
CENÍK REHABILITAČNÍCH SLUŽEB ZA PŘÍMOU ÚHRADU 
PACIENTEM

Místo čerpání procedur:  Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., 
RHB stacionář, Kmochova cesta 1, Teplice
Plánovaná doba čerpání procedur: 
Každý všední den - dle rozpisu procedur
Procedury budou provádět:  
Fyzioterapeuté - zaměstnanci stacionáře, kteří mají dlouholeté zkušenosti s péčí o 
handicapované děti.

CENOVÁ NABÍDKA

vstupní vyšetření lékařem 750 Kč
vstupní vyšetření FT 350 Kč
výstupní vyšetření lékařem 750 Kč
výstupní vyšetření FT 300 Kč

 BALÍČKY „STANDARD":
perličková koupel + masáž klasická částečná + zábal 850 Kč
perličková koupel + masáž klasická celková + zábal 900 Kč  
perličková koupel + masáž končetin + nácvik jemné motoriky 900 Kč
solux + masáž klasická částečná + relaxační zábal 800 Kč
solux + klasická masáž celková + relaxační zábal 850 Kč
solux + masáž nohou + nácvik jemné motoriky 900 Kč
solux + masáž končetin + perličková koupel 900 Kč
vodoléčba dle diagnózy + doplňkové procedury dle diagnózy 
a doporučení

850 Kč

BALÍČKY „NADSTANDARD“
relaxační aroma perličková koupel + klasická masáž částečná 
+ relaxační zábal

1 100 Kč

relaxační aroma perličková koupel + individuální LTV 
+ relaxační zábal

1 100 Kč

relaxační aroma perličková koupel + klasická masáž celková 
+ relaxační zábal

1 150 Kč

relaxační aroma vířivka + relaxační zábal + ergoterapie 1 000 Kč
přísadová koupel + individuální cvičení + ergoterapie 1 100 Kč
přísadová koupel + měkké techniky + zábal 1 100 Kč
solux + relaxační aroma masáž  částečná+ relaxační zábal 1 200 Kč
solux + relaxační celková klasická masáž + relaxační zábal 1 300 Kč
solux + klasická masáž částečná + přísadová koupel + zábal 1 400 Kč
solux + klasická masáž celková + přísadová koupel + zábal 1 500 Kč
solux + masáž končetin + přísadová koupel + zábal 1 300 Kč



BALÍČKY „SPECIÁL“ 
LTV na neurofyziologickém podkladě (Vojta/ Kabat/ Bobath) 
+ vodoléčba + procedury dle doporučení

1 500 Kč

LTV na neurofyziologickém podkladě (Vojta/ Kabat/ Bobath) 
+ doplňkové procedury dle diagnózy a doporučení

1 400 Kč

Vojtova metoda + relaxační zábal + muzikoterapie 1 350 Kč
Perličková koupel + Vojta + relaxační zábal 1 500 Kč
Nácvik lokomoce a mobility + doplňkové procedury dle diagnózy 
a doporučení

1 300 Kč

Individuální LTV dle dg. + doplňkové procedury dle diagnózy 
a doporučení

800 Kč

perličková koupel + individuální LTV dle diagnózy + zábal 900 Kč
vířivá koupel + individuální LTV + zábal 900 Kč
podvodní masáž + individuální cvičení + relaxační zábal 900 Kč
mobilizace periferních kloubů + měkké techniky 1 200 Kč

               
BALÍČKY „REHABILITACE DÝCHACÍCH CEST“
míčkování + individuální cvičení na míči + masáž hrudníku 1 400 Kč

Balíčky je možné měnit v závislosti na ordinaci lékaře, požadavcích klienta a 
možnostech stacionáře.

JEDNOTLIVÉ PROCEDURYJEDNOTLIVÉ PROCEDURY
perličková koupel 500 Kč
vířivka (celková podvodní masáž) 540 Kč
částečná masáž 400 Kč
celková masáž 450 Kč
masáž končetin 350 Kč
měkké techniky 350 Kč
solux 200 Kč
LTV na neurofyziologickém podkladě   (Vojta/ Kabat/ Bobath) 900 Kč
skupinové léčebná tělesná výchova     (= skupinové cvičení) 250 Kč
individuální léčebná tělesná výchova   (= individuální cvičení) 300 Kč
muzikoterapie    
                          

skupinová 250 Kč
individuální 300 Kč

ergoterapie 
                      

skupinová 300 Kč
individuální 400 Kč

Pokud by byl zájem i o jiné procedury, které v současné době nejsou součástí naší 
nabídky, je možné konkrétní požadavek společně projednat a bude-li to v našich 
možnostech, pak ho i zařadit do nabídky



UPOZORNĚNÍ:UPOZORNĚNÍ:

Délka trvání některých procedur může být upravena v závislosti na diagnóze, 
aktuálním zdravotním stavu dítěte a toleranci procedury dítětem.
Pro čerpání procedur je podmínkou vstupní vyšetření lékařem a fyzioterapeutem.


