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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 
CENÍK 

zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb 
 

Druh výkonu A B C 
sazba 

DPH (%) 

cena v Kč 
vč. DPH 

Masáž měkkých tkání celých zad nebo 2 končetin (20 min.) x     0% 330 

Aroma masáž měkkých tkání celých zad nebo 2 končetin (20 min.)       0% 380 

Masáž měkkých tkání celého těla (40 min.) x     0% 430 

Aroma masáž měkkých tkání celého těla (40 min.)       0% 540 

Masáž měkkých tkání částečná nebo 1 končetina (15 min.) x     0% 220 

Aroma masáž měkkých tkání částečná nebo 1 končetina (15 min.) x     0% 240 

Těhotenská masáž měkkých tkání částečná (15 min.)                     x     0% 220 

Těhotenská masáž měkkých tkání celých zad (20 min.)                  x     0% 330 

Těhotenská masáž měkkých tkání celého těla (40 min.)                x     0% 430 

Masáž měkkých tkání celková s baňkováním (20 min.)     x     0% 380 

Masáž měkkých tkání částečná s baňkováním (15 min.)  x     0% 270 

Masáž medová detoxikační (20 min.)       x 21% 330 

Masáž míčkováním prováděná masérem částečná (15 min.)     x 21% 200 

Masáž míčkováním prováděná masérem celá záda (20 min.)     x 21% 300 

Celkový suchý zábal po koupeli  x     0% 50 

Celkový suchý zábal po koupeli (vlastní prostěradlo) x     0% 20 

Horký zábal - terapie lávovými kameny (50 min.) x     0% 580 

Horký zábal - terapie lávovými kameny (20 min.) x     0% 380 

Masáž reflexní plosky nohou (50 min.) x     0% 330 

Masáž reflexní plosky nohou (20 min.) x     0% 220 

Dornova metoda a Breussova masáž - ošetření pohyb.aparátu (50 min.) x     0% 650 

Breussova masáž (15 min.) x     0% 220 

Koupel uhličitá - suchá (jednorázová aplikace) x     0% 240 

Cvičení na přístrojích s instruktáží fyzioterapeuta (50 min.) x     0% 110 

Cvičení na přístrojích s instruktáží fyzioterapeuta (20 min.) x     0% 70 

Lokální kryoterapie x     0% 90 

Taping dle rozsahu ošetření - malé x     0% 90 

Taping dle rozsahu ošetření - střední rozsáhlé x     0% 200 

Taping dle rozsahu ošetření - rozsáhlé x     0% 330 

Fixace tapu fyzioterapeutem x     0% 20 

Podstřik tapu x     0% 20 

Lymfotaping - rekondice-dle rozsahu ošetření - malé x     0% 90 

Lymfotaping - rekondice- dle rozsahu ošetření - středně rozsáhlé x     0% 210 

Lymfotaping - rekondice- dle rozsahu ošetření - rozsáhlé x     0% 340 

Rašelínový zábal (20 min.) x     0% 90 

Detoxikační senný zábal (20 min.)       0% 110 

Bio voskový zábal-samostatná aplikace (20 min.) x     0% 130 

Aroma parafínový zábal kloubu (15 min.) x     0% 60 



 
 

AGEL Středomoravská nemocniční a.s. 
IČ 27797660, DIČ CZ699000899 

 nemocniceprerov.agel.cz 

 

Aroma parafínový zábal dekolt (15 min.) x     0% 80 

Aroma parafínová lázeň ruce (15 min.) x     0% 90 

Jemné a mobilizační techniky celého těla - ošetření masérem  x     0% 330 

Jemné a mobilizační techniky hlavy, krku a obličeje - ošetření masérem  x     0% 220 

Lymfatická masáž manuální v rámci rekond.-horní nebo dolní konč. (45 min.) x     0% 380 

Lymfatická masáž manuální v rámci rekondice ( 30 min.) x     0% 270 

Lymfodrenáž přístrojová v rámci rekondice (50 min.) x     0% 270 

Lymfodrenáž přístrojová v rámci rekondice (30 min.) x     0% 200 

Zapůjčení ručníku     x 21% 20 

Zapůjčení prostěradla     x 21% 30 

Ošetření infračerveným laserem - menší rozsah x     0% 80 

Ošetření infračerveným laserem - větší rozsah x     0% 110 

Vířivá a perličková celotělová lázeň s přísadou - po absolvování počtu procedur hrazených 
ZP za čtvrtletí 

x     0% 200 

Vířivá a perličková celotělová lázeň - po absolvování počtu procedur hrazených ZP za 
čtvrtletí 

x     0% 110 

Vířivá lázeň končetinová - po absolvování počtu procedur hrazených ZP za čtvrtletí x     0% 60 

Vířivá lázeň končetinová s přísadou - po absolvování počtu procedur hrazených ZP za 
čtvrtletí 

x     0% 100 

Doplatek na aroma - přísadu do celotělové koupele (součást výkonu) x     0% 80 

Doplatek na aroma - přísadu do končetinové koupele (součást výkonu) x     0% 50 

 Lymfotaping dle rozsahu ošetření-malé x     0% 90 

 Lymfotaping dle rozsahu ošetření-středně rozsáhlé x     0% 210 

 Lymfotaping dle rozsahu ošetření- rozsáhlé x     0% 340 

 Sonoforéza - aplikace léčivého gelu pomocí ultrazvuku (jedna aplikace) x     0% 40 

 Nordic Walking - nácvik severské chůze školeným terapeutem - skupina 3 klientů x     0% 430 

 Nordic Walking - nácvik severské chůze školeným terapeutem - skupina 4 až 5 klientů x     0% 380 

 Nordic Walking - nácvik severské chůze školeným terapeutem - skupina nejméně 6 klientů x     0% 270 

* cena u nordic walkingu je vždy za jednoho klienta           

Ošetření laserovou sprchou 4 cm2 na základě ordinace lékaře x     0% 80 

Ošetření laserovou sprchou za každé další  4 cm2 na základě ordinace lékaře x     0% 50 

LTV při dysfunkci svalů pánevního dna - jedno cvičení (LTV bude realizováno pouze při 
minimálním počtu tří účastníků) 

      0% 330 

LTV při dysfunkci svalů pánevního dna - sada 4 cvičení (LTV bude realizováno pouze při 
minimálním počtu tří účastníků) 

      0% 1220 

LTV při dysfunkci svalů pánevního dna - sada 8 cvičení (LTV bude realizováno pouze při 
minimálním počtu tří účastníků) 

      0% 1930 

Skupinové cvičení SM systém - sada 8 cvičení (bude realizováno pouze při minimálním počtu 
pěti účastníků) 

      0% 1240 

Brožura - Cvičení pro pacienty s bolestmi páteře   x   10% 40 

Laserová terapie ASA  za každých započatých 5 minut x     0% 100 

Aplikace  CO2 plynových injekcí ( 2 vpichy) x     0% 160 

Aplikace  CO2 plynových injekcí ( 6 vpichů) x     0% 250 

Aplikace kolagenové injekce do měkké tkáně x     0% 500 

 
 


