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PROCEDŪRŲ KAINYNAS
Paslaugos pavadinimas
Gydytojo specialisto konsultacija

Kaina
eurais*
29,30

Gydomasis masažas
Galvos masažas
Kaklo srities masažas
Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas
Plaštakos ir dilbio masažas
Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros)
Nugaros masažas
Pilvo raumenų masažas
Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas
Nugaros ir juosmens srities masažas
Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės
užpakalinės aksiliarinės linijos)
Apatinės galūnės masažas
Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio
sritys)
Klubo sąnario masažas
Kelio sąnario masažas
Čiurnos sąnario masažas
Pėdos ir blauzdos masažas

3,59
5,33
7,07
3,59
10,66
7,07
5,33
5,33
10,66
11,89
7,07
10,66
3,59
3,59
3,59
3,59

Gydomosios vonios
Sukūrinės rankoms: perlinės, mineralinės, perlinės-mineralinės, terpentino
Sukūrinės kojoms: perlinės, mineralinės, perlinės-mineralinės, terpentino
Perlinės
Vaistažolių (aromatinės: su eteriniais aliejais arba terpentinu)
Povandeninis masažas

4,71
8,31
11,89
14,24
14,24

Fizioterapinis gydymas
Krioterapija
Parafino aplikacija, skysto parafino vonelės
Elektroforezė (su medikamentais)
Darsonvalizacija (vieno lauko)
Transkutaninis elektroneurostimuliavimas (TENS, IST”Intelekt”, BTL-06)
Elektrostimuliavimas (1 lauko)
Magnetolazerinė terapija (1 lauko)
Lazerio terapija (1 lauko)
Ultragarso terapija (1 lauko)
Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 lauko)
Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko)
Interferencinių srovių terapija (1 lauko)
Haloterapija (1seansas)
Ryškios šviesos terapija (30 min.)

1,73
11,89
8,30
4,71
4,71
4,71
4,20
4,71
4,71
5,94
3,59
4,71
8,10
5,88

Funkcinės diagnostikos tyrimai
12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu
12-kos derivacijų EKG užrašymas palatoje su gydytojo aprašymu
Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas
Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu
Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas, įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su broncholitikais ir
bronchospastikais (analizė kompiuteriu)

10,66
13,63
4,20
16,29
36,69

Paslaugos pavadinimas
Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas kompiuteriu (VC, Tiffano, MV, F) be analizės
kompiuteriu
Individualiosios racionaliosios psichoterapijos kursas
Įvairių psichologinių sutrikimų psichoterapijos kursas (1 seansas)
Logopedo gydomųjų seansų kursas (30 min.)
Logopedo pirminė apžiūra

Kaina
eurais*
18,34
8,81
4,69
5,58
7,68

Kineziterapija
Pratimai kvėpavimo funkcijai gerinti::
Individualus užsiėmimas
Grupinis užsiėmimas
Aktyvūs pratimai po įvairių ligų
(atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto):
Grupinis užsiėmimas
Individualus užsiėmimas
Kineziterapija vandenyje:
individualus užsiėmimas
grupinis užsiėmimas
Kineziterapija po traumų ir ortopedinių susirgimų
individualus užsiėmimas
grupinis užsiėmimas
Pasyvūs sunkių ligonių reabilitacijos pratimai (pratimai atliekami individualiai, padedant specialistui)
Stuburo tempimas ir mankšta
Vandenyje (vertikali vonia)
Salėje
Ergoterapija
individualus užsiėmimas
grupinis užsiėmimas
Mechanoterapija
Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga
Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga

5,94
3,59

5,33
8,30
35,56
11,89
14,24
9,53
16,29
14,24
8,30
11,89
8,30
11,89
14,24

Akupunktūra
Korporalinė akupunktūros procedūra
Taškų šildymo procedūra
Mikrosistemos akupunktūros procedūra (aurikuliarinė, skalpinė terapija)
Prolonguota akupunktūra (mikroakupunktūra ir aplikacijų akupunktūra)
Lazerinė punktūra, termopunktūra
Elektroakupunktūra
Magnetinė lazerinė punktūra

5,19
6,93
7,79
4,33
6,06
4,33
6,93

Kitos procedūros
Stuburo funkcinės būklės (neurospinalinis indeksas) įvertinimas „INSIGHT SUBLUXATIEN STATION”
diagnostikos aparatu (1 tyrimas)
Kompresinė terapija (1 galūnė)
Kompresinė terapija (2 galūnės)
Bioptrono šviesos terapija
Bioptrono spalvų terapija
Kineziterapija vandens takelyje
Smūgio bangos terapija
„Orion“ hidromasažinė vonia
Bendra manualinė terapija**
Eisenos testavimo procedūra (Zebris)
Raumenų jėgos įvertinimo ir stiprinimo (Red Cord) procedūra
Sausas vandens masažas
Odos valymo procedūra
* Kainyne nustatytos kainos vienai procedūrai.

** Procedūra skiriama tik stacionare gydomiems pacientams.
Procedūros parduodamos tik po gydytojo konsultacijos.
Kainos nustatytos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 d. įsakymo Nr. 357 aktualia redakcija.

27,57
8,98
13,79
5,52
6,90
27,57
34,48
15,43
39,09
33,81
36,90
10,66
10,94

