
TAJ kártya és családorvosi beutalóval történő igénybevétel esetén
Gyógyfürdőszolgáltatások térítési díjai Ár / alkalom (HUF)

Medencefürdő 270
04 súlyfürdo 150
05 szénsavas fürdő 250
06 orvosi masszázs 300
07 vízsugár masszázs 250
08 víz alatti csoportos gyógytorna 200
kádfürdő 270
TAJ kártya és családorvosi beutaló nélkül -  teljes térítés díjai
Szakrendelések, Orvosi beavatkozások Ár / alkalom (HUF)
Elsõ Belgyógyászati  orvosi vizsgálat (vizsgálat+hozott leletek áttekintése megbeszélése +EKG+ diagnosztikus és 
therápiás terv felállítása) 15 000

Reumatologiai Alapvizsgálat 12 000
Ortopediai alapvizsgálat, a leletek áttekintése és megbeszélése diagnosztikus és therápiás terv felállítása 15 000
Fül-Orr-Gégészeti alap és eszközös vizsgálat 15 000
Pszichiatriai alapvizsgálat 15 000
Orvosi Manuáltherápiás vizsgálat és kezelés 18 000
Rehabilitációs szakorvosi vizsgálat (orvosi állapotfelmérés rehabilitációs terv elkészítése, segédeszközök felírása, 
méretvételezés)

15 000
Orvosi állapotfelmérés, életvezetési terv összállítása 20 000
Összefoglaló szakorvosi szakvélemény kiadása 10 000
Összefoglaló szakorvosi szakvélemény kiadása  szakrendelésünkön még nem vizsgált betegnek 20 000
További orvosi kontroll vizsgálat (rendelési időben) 6 000

Injekciós kezelés gyógyszer nélkül ( subcutan, muscularis, intravenás) 1 000
Injekciós kezelés ( paravertebralis, ideggyöki infiltráció, transsacralis, intraligamentalis) 6 000
Ízületbe adott porcpótló injekció 3 alkalommal gyógyszerrel 30 000
Lange injekció gyógyszerrel 6 000
Ízület, vagy bursa punkció gyógyszerrel 6 000
Thiogamma Turbo infúzió kúra 10 alkalommal 30 000
Infúzió bekötése, eltávolítása 1 000

Fürdőkezelések beutaló, recept nélkül, magánfinanszírozásban Ár / alkalom (HUF)
Medencefürdő 1 500
Súlyfürdõ 744
Víz-alatti vízsugár masszázs 1 021
Galvánfürdő 1 021
Örvényfürdő 990
Pezsgőfürdő 990
Szénsavas fürdő 1 061
Víz alatti csoportos gyógytorna 798
 Kádfürdő 750

Masszázs Ár / alkalom (HUF)
Frissítõ masszázs (20 perc) 3 000
Orvosi masszázs (rész 15 perc) 2 500
Orvosi masszázs (teljes 30 perc) 4 000
Orvosi Masszázs (teljes 60 perc) 10 000
Talpmasszázs (15 perc) 2 500
Nyirokmasszázs (30 perc) 10 000
Talpmasszázs 30 perc 5 000
Gyógytorna Ár / alkalom (HUF)
Gyógytorna (csoportos , segédeszközhasználat betanítása) 2 000
Gyógytorna (egyéni) 5 000
McKenzie torna (1 alkalom) 2 500
Kinezotape (1 alkalom, a tape-et nem tartalmazza) 3 000
Kinezotape további alkalmak (a tape-et meg kell venni) 1 000
Manuálterápia kezelés 8 000
Schrott terápia (10 alkalom) 25 000
SWt kezelés/6 alkalom/testtáj 8 000
Dévény torna 5000
Állapotfelmérés, egyénre szabott torna összeállítása, betanítása 8000

Elektro, magnetotherápia Ft/testtáj/alkalom
Galván-Farád 1750

Az intézmény  szolgáltatásainak többsége ingyenesen elérhető érvényes magyar társadalomiztosítással illetve európai egészségbiztosítási kártya 
birtokában. Az ingyenes ellátás feltétele a névre szóló háziorvosi beutaló és érvényes TAJ kártya felmutatása.

 A gyógyfürdő szolgáltatások érvényes TAJ kártya  és egészségbizosítás esetén is részben térítésesek. 
Szolgáltatásaink beutaló és TAJ kártya nélkül is igénybevehetők, ezesetben teljes térítés ellenében, alábbi feltételekkel. 

Árlista



Árlista
Iontoforézis 1 750
Magnethoterápia 1X30 perc 1 750
Magnetoterápia 10X30 perc 10 000
Funkcionális Elektrostimuláció 4000/alk
Szelektív ingeráram 2 000
Rövidhullám 1 750
Mikrohullám 1 750
Decimed 1 900
Cryo-ultrahang 2 500
Ultrahang 2 000
Interferencia 1 750
Számítógép vezérelt elektrotherápia 2 490
Diadinamic 1 750
TENS fájdalom csillapító kezelés 2 000
Bemer Plus kezelés (naponta 20 perc matrac+aktív egység) 4 000
5 kezelésből állóelektrotherápiás kezeléssorozat 9 500
10 kezelésből állóelektrotherápiás kezeléssorozat 19 000
20 kezelésből állóelektrotherápiás kezeléssorozat 30 000
Bemer Plus 10 alkalmas bérlet 30 000
10 kezelésből álló elektroterápiás kezeléssorozat (magán) 30 000

Hő és fényterápia Ár / alkalom (HUF)
Szoft lézer kezelés (látható fény és infravörös tartományban/alkalom) 1 500
Szoft lézer kezelés (látható fény és infravörös tartományban 6 alkalom) 1 000
Lézer zuhany (Látható fény nagyobb felületen végzett intenzív kezelés) /alkalom 3 000
Lézer zuhany (Látható fény nagyobb felületen végzett intenzív kezelés) 6 alkalom 16 500
Bemer SLT kezelés 3 000
Bioptron kezelés (polarizált fény) 1000
Sollux kezelés (infravörös fény)/alk 1 000
Kriogél kezelés (hűtő) 1 000
Paraffin pakolás(meleg)/testtáj/alk 1 000
Orvosi gyógypakolás (meleg géles)+anyag (kénes, Ritex, antiflogisztikus, stb. betegségtől függően) 1 500
Orvosi gyógy pakolás (hűtő) 1 500

Diagnosztikus eljárások Ár / alkalom (HUF)

EKG vizsgálat 3 000
24 órás vérnyomásmérő Holter 9 000
24 órás EKG és vérnyomásmérő Holter 12 000
Szalicilát rezisztencia (a szedett aszpirin hatástalanságának) vizsgálata 1 000
Oszcillometria 2 500
Végtagi keringésvizsgálat doppler készülékkel 5 000
Légzésfunkciós vizsgálat 6 000
Antropometriai felmérés, testzsírmérés, body mass index, cardiovascularis rizikó kiszámolása 2 000
Csontsűrűségmérés és osteoporosis szakellátás 14 000
Vércukorszintmérés/alkalom 500
Choleszterin szint mérés/alkalom 1000
Cukorbetegséghez társuló ér, ideg és ízületi szövődmények komplex vizsgálata 5000

Therápiás eljárások Ár / alkalom (HUF)
Vérnyomás beállítása vérnyomáscsökkentő therápia optimalizálása (orvosi vizsgálat esetén ennek részét képezi ha 
csak a beállítást szeretné konzultálni vérnyomás naplóját hozza el): 6000

Inzulin, vagy más injekciós antidiabetikumok bevezetése, az otthoni használat betanítása, az ehhez szükséges 
diétás tanácsadás 9000

kontroll vizsgálat HgBa1C lelettel 3 hónapos kontroll 6 000
Kontrollvizsgálat Vércukorszint beállítás: Szénhidrát-inzulin napi adagolási rendszerek beállítása betanítása 6 000
Vércukorszint beállítás: inzulin korrekciós dózisának beállítása (ha többet eszek, magasabbat mérek, mennyivel 
több inzulint adajak?) 5 000

Nem inzulinnal kezelt cukorbeteg alapoktatása 5 000
Inzulinnal kezelt beteg alapoktatása 5 000
6 napos folyamatos vércukorszint monitor felhelyezzése elemzése (CGM készülékkel) 20 000
Kontrollvizsgálat telemetriás vércukornapló elemzése megbeszélése therápia módosítás (Dcont vagy Mary 
vércukormérővel)

7000
Testsúlycsökkentő életvezetési tanácsadás egyénre szabott napi diéta és mozgásmennyiség beállításával 5000
Diétás tanácsadás 6000
Belgyógyászati btegségekkel kapcsolatos gyógyászati segédeszközök használatának betanítása begyakoroltatása 5000


