Oferta rehabilitacyjna
dla uczestników
programu
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REAL ESTATE LISTING

Dla naszych pacjentów przygotowaliśmy
kompleksowy program obejmujący każdy etap po
amputacji. Rehabilitację prowadzimy w nowoczesnym
i komfortowym Centrum Rehabilitacji MODUS
(www.crmodus.pl) we Wrocławiu. Oferujemy
tygodniowe turnusy rehabilitacyjne w postaci
ambulatoryjnej lub stacjonarnej.
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REHABILITACJA PRZYGOTOWUJĄCA DO
PROTEZOWANIA
Pakiet dedykowany osobom tuż po amputacji, jako
przygotowanie do protezowania kończyny. Polega na
zwiększeniu masy mięśniowej w zarówno zdrowej
kończynie jak i kikucie, zahartowaniu szczytu kikuta
przed zaprotezowaniem oraz zmniejszeniu zastojów
limfatycznych. Realizacja programu rehabilitacji
odbywa się w zespole specjalistów z zakresu
fizjoterapii, ortopedii i protetyki. W przypadku
występujących problemów z gojeniem rany kikuta
możliwe jest również skorzystanie z terapii w komorze
hiperbarycznej u naszego partnera TLENmedica
mieszczącego się w odległości ok. 40 m od C.R.
MODUS

SZACUNKOWY KOSZT TYGODNIOWEJ (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK)
REHABILITACJI PRZYGOTOWUJĄCEJ
STANDARDOWY PAKIET :
Terapia Indywidualna

650 zł

5h

Terapia Osteopatyczna

390 zł

3h

Masaż Limfatyczny

750 zł

5h

330 zł

3h

Sucha Kąpiel Ozonowa

125 zł

1,5 h

Pakiet 3 zabiegów

300 zł

5h

Indywidualny Trening Medyczny

DODATKOWY PAKIET ZABIEGÓW FIZYKOTERAPII:

RAZEM: 2120 ZŁ
UWAGA: Koszt rehabilitacji może ulec zmianie po konsultacji
ortopedycznej i fizjoterapeutycznej

NAUKA CHODU W PROTEZIE
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REAL ESTATE LISTING

Dedykowana zarówno dla osób tuż po zaprotezowaniu, jak i
wiele lat po. Rehabilitacja po zaprotezowaniu ma na celu
wyeliminowanie złych nawyków podczas chodzenia,
zmniejszenie dolegliwości w zakresie bólów kręgosłupa,
kolan i stawów skokowych zdrowej kończyny a także
zmniejszenie rotacji miednicy.
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SZACUNKOWY KOSZT TYGODNIOWEJ (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK)
REHABILITACJI PO ZAPROTEZOWANIU
Terapia Indywidualna*
Trening Medyczny

1300 zł

10h

550 zł

5h

RAZEM: 1850 ZŁ
UWAGA: Koszt rehabilitacji może ulec zmianie po konsultacji
ortopedycznej i fizjoterapeutycznej

NOCLEG
Jako propozycję noclegu dla osób spoza Wrocławia proponujemy państwu Hotel
AbsyntApart, który znajduje się nad Centrum Rehabilitacji
(www.http://www.absyntapartments.pl/).

Wyposażenie

Każdy pokój wyposażony jest w : WI-FI, łazienkę z wanną lub prysznicem, pralkę, aneks
kuchenny ze zmywarką oraz łóżko typu King-size

KOSZT NOCLEGU OD NIEDZIELI DO PIĄTKU: 850 ZŁ

Istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej w tym samym
pokoju bez dopłat

WYŻYWIENIE
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Uczestnikom programu korzystającym z turnusów
rehabilitacyjnych proponujemy 5 - daniowy catering
pudełkowy firmy np. "Fit Przystań", w skład którego
wchodzi: śniadanie, drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek kolacja.
Catering można indywidualnie dostosować do
potrzeb - wystarczy wskazać listę alergenów oraz
nietolerowanych produktów.

CENA ZA OSOBĘ: 55 ZŁ / DZIEŃ
DOJAZD
Proponowany przez nas wcześniej hotel
mieści się nad Centrum Rehabilitacji, w
samym centrum Wrocławia, nieopodal
Dworca Głównego PKP i Dworca
Autobusowego. W związku z tym nie ma
konieczności ponoszenia dodatkowych
kosztów dojazdu.

KOSZT DOJAZDU: 0 ZŁ

CAŁKOWITY SZACUNKOWY KOSZT
POSZCZEGÓLNYCH TURNUSÓW

(Rehabilitacja, nocleg, wyżywienie)

Przygotowanie do protezowania :
3300 zł
Nauka chodu w protezie : 3030 zł
Uczestnik programu może zrezygnować z
opcji wyżywienia i proponowanego noclegu
- opłaca wówczas jedynie koszt
rehabilitacji.
Dla osób z Wrocławia, istnieje również
możliwość skorzystania z pakietu zabiegów
obejmujących rehabilitację trzy razy w
tygodniu (poniedziałek - środa - piątek)

Kontakt

Strona internetowa

www.poamputacji.pl

Oficjalny fanpage na Facebook-u
www.fb.com/PoAmputacji

Adres e-mail

biuro@poamputacji.pl

Telefon Kontaktowy
(+48) 793 003 695

Partnerzy programu:

