
Wybierz szybszą drogę
do zdrowia i sprawności

KONSULTACJE
ORTOPEDIA

REHABILITACJA

INDIBA – AktyWnA terApiA 
nA poziomie komórkoWym
Indiba Active to unikalne połącze-
nie przepływu prądu o częstotli-
wości 448 kHz z jednoczesną, od-
powiednio dobraną formą terapii 
manualnej lub ruchu. Uzupełnia 
terapię manualną, wyjątkowo 
skutecznie eliminując ból przez 
oddziaływanie na stan zapalny, 
przyspieszając gojenie, ułatwiając 
mobilizację, aktywując naturalne 
procesy naprawcze tkanek.

Główne wskazania:
 ból i stan zapalny, choroby zwyrodnieniowe stawów,
 stany bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa,
 złamania (przyspieszenie zrostu kostnego),
 uszkodzenia i napięcia mięśniowe,
 skręcenia, nadwyrężenia,
 stany pooperacyjne (wszystkie tkanki),
 zrosty, blizny, tendinpatia, artrozy.

500  005 083
22 826 63 18

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 
W PRzYCHODNI CKR CENTRUm

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

(fixation, elongation, derotacion) 
daje możliwość korekcji nawet du-
żych skrzywień skoliotycznych na 
różnym etapie zaawansowania. 

Przebieg terapii:
  zabieg z fizykoterapii (30 min)      

   – elektrostymulacja, mająca     
   na celu przygotawanie tkanek     
   do zabiegu w maszynie,

  praca w maszynie (30 min),
  ćwiczenia korekcyjne  

   i stabilizujące (30 min).

 Terapia indywidualna z Indiba Activ   150 zł 

Pakiet 10 terapii    1350 zł 

terApiA mETODą 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


