
CENTRUM  
MEDYCZNE

Wybierz szybszą drogę
do zdrowia i sprawności

Konsultacje  
specjalistyczne  

i rehabilitacja

ZareZerwuj wiZytę lub Pobyt 
w centrum medycznym

centrummedyczne@ckr.pl

ul. Gąsiorowskiego 12/14
Konstancin-jeziorna

PoDNoSiMy jaKoŚĆ
twojeGo Życia

(22) 703 06 66
(22) 703 06 67
pon.-pt. 8:00-19:30 

@
www.ckr.pl

Polub nas na



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

Laser wysokoenergetyczny 50 zł

Światłolecznictwo (Sollux)* 17 zł

Ciepłolecznictwo (hydrocolator)* 17 zł

Krioterapia miejscowa* 18 zł

Masaż pneumatyczny* 40 zł

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

SIS (Super Indukcyjna Stymulacja) 
1 / 5 zabiegów

100 / 
400 zł

Hydroterapia  
(masaż wirowy częściowy / całościowy)

18/20 zł

Fizjoterapia
Porada fizjoterapeutyczna 110 zł

Fizjoterapia indywidualna (30 min)* 80 zł

Fizjoterapia indywidualna (60 min) 120 zł

Rehabilitacja z egzoszkieletem (do 60 min) 240 zł

Trening funkcjonalny w grupie (30 min)* 40 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające w grupie (30 min)* 20 zł

Ćwiczenia w systemie HUR (30 min)* 40 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

Masaż leczniczy częściowy (25 min)* 50 zł

Masaż leczniczy całościowy (50 min)* 80 zł

FizyKoterapia

masaŻe i zabieGi uzdrowisKowe
Inhalacje solankowe (solanka konstancińska) 15 zł

Inhalacje lekowe 15 zł

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

Kąpiel solankowa 25 zł

Kąpiel sucha CO2 20 zł

Okłady borowinowe 18 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

ZaGwaraNtuj Sobie  
szybszy powrót  

do zdrowia i sprawności
Konsultacje specjalistyczne

Konsultacja neurologopedyczna 250 zł

Ćwiczenia neurologopedyczne 220 zł

neuroloGopedia

Ortopedia i reumatologia 170-300 zł

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

Neurologia 150–300 zł

Kardiologia i endokrynologia 150–200 zł

Konsultacja lekarska z terapią manualną 110 zł

neuropsycholoGia
Konsultacja neuropsychologiczna 150-250 zł

Terapia neuropsychologiczna 100-220 zł

Konsultacja psychologiczna 120 zł

dla dzieci
Diagnoza integracji sensorycznej (3x50 min) 450 zł

Terapia indywidualna z elementami 
integracji sensorycznej (30 min) 

90 zł

Terapia integracji sensorycznej (30 min) 70 zł

Blokada dostawowa, kwas hialuronowy 
(bez preparatu)

160 zł

Iniekcja dostawowa – ACP PRP 850 zł

Iniekcja dostawowa – Terapia Angel PRP 2 000 zł

Terapia Cellular Matrix (PRP+HA) 1 250 zł

Terapia Orthokine  
stawy duże / średnie / małe  

4 500 /  
3 200 /  

1 700  zł

 inieKcje 

 * Przy zakupie pakietu 10 zabiegów rabat 10%


