
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija 15 min. 20,00 €

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (su siuntimu) 15 min. nemokamai

Vyr. kineziterapeuto konsultacija + procedūra 60 min. 40,00 €

Vyr. kineziterapeuto išplėstinė konsultacija 80 min. 60,00 €

Išplėstinė kineziterapeuto konsultacija + procedūra 60 min. 30,00 €

Išplėstinė ergoterapeuto konsultacija + procedūra 60 min. 30,00 €

INDIVIDUALI KINEZITERAPIJA 

Individuali kineziterapija 60 min. 26,95 €

Individuali kineziterapija 30 min. 15,00 €

5 individualūs kineziterapijos užsiėmimai 30 min. 67,50 €

10 individualūs kineziterapijos užsiėmimai 30 min. 127,50 €

Individuali kūdikių kineziterapijos konsultacija 30 min. 23,00 €

Individuali vaikų (1 - 5 metų) konsultacija ir gydymo plano sudarymas 40 min. 18,00 €

Individuali vaikų (6 -12 metų) konsultacija ir gydymo plano sudarymas 40 min. 16,00 €

Individuali kūdikių kineziterapija su masažo elementais (kūdikiams iki 12 mėn.) 25-30 min. 16,00 €

5 individualios kūdikių kineziterapijos užsiėmimai  10% nuolaida 25-30 min. 76,00 €

10 individualios kūdikių kineziterapijos užsiėmimai  15% nuolaida 25-30 min. 157,60 €

INDIVIDUALI ERGOTERAPIJA

Individuali ergoterapija sergant atramos judamojo aparto ligomis (OTR) 40 min. 22,00 €

5 individualūs ergoterapijos užsiėmimai (OTR) (5 x 40 min.) 40 min. 57,25 €

10 individualūs ergoterapijos užsiėmimai  (OTR)(10 x 40 min.) 40 min. 103,50 €

Individuali ergoterapija sergant neurologinėmis ligomis (NL) 40 min. 26,00 €

5 Indvidualūs ergoterapijos užsiėmimai (NL) (5 x 40 min.) 40 min. 117,00 €

10 individualūs ergoterapijos užsiėmimai  (NL) (10 x 40 min.) 40 min. 221,00 €

MASAŽAS

Gydomasis nugaros masažas  (20-25 min.) 20-25 min. 17,00 €

Gydomasis nugaros masažas (20-25 min.) 5 kartai - 7% nuolaida 20-25 min. 79,05 €

Gydomasis nugaros masažas  (20 min.) 10 kartų - 10% nuolaida 20-25 min. 153,00 €

Pečių juostos ir kaklo masažas (17-20 min.) 17-20 min. 15,00 €

Pečių juostos ir kaklo masažas (17-20 min.) 5 kartai - 7% nuolaida 17-20 min. 67,50 €

Pečių juostos ir kaklo masažas (17-20 min.) 10 kartų - 15% nuolaida 17-20 min. 127,50 €

Abiejų galūnių (kojų) gydomasis masažas 2x15 min. 23,00 €

Abiejų galūnių (kojų) gydomasis masažas 5 kartai - 7% nuolaida 2x15 min. 103,50 €

Abiejų galūnių (kojų) gydomasis masažas 10 kartų - 15% nuolaida 2x15 min. 195,50 €

MASAŽAS

Rankų gydomasis masažas 2x10 min. 15,00 €

Rankų gydomasis masažas 5 kartai - 7% nuolaida 2x10 min. 67,50 €

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Kainoraštis galioja nuo 2021-09-01. Įstaiga pasilieka teisę nustatytas kainas keisti be išankstinio įspėjimo.

PASLAUGOS PAVADINIMAS

Vienos 

procedūros 

trukmė

KAINA

  Aušrūnė Borkienė - fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

Edita Juškaitytė - fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

Saulius Eidukevičius - vyr. kineziterapeutas

Ignas Vaitilavičius - kineziterapeutas 

Anžela Janejeva - kineziterapeutė 

Violeta Pilkevič - kineziterapeutė 

Laura Pivorienė - ergoterapeutė 
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Rankų gydomasis masažas 10 kartų - 10% nuolaida 2x10 min. 127,50 €

Vibracinis krūtinės ląstos masažas 10 min. 17,00 €
Vibracinis krūtinės ląstos masažas 5 kartai - 7% nuolaida 10 min. 76,50 €

Vibracinis krūtinės ląstos masažas 10 kartų - 10% nuolaida 10 min. 144,50 €

Viso kūno masažas 50 min. 35,00 €

Viso kūno masažas 5 kartai - 7% nuolaida 50 min. 157,50 €

Viso kūno masažas 10 kartų - 10% nuolaida 50 min. 297,50 €

FIZIOTERAPIJOS PROCEDŪROS

Magnetoterapija

Vieno lauko aplinkacija 10-20 min. 8,95 €
Vieno lauko aplinkacija 5 kartai - 7% nuolaida 10-20 min. 40,28 €
Vieno lauko aplinkacija 10 kartų - 10% nuolaida 10-20 min. 76,08 €

Lazerio terapija

Vieno lauko aplinkacija 10 min. 11,00 €

Vieno lauko aplinkacija 5 kartai - 7% nuolaida 10 min. 55,00 €
Vieno lauko aplinkacija 10 kartų - 10% nuolaida 10 min. 99,00 €

Parafino aplikacijos (Reumaphin)

Alkūnės, riešo, plaštakos srities aplikacija 20 min. 6,50 €

Alkūnės, riešo, plaštakos srities aplikacija 5 kartai (5 x 20 min) - 7% nuolaida 20 min. 29,25 €
Alkūnės, riešo, plaštakos srities aplikacija 10 kartų (10 x 20min) - 15% nuolaida 20 min. 55,25 €

Čiurnos, pėdos srities aplikacija 20 min. 7,00 €
Čiurnos, pėdos srities aplikacija 5 kartai - 7% nuolaida 20 min. 31,50 €

Čiurnos, pėdos srities aplikacija 10 kartų (10 x 20min) - 15% nuolaida 20 min. 59,50 €

Purvo aplikacijos 20 min. 8,00 €

Purvo aplikacijos 5 kartai - 7% nuolaida 20 min. 36,00 €

Purvo aplikacijos 10 kartų (10 x 20 min) - 15% nuolaida 20 min. 68,00 €

Hidroterapija

Vandens vonelė kojoms 15 min. 7,00 €

Vandens vonelė kojoms  5 kartai - 7% nuolaida 15 min. 31,50 €
Vandens vonelė kojoms 10 kartų - 15% nuolaida 15 min. 59,50 €

Presoterapija (Limfodrenažas)

Abiejų kojų limfodrenažas 30 min. 12,00 €
Abiejų kojų limfodrenažas 5 kartai (30 min) - 10% nuolaida 30 min. 54,00 €

Abiejų kojų limfodrenažas 10 kartai (30 min) - 15% nuolaida 30 min. 102,00 €

Limfodrenažas rankai (viena galūnė) 15 min. 8,00 €

Vienos rankos limfodrenažas 5 kartai - 10% nuolaida 15 min. 36,00 €

Vienos rankos limfodrenažas 10 kartų - 15% nuolaida 15 min. 68,00 €

Elektros terapija

Elektros stimuliacija (TENS) 15 min. 9,00 €

Elektros stimuliacija (TENS) 5 kartai - 7% nuolaida 15 min. 40,50 €

Elektros stimuliacija (TENS) (10 x 15 min.) 10 kartų - 15% nuolaida 15 min. 76,50 €

Raumenų elektrostimuliacija (RES) 10 min. 9,00 €

Raumenų elektrostimuliacija (RES) 5 kartai - 7% nuolaida 10 min. 40,50 €
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Raumenų elektrostimuliacija (RES) (10 x 10 min) 10 kartų - 10% nuolaida 10 min. 76,50 €

Interferencinių srovių terapija (IF) 15 min. 11,00 €

Interferencinių srovių terapija (IF) 5 kartai (5 x 15 min.) - 10% nuolaida 15 min. 49,50 €

Interferencinių srovių terapija (IF) 5 kartai (10 x 15 min.) - 15% nuolaida 15 min. 93,50 €

Bioness (FES) konsultacija (kojos įtvaro pritaikymas 40 min.) 40 min. 30,00 €

Bioness (FES) konsultacija (rankos įtvaro pritaikymas 30 min.) 40 min. 45,00 €

Individuali kineziterapija su FES (koja 40 min.) 40 min. 24,95 €

Individuali kineziterapija su FES 5 kartai (koja 5 x 40 min.) 10% nuolaida 40 min. 112,28 €

Individuali kineziterapija su FES 10 kartų (koja 10 x 40 min.) 40 min. 212,08 €

Individuali reabilitacija su FES (ranka 30 min.) 40 min. 28,95 €

Individuali reabilitacija su FES 5 kartai (ranka 5 x30 min.) 10% nuolaida 40 min. 130,28 €

Individuali reabilitacija su FES 10 kartų (ranka 10 x 30 min.) 40 min. 246,08 €

Raumenų elektros stimuliacija (FES) (koja 10 min.) 10 min. 11,95 €

Raumenų elektros stimuliacija (FES) 5 kartai (5 x 10 min.) 10 min. 53,78 €

Raumenų elektros stimuliacija (FES) 10 kartų (10 x 10 min.) 10 min. 101,58 €

Raumenų elektros stimuliacija (FES) (ranka 10 min.) 10 min. 11,95 €

Raumenų elektros stimuliacija (FES) 5 kartai (5 x 10 min.) 10 min. 53,78 €

Raumenų elektros stimuliacija (FES) 10 kartų (10 x 10 min.) 10 min. 101,58 €

Kitos elektros terapijos rūšys

Elektroforezė (su vaistiniu preparatu 20 min.) 20 min. 10,00 €

Elektroforezė (su vaistiniu preparatu) 5 kartai (5 x 20 min.) - 10% nuolaida 20 min. 45,00 €

Elektroforezė (su vaistiniu preparatu) 10 kartai (5 x 20 min.) - 15% nuolaida 20 min. 85,00 €

Darsonvalizacija (vienas laukas 15 min.) 7-15 min. 8,25 €

Darsonvalizacija 5 kartai (5 x 15 min.) 10% nuolaida 7-15 min. 37,13 €

Darsonvalizacija (10 x 15 min.) 15% nuolaida 7-15 min. 70,13 €

Garso terapija

Ultragarso procedūra (be medikamentų 10 min.) 3-10 min. 7,00 €

Ultragarso procedūra (su vaistiniu preparatu 10 min.) 3-10 min. 8,50 €

Ultragarso procedūra 5 kartai (5 x 10 min.) 10% nuolaida 3-10 min. 38,25 €

Ultragarso procedūra 10 kartų (10 x 10 min.) 15% nuolaida 3-10 min. 72,25 €

Šviesos terapija

Poliarizuotos šviesos terapija (vienas laukas 3 - 7 min.) 3-7 min. 6,00 €

Poliarizuotos šviesos terapija (vienas laukas 3 - 7 min.) 10% nuolaida 3-7 min. 27,00 €

Poliarizuotos šviesos terapija (vienas laukas 3 - 7 min.) 15% nuolaida 3-7 min. 51,00 €

Judesio korekcija specialiomis juostelėmis (teipavimas)

Vienos srities teipavimas 10-15 min. 10,00 €

Sudėtinis struktūrinis teipavimas (apimant sąnarį ar platesnę struktūrą) 30 min. 17,00 €

Kineziologinis vienos srities teipavimas 20 min. 18,00 €

Individualios pratimų programos pacientui į namus

Pirminės individualios programos sudarymas 10 min. 10,00 €

Pakartotinis programos keitimas 10 min. 8,00 €

Funkcinė elektros stimuliacija taikant specializuotą įrangą (atlieka vyr. kineziterapeutas)


