Ost Plus
Podanie kwasu hialuronowego np. Flexus
Fluid
Terapia Norflex
Podanie PRP (GPS mini)
Podanie GPS (duży)
Podanie PRP (niska koncentracja)
PRP z kwasem hialuronowym
Usunięcie zwapnień pod kontrolą USG

200/160 zł
160 zł
200 zł
120 zł
160 zł
130 zł
300 zł
120 zł
200 zł
300 zł
800 zł
300 zł
200 zł
980 zł
1 500 zł
2 000 zł
600 zł
800 zł
800 zł

Fizjoterapia
Fizjoterapia indywidualna (30 / 60 min)*

100/150 zł

Indywidualny trening medyczny (60 min)*
150 zł
Masaż leczniczy częściowy (25 / 50 min)*
80/120 zł
Masaż relaksacyjny (25 / 50 min)*
90/130 zł
Masaż suchy na łóżku wodnym (20 min) 25/100/200 zł
1 / 5 / 10 zabiegów**
**
Kinesiotaping / taping sportowy
50 zł
Masaż pneumatyczny - pojedynczy
40 zł
zabieg
Masaż pneumatyczny - pakiet 5 / 10
175/300 zł
zabiegów

Zajęcia ogólnousprawniające w grupie

(Aktywny senior, Zdrowe plecy, Profilaktyka osteoporozy)
Pojedyncze wejście (45 min)
Karnet 4 / 8 / 12 wejść
ważny 1 / 2 / 3 mies. od zakupu

30 zł
100/180/240 zł

PakietY fizjoterapeutycznE

Krokówdo
doZDROWIA
ZDROWIA
1010
Kroków
Fizjoterapia indywidualna 10 x 30 min
+ fizykoterapia x 20
zabiegów
Dla pacjentów,
którzy odbyli konsultację lekarską lub
fizjoterapeutyczną
w CKR

1100 zł

900 zł

5 Kroków do ZDROWIA
Fizjoterapia indywidualna 5 x 30 min
+ fizykoterapia x 10
zabiegów

DODATKOWE
KORZYŚCI
W trakcie pakietu:
20% rabatu na pozostałe zabiegi.
Po zakończeniu
pakietu: 20% rabatu
na zajęcia ogólnousprawniające
w grupie.

600 zł

Fizykoterapia
Elektroterapia* (galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, prądy
diadynamiczne, elektrostymulacja)

20 zł

Prądy KOTZ*

20 zł

Magnetoterapia*

20 zł

Pole elektromagnetyczne (Terapuls)*

20 zł

Światłolecznictwo (Sollux)*

20 zł

Scanlab*

20 zł

Ultradźwięki, ultrafonoforeza*

20 zł

Laseroterapia*

20 zł

Laser wysokoenergetyczny
1 / 5 / 10 zabiegów

40/175/300 zł
20 zł

Krioterapia miejscowa*
Terapia falami uderzeniowymi
1 / 3 / 5 zabiegów

70/190/300 zł

Dietetyka
Konsultacja dietetyczna
pierwsza/kolejna wizyta

160/120 zł

Analiza składu ciała

120 zł

Pakiet dietetyczny (3 mies.)

680 zł

* Przy jednorazowym zakupie 10-ych samych zabiegów zniżka 10%
** Karnet na okaziciela

