Cenník pre samoplatcov (na vlastnú žiadosť pacienta) a

Cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia
Zmluvné ceny sú platné od 1. 6. 2015

FYZIATRICKO – REHABILITAČNÉ ODDELENIE
Klasická masáž na jednej končatine alebo na časti trupu (šija, chrbát, driek) nad 7 výkonov

6,00 €

Manuálna drenáž lymfy v trvaní 45 min. nad 10 výkonov

16,60 €

Manuálna drenáž lymfy v trvaní 45 min. podaná tretí a viackrát v roku

16,60 €

Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny, lavatermu) nad 7 výkonov

1,70 €

Vysokofrekvenčná diatermia (mikro, krátke a decimetrové vlny) nad 10 výkonov

2,50 €

Elektrostimulácia pri spastických alebo chabých obrnách nad 20 výkonov

1,70 €

Elektroanalgézia TENS nad 10 výkonov

1,70 €

Trakcia. Liečebné použitie distrakčných metód na trakčných zariadeniach nad 10 výkonov

2,00 €

Prístrojová lymfodrenáž dolných končatín nad 10 výkonov

8,50 €

Magnetoterapia. Liečebná aplikácia pulzného magnetického poľa na segment, končatinu, celé telo
nad 10 výkonov

2,50 €

Liečba infračerveným ožiarením (solux) jednej časti tela nad 10 výkonov

1,70 €

Výber maséra

5,00 €

Ostatné výkony sú spoplatňované podľa ceny bodu SVaLZ

0,021 €

Poznámka: V súlade so zákonmi č. 576/2004 Z. z. a č. 577/2004 Z. z. v platnom znení, nariadením vlády SR č. 722/2004 Z. z. a č. 777/2004 Z. z. v
platnom znení, v spojení s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení sa uvedené zdravotné výkony na žiadosť pacienta poskytujú ako
platené služby za úhradu. NOVAPHARM, s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie, určuje ceny v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Zákon o cenách v
platnom znení. NOVAPHARM, s.r.o., si vyhradzuje oprávnenie poplatok primerane znížiť/odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
V Bratislave, dňa 28.5. 2015
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