
CENTRUM  
MEDYCZNE

Wybierz szybszą drogę
do zdrowia i sprawności

Konsultacje  
specjalistyczne  

i rehabilitacja

zarezerwuj pobyt
leczniczo-rehabilitacyjny

Konstancin-Jeziorna jest jedyną miejscowością uzdrowiskową 
na Mazowszu. Złoża wód leczniczych i połacie lasów sosnowych 
tworzą charakterystyczny mikroklimat z bogatą zawartością mi-
nerałów w powietrzu. Centrum Medyczne zaprasza wszystkich 
tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, sprawność fizyczną 
i samopoczucie.

co zysKujesz
 opiekę profesjonalnego zespołu specjalistów, 

 indywidualnie ułożony plan leczniczo-rehabilitacyjny,

 pokój o wysokim standardzie,

 trzy posiłki dziennie,

 dostęp do szerokiej oferty usług dodatkowych,  
np. pływalnia, jaskinia solno-jodowa. 

Pobyty wyceniamy indywidualnie, a cena końcowa zależy od:

 kwalifikacji wstępnej i dodatkowych konsultacji lekarskich,

 standardu pokoju (1 os., 2 os.),

 długości pobytu,

 zleconych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

poKoje GoŚcinne

Przy zakupie pobytu na min. tydzień - w cenie 3 wejścia na 
pływalnię z dostępem do kompleksu odnowy biologicznej 
(jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa).

pokój 1 os. z wyżywieniem 189 zł/os.

pokój 2 os. z wyżywieniem 135 zł/os.

pokój 1 os. bez wyżywienia 150 zł/os.

pokój 2 os. bez wyżywienia 99 zł/os.

interwencja lekarza dyżurnego 100 zł

zarezerwuj wizytę lub Pobyt 
w centrum medycznym

(22) 703 06 66
(22) 703 06 67 

Zapraszamy do skorzystania z pozostałych 
usług CKR: 

  diagnostyka obrazowa (RTG, rezonans magne-
tyczny, USG),

  zabiegi ortopedyczne w zakresie reumortopedii 
i artroskopii stawów,

  chirurgia kręgosłupa,

  specjalistyczne programy pobytowe dla osób 
po zabiegach ortopedycznych oraz dotkniętych 
schorzeniami neurologicznymi,

  zabiegi uzdrowiskowe i odnowy biologicznej.

centrummedyczne@ckr.pl

ul. Gąsiorowskiego 12/14
Konstancin-jeziorna

PoDnoSiMy jaKoŚĆ
twojeGo Życia

www.ckr.pl

sprawdź pełną ofertę 
infolinia cKr (22) 703 08 88 

@

czynne: pon.-pt. 8:00-19:30



Konsultacje specjalistyczne

Konsultacja neurologopedyczna (90 min) 150 zł

Ćwiczenia neurologopedyczne (45 min) 100 zł

neuroloGopedia

Ortopedia i reumatologia 150–200 zł

Ortopedia dzieci i młodzieży do 14 r.ż. 140 zł

Neurologia i neurochirurgia 150-300 zł

Kardiologia i endokrynologia 150–200 zł

Echo serca 130 zł

Konsultacja kardiologiczna z Echo serca 250 zł

Konsultacja lekarska z terapią manualną 110 zł

Iniekcja dostawowa - blokada 160 zł

Kwas hialuronowy OST Plus (bez preparatu) 120 zł

Iniekcja dostawowa – ACP PRP 650 zł

Iniekcja dostawowa – Terapia Angel PRP 1 800 zł

Terapia Orthokine  
stawy duże / średnie / małe  

4 500 / 3 200 
/ 1 650  zł

neuropsycholoGia
Konsultacja neuropsychologiczna (90 min) 150 zł

Terapia neuropsychologiczna (60 min) 100 zł

Konsultacja psychologiczna (60 min) 120 zł

Konsultacja logopedyczna (60 min) 120 zł

Ćwiczenia logopedyczne (40 min) 80 zł

loGopedia

Kinezyterapia
Porada fizjoterapeutyczna 110 zł

Fizjoterapia indywidualna (30 min)* 80 zł

Fizjoterapia indywidualna (60 min) 120 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające 
w grupie (30 min)*

20 zł

Ćwiczenia w systemie Terapii Master 
(30 min)*

20 zł

Kinesiotaping 45 zł

Ćwiczenia grupowe w wodzie* 25 zł

Terapia zajęciowa (30 min)* 70 zł

masaŻe
Masaż leczniczy częściowy (25 min)* ** 50 zł

Masaż leczniczy całościowy (50 min)* ** 80 zł

Masaż relaksacyjny częściowy (25 min)* 65 zł

Masaż relaksacyjny całościowy (50 min)* 120 zł

Masaż tajski (50 min) 70 zł

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

 * Przy zakupie pakietu 10 zabiegów rabat 10%
** Wymagane skierowanie

fizyKoterapia
Laser wysokoenergetyczny 50 zł

Fala uderzeniowa (pierwszy / kolejny zabieg) 90/80 zł

Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy in-
terferencyjne, prądy diadynamiczne, prądy TENS, 
Elektrostymulacja, tonoliza, prądy Traberta)*

17 zł

Magnetoterapia* 17 zł

Pole elektromagnetyczne (terapuls, diatermia 
krótkofalowa, scanlab)*

17 zł

Ultradźwięki, ultrafonoforeza* 17 zł

Laseroterapia (skaner, punktowo)* 17 zł

Światłolecznictwo (Sollux)* 17 zł

Ciepłolecznictwo (hydrocolator)* 17 zł

Krioterapia miejscowa* 18 zł

Masaż pneumatyczny* 40 zł

Hydroterapia (masaż wirowy całościowy)* 20 zł

Hydroterapia (masaż wirowy częściowy)* 18 zł

zabieGi uzdrowisKowe
Inhalacje solankowe (solanka ciechocińska) 15 zł

Inhalacje lekowe 
(leki wg zaleceń laryngologicznych)

15 zł

Inhalacje naturalne(z olejkami sosnowymi, itp.) 15 zł

Kąpiel solankowa 25 zł

Kąpiel sucha CO2 20 zł

Okłady borowinowe 18 zł

Pakiet „Zdrowie i Regeneracja” 350 zł

zaGwarantuj Sobie  
szybszy powrót  

do zdrowia i sprawnoŚci

CKR zapewnia kompleksowe podejście do leczenia 
pacjenta, poprzez diagnostykę obrazową, konsultacje 
specjalistyczne, leczenie zachowawcze i operacyjne 
oraz rehabilitację. Świadczenia realizowane są w try-
bie ambulatoryjnym, wizyt domowych lub pobytów 
stacjonarnych. W  Centrum powstał modelowy pro-
gram rehabilitacji w zakresie schorzeń narządu ruchu 
dzieci i dorosłych, rehabilitacji pourazowej, jak i cho-
rób neurologicznych. 

W Centrum Medycznym oferujemy konsultacje spe-
cjalistyczne w zakresie leczenia narządu ruchu, a także 
neurologopedii, reumatologii, kardiologii, endokry-
nologii. 

Stawiamy na indywidualne podejście do pacjenta.  
Proces leczenia zaczyna diagnostyka oraz konsultacja 
kwalifikujaca, podczas której ekspert CKR opracowuje 
program terapeutyczny dostosowany do potrzeb zdro- 
wotnych pacjenta. 

Zapraszamy także do skorzystania z usług wspomaga-
jących powrót do zdrowia, jak: masaż, pływalnia, za-
biegi uzdrowiskowe w grocie solnej, kąpiele solanko-
we i inne.


