NEURO
REHABILITÁCIA

rTMS a tDCS spoločne iba v meste Šopron
s intenzívnou pohybovou terapiou

Cenník 2017
Ubytovanie v dvojposteľovej izbe počas týždňovej terapie

72 000 HUF/týždeň + pobytová taxa
1 osoba 7000 HUF/deň
2 osoby 12 000 HUF/deň
3 osoby 15 000 HUF/deň

rTMS terapia 12 krát + 2x vyšetrenia odborným lekárom

45 000 HUF/týždeň

tDCS

5x20 minút/týždeň

15 000 HUF/týždeň

Individuálne cvičenie na visiacej mreži

5x40 minút predpoludním/týždeň

15 000 HUF/týždeň

5x40 minút popoludní/týždeň

15 000 HUF/týždeň

Individuálne cvičenie

5x30 minút/týždeň

12 000 HUF/týždeň

Cvičenie v malých skupinách

5x30 minút/týždeň

7 000 HUF/týždeň

Masáž

5x30 minút/týždeň

12 000 HUF/týždeň

Galileo

5x (2x2 minúty)/týždeň

Využitie prístrojov (Motomed, bežecký pás, vertikalizačné zariadenie)
Využitie vertikálneho zavesenia

2 000 HUF/týždeň
3000 HUF/týždeň
15 000 HUF/týždeň

Vážení hostia!
Chceli by sme Vás informovať, že poplatok za ubytovanie, rTMS, tDCS terapie a využívanie vertikálneho
zavesenia je potrebné uhradiť účtovníkovi v pondelok poobede. Poplatky za pohybové terapie, masáže
a využitie prístrojov je potrebné zaplatiť u pohybových terapeutov, ktorí sa Vám venovali doobedu a poobede.
Rodinní príslušníci majú tiež možnosť využiť pohybovú terapiu a masáže, respektíve prístroje. Po lekárskom
vyšetrení majú tiež možnosť využiť rTMS + tDCS terapiu pri syndrómoch bolesti, prejavujúcich sa vo forme
bolesti krížov a kĺbových bolestí. Túto terapiu môžu rodinní príslušníci využiť za polovičnú cenu.
S pozdravom

Tím Neuro Rehabilitácie
„Víťazí sa nikdy nevzdávajú,
tí, ktorí sa vzdávajú, nikdy nezvíťazia!“
(Eva Székelyová)
Neuro Rehabilitácia Šopron
Dr. habil. Judit Málly Ph.D.

Týždenný časový plán

Termín
8:00-12:00

Nedeľa
Príchod

12:00 -18:00

Lekárske
vyšetrenie
(9:00-18:00)
rTMS terapia

15:30-18:30

Pondelok-piatok
Cviky na
rTMS terapia
visiacej mreži
Cviky na
Masáž
visiacej mreži
(9:00-18:00)

Pre dospelých
plus
individuálne
cvičenie každý
deň
Denne 2x
Galileo
a využitie
prístrojov

rTMS terapia
Denne 1 tDCS
terapia
predpoludním
alebo popoludní

V nedeľu: príchod a lekárske vyšetrenie
Večer prvá rTMS terapia
Pondelok-piatok (podľa týždenného rozpisu):
 Denne 2x cvičenie na visiacej mreži
- Predpoludním jedno cvičenie na visiacej mreži
- Popoludní jedno cvičenie na visiacej mreži






Pre dospelých plus jedno individuálne cvičenie každý deň
Denne 2x galileo a využitie prístrojov
Denne 1x masáž
Denne 2x rTMS terapia (predpoludním, popoludní)
Denne 1x tDCS terapia

Vo štvrtok lekárske kontrolné vyšetrenie
V sobotu posledná rTMS terapia a odchod domov

Vo štvrtok
lekárske
kontrolné
vyšetrenie

Sobota
rTMS terapia
Odchod domov

