
Cennik usług SPSK Klinika Rehabilitacji CMKP 

Usługa Cena  Uwagi  

Konsultacje      

Konsultacja lek. rehabilitacji medycznej / prof. 190 / 270   

Konsultacja dietetyczna pierwszorazowa 40 min 180   

Konsultacja dietetyczna kolejna 30 min 150   

Konsultacja dietetyczna opracowanie jadłospisu na 7 dni 150   

Konsultacja psychologiczna 50 min 150 - 300   

Lekarskie konsultacje konopne     

Konsultacja w zakresie medycyny konopnej / wstępna 45 min 350   

Konsultacja w zakresie medycyny konopnej / kolejna 30 min 270   

Konsultacja wystawienie recepty 120   

Mezoterapia igłowa w leczeniu bólu kręgosłupa, stawów  *zaleca 
się 3-5 podań 

    

kwalifikacja z podaniem  300 - 350 lek w cenie 

kolejne podanie 250 - 300 lek w cenie 

Mezoterapia igłowa blizn  *zaleca się 3 - 5 podań     

kwalifikacja z podaniem  300 - 350 lek w cenie 

kolejne podanie 250 - 300 lek w cenie 

Elektroneurografia (ENG) - badanie przewodnictwa nerwowego     

próba tężyczkowa  200   

próba miasteniczna 2 mięśnie  200   

badanie 1 nerwu włókna czuciowe + ruchowe+ fala F  100   

badanie 1 mięśnia metodą ilościową  100   

badanie 1 mięśnia metodą jakościową  50   

badanie 1 nerwu ruchowego 50   

badanie 1 nerwu czuciowego 50   

badanie 1 nerwu ruchowego + Fala F 80   

koszt badania w przypadku dzieci do 8 roku życia jest wyższy o 
100%, natomiast u dzieci powyżej 8 roku życia o 50%   

  

Przykładowe ceny złożonych badań: 
  

  

badanie w zespole cieśni kanału nadgarstka jedna / obie ręce (bez 
oceny mięśni) 200 / 350 

  

badanie w zespole cieśni kanału nadgarstka jedna / obie ręce (bez 
oceny mięśni + inching) 250 / 400 

  

badanie w zespole rowka nerwu łokciowego  200   

badanie 1 nerwu ruchowego + inching 100   

badanie w przypadku polineuropatii   450   

badanie splotu ramiennego - całego  550 - 600   

badanie w kierunku choroby neuronu ruchowego (SLA) 600   

Rehabilitacja     



Rehabilitacja indywidualna (terapia manualna, terapia tkanek 
miekkich, ćwiczenia pod nadzorem, instruktaż, zabiegi 
fizykoterapii)  30 / 60 min 

  bez Salus i 
fali 

uderzeniowej 

1 wizyta 100 / 150   

Pakiet 5 wizyt  450 / 700   

Rehabilitacja indywidualna (terapia manualna, terapia tkanek 
miękkich, ćwiczenia pod nazdorem, instruktaż, zabiegi fizykoterapii 
90 min 

  bez Salus i 
fali 

uderzeniowej 

1 wizyta 220   

Pakiet 5 wizyt  1050   

Kinezjotaping 30 - 60   

Trakcje kręgosłupa (stół trakcyjny Traction Table Platinium) 
odcinek lędźwiowy i szyjny kręgosłupa 20-30 min 

    

1 zabieg 40 / 50   

Pakiet 5 zabiegów 175 / 225   

      

Fizykoterapia     

Fizykoterapia (elektroterapia, fonoforeza, laseroterapia, 
krioterapia miejscowa) 

    

1 zabieg 25   

Pakiet 5 zabiegów 110   

Fizykoterapia (ultradźwięki, światłolecznictwo, magnetoterapia)     

1 zabieg 20   

Pakiet 5 zabiegów 90   

Fizykoterapia (hydroterapia)     

1 zabieg 30   

Pakiet 5 zabiegów 135   

Fala uderzeniowa     

1 zabieg 60   

Pakiet 3 / 5 zabiegów 195 / 250   

Salus Talent głęboka stymulacja elektromagnetyczna (bólu narządu 
ruchu) 

    

1 zabieg  90   

Pakiet 3 / 5 zabiegów 255 / 400   

Aquavibron masaż wibracyjny 10-15 min     

1 zabieg 25   

Pakiet 5 zabiegów 110   

Masaż     

Masaż leczniczy, sportowy (kończyn, kręgosłupa, szyi) 55 min     



1 zabieg  135   

5 zabiegów 625   

Masaż leczniczy, sportowy (kończyn, kręgosłupa, szyi) 30 min     

1 zabieg 90   

5 zabiegów 400   

Masaż limfatyczny 55 min     

1 zabieg  150   

 5 zabiegów 700   

Masaż pneumatyczny (konczyn dolnych, kończyn górnych) 30-40 
min 

    

1 zabieg  40   

 5 zabiegów 175   

Podologia ortopedyczna      

Konsultacja podologiczna, komputerowe badanie funkcjonalne 30 
min 

200   

Leczenie toksyną botulinową (botoks)     

Kwalifikacja do zabiegu prof. M. Łukowicz 100   

Spastyczność      

kończyna górna (jedna) 1110 lek w cenie 

kończyna górna (obie) 1820 lek w cenie 

kończyna dolna, w tym stopa końsko-szpotawa (jedna) 1110 lek w cenie 

kończyna dolna (obie) 1820 lek w cenie 

spastyczność czterokończynowa 3240 lek w cenie 

Dystonie ogniskowe (szyjna, krtaniowa) kurcz powiek, kręcz karku 1110 lek w cenie 

Dystonia uogólniona 3240 lek w cenie 

Połowiczy kurcz twarzy 1 ampułka 900   

Połowiczy kurcz twarzy ½ ampułki 700   

Zespół Sudecka (jedna dłoń) 1010 lek w cenie 

Bóle napięciowe, migrena 1820 lek w cenie 

Ślinotok przewlekły z powodów neurologicznych  1010 lek w cenie 

Nadmierne pocenie się (dłonie / pachy / stopy, obie) 1410 lek w cenie 

Bruksizm (zgrzytanie zębami) oba żwacze 1010 lek w cenie 

Pomoce rehabilitacyjne      

Wałek z uchwytami Onda, Trendy  145   

Taśma rehabilitacyjna czerwona 1mb., Thera Band 20   

Taśma rehabilitacyjna zielona 1mb., Thera Band 20   

Taśma rehabilitacyjna niebieska 1mb., Thera Band 20   

Tubing rehabilitacyjny czerwony 1 mb., Thera Band  15   

Tubing rehabilitacyjny zielony 1 mb., Thera Band 15   

Tubing rehabilitacyjny niebieski 1 mb., Thera Band 15   

Piłka rehabilitacyjna 55 cm, Thera Band 100   

Piłka rehabilitacyjna 65 cm, Thera Band 115   



Piłka rehabilitacyjna 75 cm, Thera Band 125   

Piłka rehabilitacyjna Redondo 18 cm, Togu 50   

Piłka rehabiltacyjna Redondo 22 cm, Togu 50   

Dysk korekcyjny senso 33 cm, Togu  175   

Kinesiotape 1 rolka x 5 m, Thera Band  50   

Kompres żelowy ciepło zimno 35   

      

 


