
 
RehaPraxis Fizjoterapia                                                                                                
ul. Ogrodowa 1H U3 
44-190 Knurów 
tel. 783 656 776 
NIP 9691500588       

 

 

 

CENNIK  

RehaPraxis Fizjoterapia 
 
 

Pierwsza wizyta diagnostyczno – konsultacyjna                              140 zł 

 

 

Konsultacja neurorozwojowa niemowląt                                         140 zł 

 

 

FIZJOTERAPIA PEDIATRYCZNA 

           

     USŁUGA                           CENA JEDNOSTKOWA            PAKIET  

                                                   

Terapia neurorozwojowa                         95 zł                           10x  855 zł    

Bobath do 45 min *                                                                           

Diagnozowanie  

noworodków  

wg metody Prechtla                               300 zł                                    - 

Diagnoza SI                                           300 zł                                    -  
sesja diagnostyczna,  

wydanie dokumentu diagnozy,  

omówienie z rodzicami wyników 

Terapia SI do 45 min                              95 zł                            10x 855zł 

Wady postawy do 45 min                       75 zł                             8x 550 zł 
                                                                                  7x terapia + powtórna wizyta 

                                                                                                        diagnostyczno - konsultacyjna                                                                                                 

 

Pielęgnacja niemowląt                          250 zł                                  - 
wg koncepcji Bobath 

warsztaty dla rodziców do 120 min 

Noszenie dzieci w chustach                  250 zł                                  -  
warsztaty dla rodziców do 120 min 

 

                            



 

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA 

      

      USŁUGA                           CENA JEDNOSTKOWA            PAKIET  

 

Wizyta  

diagnostyczno-konsultacyjna               140 zł                                    - 

Sesja terapeutyczna do 45 min              95 zł                             8x 665 zł 

 

FIZJOTERAPIA  

ORTOPEDYCZNA, NEUROLOGICZNA, ONKOLOGICZNA 

 

           

     USŁUGA                           CENA JEDNOSTKOWA            PAKIET  

                                                   

Wizyta  

diagnostyczno-konsultacyjna               140 zł                                    - 

Sesja terapeutyczna do 45 min             100 zł                            10x  900 zł 

Masaż 45 min                                       100 zł                            10x  900 zł 

Drenaż limfatyczny 45 min                  120 zł                            10x 1080 zł 

 

 

KINESJO TAPING 

           

     USŁUGA                           CENA JEDNOSTKOWA            PAKIET  

                                                   

Kinesjo Taping                            3 zł za 5 cm taśmy                         - 

 

 

PSYCHOLOG 

           

     USŁUGA                           CENA JEDNOSTKOWA            PAKIET  

                                                   

Pierwsza wizyta                                  140 zł                                     -  

konsultacyjna do 60 min 

Konsultacja rodzinna / pary                150 zł                                     - 

do 60 min                             



 

 

Wizyty domowe ** 

do każdej wizyty domowej doliczana jest indywidualnie kwota dojazdu 

do pacjenta 

* terapeuta zastrzega sobie możliwość przerwania terapii w każdym momencie w przypadku 

dzieci niewspółpracujących (silny  płacz, szczególne rozdrażnienie) dlatego należy mieć na 

uwadze aby w miarę możliwości dzieci na  terapię przychodziły wypoczęte i najedzone.  

**Możliwe są również wizyty domowe za dodatkową opłatą na terenie Knurowa i okolic. 

Wówczas do ceny podstawowej  naliczana jest dodatkowa, indywidualna opłata za dojazd. Więcej 

informacji udzielamy telefonicznie 783 656 776. 

 

 

Regulamin wizyt RehaPraxis Fizjoterapia 

1. Pacjent zobligowany jest do punktualnego stawiania się w 

wyznaczonym terminie wizyty. 

2. Spóźnienia na wizytę skutkować będą skróceniem czasu 

spotkania o czas spóźnienia. 

3. Ewentualne odwołanie wizyty przez pacjenta musi nastąpić 

do godziny 15.00 dnia poprzedzającego planowaną wizytę. 

4. Jeśli pacjent nie dotrze na umówioną wizytę bez uprzedniego 

odwołania jej (pkt. 3), wizyta jest uznawana za zrealizowaną i 

nie ma możliwości jej odrobienia, wówczas na adres pacjenta 

zostanie wysłany rachunek za wizytę na kwotę zgodną z 

cennikiem lub wizyta zostanie odpisana od wykupionego 

pakietu. 

5. Rezygnacji można dokonać wyłącznie: 

- osobiście, 

- kontaktując się telefonicznie 783656776 

- wysyłając wiadomość sms na podany wyżej nr telefonu. 

6. Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez terapeutę, będzie ona 

nadrobiona w możliwym wolnym terminie. 

Terapia psychologiczna                      120 zł                                     - 

do 45 min                      

Zaświadczenia/opinie                          1 szt./30 zł 



7. Opłata za wizytę uiszczana jest przed wizytą i płatna w całości 

na miejscu. 


