
Pakiet 1 – „SOS dla kręgosłupa”(10 zabiegów z każdego rodzaju) 

 Konsultacja z fizjoterapeutą 

 Masaż wibracyjny Aquavibron – 10 zabiegów 
Poprawa ruchomości mięśni i stawów, ukrwienia oraz odżywienia tkanek, które szybciej się regenerują. Masaż 
wibracyjny ma też działanie przeciwbólowe, ponadto poprawia samopoczucie, ponieważ relaksuje i uspokaja. 

 Laseroterapia – 10 zabiegów 
Zabieg fizykoterapeutyczny o działaniu przeciwzapalnym, przyspiesza gojenie i leczenie przeciążonej okolicy. 

 Ćwiczenia czynne - 10 zabiegów 
Indywidualnie dobrany przez fizjoterapeutę zestaw ćwiczeń pozwalający na poprawę ruchomości, zwiększenie 
elastyczności mięśni oraz poprawę funkcjonalną przeciążonej okolicy. Ćwiczenia dobierane są przez fizjoterapeutę 
z uwzględnieniem stanu i możliwości pacjenta. 
 

Pakiet 2- „Zdrowe kolana /biodra” 

 Konsultacja z fizjoterapeutą 

 Prądy TENS – 5 zabiegów na oba kolana/ biodra 
Przezskórna stymulacja nerwów, jest zabiegiem elektroterapii o silnym działaniu przeciwbólowym i 
przeciwzapalnym.  

 Magnetoterapia - 5 zabiegów na oba kolana/ biodra 
Oddziaływanie pola magnetycznego sprowadza się do przenikania przez organizm, powodując zmianę funkcji 
biologicznych tkanek, co w efekcie prowadzi do mobilizacji procesów regeneracyjnych i odpornościowych. 

 Ćwiczenia czynne w odciążeniu - 5 zabiegów na oba kolana/biodra  
Samodzielne wykonywanie ćwiczeń w warunkach zmniejszenia lub nawet zniesienia działania siły ciążenia na daną 
część ciała, w możliwie największym, bezbolesnym zakresie ruchu.  
 

Pakiet 3  „Przeciwbólowy” 

 Konsultacja z fizjoterapeutą 

 Jonoforeza – 10 zabiegów 
Zabieg bardzo pomocny w leczeniu bólu stawów i kręgosłupa, a także różnych stanach zapalnych. 

 Krioterapia miejscowa – 10 zabiegów 
Obniżenie temperatury tkanek organizmu powoduje nasilenie procesów przemiany materii, zmniejszenie 
dolegliwości bólowych oraz zahamowanie procesów zapalnych. 

 Ultradźwięki – 10 zabiegów 
Zabieg działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz zmniejsza wzmożone napięcie mięśniowe. 

Pakiet IV „Regeneracyjno-rozluźniający” 

 Konsultacja z fizjoterapeutą 

 Laseroterapia – 10 zabiegów 
Zabieg fizykoterapeutyczny o działaniu przeciwzapalnym. Pobudza naturalne mechanizmy regeneracyjne 
organizmu przez co przyspiesza gojenie i leczenie przeciążonej okolicy. 

 Magnetoterapia – 10 zabiegów 
Oddziaływanie pola magnetycznego sprowadza się do przenikania przez organizm, powodując zmianę funkcji 
biologicznych tkanek, co w efekcie prowadzi do mobilizacji procesów regeneracyjnych i odpornościowych. 

 Masaż wibracyjny Aquavibron – 10 zabiegów  
Poprawa ruchomości mięśni i stawów, ukrwienia oraz odżywienia tkanek, które szybciej się regenerują. Masaż 
wibracyjny ma też działanie przeciwbólowe, ponadto poprawia samopoczucie, ponieważ relaksuje i uspokaja. 



 

Pakiet V „Mix zabiegów” 

Po konsultacji z fizjoterapeutą wybierz 3 zabiegi z poniższych kategorii: 

 Konsultacja z fizjoterapeutą 

 Zabiegi przeciwbólowe – 10 zabiegów 
Do wyboru: prądy TENS, jonoforeza lub krioterapia  

 Zabiegi przeciwzapalne/przyspieszające regenerację tkanek – 10 zabiegów 
Do wyboru: laseroterapia lub magnetoterapia 

 Kinezyterapia – 10 zabiegów 
Do wyboru: ćwiczenia czynne lub ćwiczenia czynne w odciążeniu. 
 

 


