
CENNIK 

 

CENNIK – DZIECI I MŁODZIEŻ 

Wizyta fizjoterapeutyczna – pierwsza wizyta, na której sporządzana jest 

dokumentacja oraz przeprowadzane badanie 

+ rodzeństwo 

150,00 zł 

 

100,00 zł 

TERAPIA RĘKI PTR 

Diagnoza pisemna 

Terapia 

250,00 zł 

130,00 zł/50 min lub 70zł/30min 

Grafomotoryka (w tym elementy terapii pedagogicznej jeśli jest taka potrzeba) 130,00 zł/50 min lub 70zł/30min 

INTEGRACJA SENSORYCZNA 

Diagnoza  

 

Rediagnoza 

Terapia 

400,00 zł/2-3 h +  

100zł/1h omówienie (opcjonalnie) 

200,00 zł 

130,00 zł/50 min lub 70zł/30min 

Terapia NeuroTaktylna 80,00 zł/30 min 

Rozluźnianie mięśniowo -powięziowe 150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

Kineziologia radosna 130,00 zł/50 min lub 70zł/30min 

Ręko - Sensoryka 150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

Fizjo – Sensoryka  150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

TERAPIA W KOMBINEZONIE DUNAG 02 

Dynamiczne siedzisko 

„Pajaczek” 

Szyna Rehabilitacyjna 

Ćwiczenia w kombinezonie 

Chód w kombinezonie 

Terapia w kombinezonie 

                80,00 zł/30 min 

80,00 zł/30 min 

80,00 zł/30 min 

80,00 zł/30 min 

80,00 zł/30 min 

150,00 zł/50min 

METODA SPECJALNA 

FDM   

Bobath Adult 

PNF 

GTS 

FITS 

BSPTS 

TERAPIA STAWÓW SKRONIOWO – ŻUCHWOWYCH 

150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

150,00 zł/50 min lub 80zł/30min  

150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

150,00 zł/50 min lub 80zł/30min 

Zajęcia poprawiające kondycje fizyczną 150,00 zł/50 min 

MASAŻ 

Dzieci 

Terapia blizny 

80,00 zł/30 min 

80,00 zł/30 min 

Taping 50,00 zł/punkt 

EEG BIOFEEDBACK 

Diagnoza 

Diagnoza z opisem 

Terapia 

120,00 zł 

150,00 zł 

120,00 zł/1 sesja 

LOGOPEDA 

Diagnoza pisemna 

Terapia 

Terapia (w tym synteza wzrokowa, synteza słuchowa, Forbrain w zależności od potrzeb 

dziecka) 

Przygotowanie do edukacji szkolnej / Wspomaganie edukacji szkolnej / Terapia 

pedagogiczna 

250zł 

120zł/50min lub 60zł/30min 

140zł/50min lub 70zł/30min 

 

140zł/50min lub 70zł/30min 

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 80,00 zł/50 min 

Wystawianie zaświadczeń od 50,00 zł 

  



CENNIK – DOROŚLI 

Pierwsza wizyta – wizyta fizjoterapeutyczna (sporządzenie dokumentacji, badanie, 

wprowadzenie do terapii) 
150,00 zł/ wizyta 

Druga wizyta i kolejne – terapia główna 150,00 zł/wizyta 

Taping 50,00 zł punkt 

Masaż częściowy 80,00 zł/30min 

Masaż całościowy 120,00 zł/50 min 

EEG Biofeedback – diagnoza 120,00 zł 

EEG Biofeedback – diagnoza z opisem 150,00 zł 

EEG Biofeedback – terapia 120,00 zł/1 sesja 

TURNUSY 

TURNUS TERAPIA RĘKI 

- diagnoza zaburzeń małej motoryki, 

- usprawnianie małej motoryki, 

- grafomotoryka 

- ćw. globalne obręczy barkowej i rąk, 

- ćw. stabilizacji postawy nastawione na normalizacje napięcia mięśniowego, 

- doskonalenia koordynacji ruchowej, wzrokowo – ruchowej i równowagi, 

2h 20min/5 dni/ 1 650,00 zł 

2h 20min/10 dni/ 3 300,00 zł 

TURNUS SI 

Warunkiem przyjęcia na turnus si jest aktualna diagnoza. 

Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego + masaż/ terapia neurotaktylna  + 

terapia ręki/ grafomotoryka. 

2h 20min/5 dni/ 1 700,00 zł 

2h 20min/10 dni/ 3 400,00 zł 

TURNUS W KOMBINEZONIE DUNAG 02 

- masaż/rozciąganie/metoda specjalna, 

- ćwiczenia ogólne w kombinezonie, 

- dynamiczne siedzisko, 

- „pajączek” 

- szyna rehabilitacyjna 

2h 20min/5 dni/ 1 900,00 zł 

2h 20min/10 dni/ 3 800,00 zł 

TURNUS TERAPIA WAD POSTAWY 

- terapia Metodą FITS, BSPTS 

- terapia Modelem FDM 

- terapia Metodą Bobath Adult 

- Globalna Terapia Stopy 

-ćw. ogólnorozwojowe 

2h 50min/5 dni/ 2 250,00 zł 

TURNUS WYCISZAJĄCY 

- terapia neurotaktylna 

- terapia modelem FDM/ FDM neuro/ FDM dzieci/ FDM limfologia 

- kineziologia radosna/ elementy SI 

- masaż 

1h 50min/5 dni/ 1 450,00 zł 

TURNUS AKTYWNY NASTOLATEK 

Skierowany do dzieci i młodzieży w okresie bóli wzrostowych, mających rozstępy, 

nieprawidłową postawę ciała, otyłość, brak aktywności ruchowej i kondycji fizycznej 

itp. 

2h 20min/5 dni/1 900,00 zł 

 

TURNUS AKTYWY MALUCH 

Skierowany do dzieci do 5 r.ż o ograniczonej aktywności ruchowej, z zaburzeniami 

napięcia mięśniowego, z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz 

zaburzeniami małej motoryki. 

1h 20min/5 dni/ 1 150,00 zł 

TURNUS LOGOPEDYCZNY 

- terapia logopedyczna i terapia ręki + 

Opcjonalnie: 

- EEG Biofeedback 

- terapia stawów skroniowo – żuchwowych 

-ćw globalne obręczy barkowej (ćw. dużej  motoryki oraz napięcia mięśni głębokich) 

1h 50min/5 dni/ 1250,00zł + 

 

40min/5dni/ 600,00zł 

30min/5dni/ 400zł 

50min/5dni/ 750,00zł 

Turnus indywidualny 

Zajęcia dobierane do indywidualnych 

potrzeb dziecka. Istnieje możliwość 

łączenia terapii. Cena ustalana 

indywidualnie 

Istnieje możliwość doboru dodatkowych zajęć do turnusów za dodatkową opłatą. 


