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CENÍK 
(platný od 1.1.2018) 

 

 

AMBULANTNÍ FYZIOTERAPIE 

Vstupní kineziologický rozbor    60 / 30 min.  600 / 300 Kč 

Individuální pohybová terapie (IPT)   60 / 30 min.  600 / 300 Kč 

Konzultace s klientem, poradentsví   60 / 30 min.  600 / 300 Kč 

Vystavení fyzioterapeutické zprávy na žádost klienta             100 Kč 

Sestavení fyzioterapeutického plánu psanou formou, leták            100 Kč 

 

Zvýhodněná cena při zakoupení permanentky 
(platná 6 měsíců od data prodeje): 

15 vstupů na IPT v délce 1 hodiny            7 500 Kč 

 

 

DOMÁCÍ FYZIOTERAPIE 

Vstupní kineziologický rozbor    60 / 30 min.  600 / 300 Kč 

Individuální pohybová terapie    60 / 30 min.  600 / 300 Kč 

Konzultace s klientem, poradenství   60 / 30 min.  600 / 300 Kč 

Vystavení fyzioterapeutické zprávy na žádost klienta             100 Kč 

Sestavení fyzioterapeutického plánu psanou formou, leták            100 Kč  

Doprava: 

 - v rámci okresu Ostrava                  40 Kč 

 - MS kraj, mimo okres Ostrava   dle aktuální ceny pohonných hmot a km 

 - kraj Vysočina, Jihomoravský kraj          dle aktuální ceny pohonných hmot a km 
  

  

AMBULATNÍ I DOMÁCÍ FYZIOTERAPIE 

Kinesio tejpování 

     - aplikace během IPT         2 Kč / 1 cm 

     - aplikace samostatně bez terapie        3 Kč / 1 cm 

     - aplikace cross-link tejpu      10 Kč / 1 ks 

Pevný, rigidní tejp            2 Kč / 1 cm 

Instruktáž v tejpování (zaučení rodiny nebo známých)                       100 Kč  

 

DÁRKOVÉ POUKAZY 

Dárkové poukazy v hodnotách 300 Kč, 600 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a 3 000 Kč jsou platné na 

veškeré služby REHABILITACE Re-habilis podle vlastního výběru obdarovaného, a to 6 

měsíců od data prodeje. 

STORNO POPLATKY 

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci na smluvený termín a hodinu dostavit, 

oznamte mi to, prosím, nejpozději do 21:00 předchozího dne. Umožníte tak jiným pacientům 

využít Vaše místo. Je tedy možné, že se to někdy může hodit právě Vám. V případě, že se z 

termínu neomluvíte, budu Vám při další návštěvě účtovat navíc obvyklou hodinovou sazbu 

dle platného ceníku služeb. 


