
   
 
 
 

Fizjoterapia – Pakiet VIP 
 

Usługa obejmuje rehabilitację narządu ruchu z następujących wskazań – dotyczy Pacjentów: 

 po urazach ortopedycznych; 

 cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów;  

 cierpiących z powodu chorób zawodowych związanych z narządem ruchu (potwierdzonych);  

 cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych 

 z zaburzeniami napięcia mięśniowego (dot. rehabilitacji neurokinezjologicznej dla dzieci do 18 

r.ż.)  

 z wadami postawy (dot. rehabilitacji wad postawy dla dzieci do 18 r.ż.)  

 

Usługa jest realizowana na podstawie skierowań Lekarzy (przyjmujących w zakresie ortopedii, 

neurologii, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii) z ambulatoryjnej Placówki 

medycznej wskazanej przez LUX MED, określających zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych i 

dotyczy fizjoterapii prowadzonej w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX 

MED. 

Efektywność i bezpieczeństwo zastosowanej fizjoterapii, podlega nieustannej weryfikacji podczas 

procesu jej realizacji. W tym celu fizjoterapeuta z ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez 

LUX MED może skierować (konsultacja fizjoterapeuty) Pacjenta w trakcie terapii zleconej przez Lekarza 

na konsultację lekarską – ustalenie trybu rehabilitacji medycznej (konsultacja dostępna wyłącznie w 

ramach usługi Fizjoterapia). Usługa Fizjoterapia jest limitowana i obejmuje wykonanie ogółem w 12 

miesięcznym okresie obowiązywania umowy: 20 zabiegów fizykoterapeutycznych i 10 zabiegów 

kinezyterapeutycznych (w tym masaż leczniczy) oraz 3 zabiegów rehabilitacji 

(neurokinezjologicznej lub wad postawy) z następującego zakresu zabiegów fizyko-i kinezyterapii: 

 

Konsultacja fizjoterapeuty 

Konsultacja lekarska – ustalenie trybu rehabilitacji 

Fizykoterapia Kinezyterapia 

elektrostymulacja mm. k. dolnej ćw. instruktażowe kręgosłup lędźwiowy 

elektrostymulacja mm. k. górnej ćw. instruktażowe kręgosłup piersiowy 

fonoforeza kręgosłup lędźwiowy ćw. instruktażowe kręgosłup szyjny 

fonoforeza kręgosłup piersiowy ćw. instruktażowe nadgarstek 

fonoforeza kręgosłup szyjny ćw. instruktażowe podudzie 

fonoforeza nadgarstek ćw. instruktażowe przedramię 

fonoforeza podudzie ćw. instruktażowe ramię 

fonoforeza przedramię ćw. instruktażowe ręka 

fonoforeza ramię ćw. instruktażowe staw barkowy 



   
 
 
 

fonoforeza ręka ćw. instruktażowe staw biodrowy 

fonoforeza staw barkowy ćw. instruktażowe staw kolanowy 

fonoforeza staw biodrowy ćw. instruktażowe staw łokciowy 

fonoforeza staw kolanowy ćw. instruktażowe staw skokowy 

fonoforeza staw łokciowy ćw. instruktażowe stopa 

fonoforeza staw skokowy ćw. instruktażowe udo 

fonoforeza stopa ćw. usprawniające kręgosłup lędźwiowy 

fonoforeza udo ćw. usprawniające kręgosłup piersiowy 

galwanizacja kręgosłup lędźwiowy ćw. usprawniające kręgosłup szyjny 

galwanizacja kręgosłup piersiowy ćw. usprawniające nadgarstek 

galwanizacja kręgosłup szyjny ćw. usprawniające podudzie 

galwanizacja nadgarstek ćw. usprawniające przedramię 

galwanizacja podudzie ćw. usprawniające ramię 

galwanizacja przedramię ćw. usprawniające ręka 

galwanizacja ramię ćw. usprawniające staw barkowy 

galwanizacja ręka ćw. usprawniające staw biodrowy 

galwanizacja staw barkowy ćw. usprawniające staw kolanowy 

galwanizacja staw biodrowy ćw. usprawniające staw łokciowy 

galwanizacja staw kolanowy ćw. usprawniające staw skokowy 

galwanizacja staw łokciowy ćw. usprawniające stopa 

galwanizacja staw skokowy ćw. usprawniające udo 

galwanizacja stopa Terapia indywidualna kręgosłup lędźwiowy 

galwanizacja udo Terapia indywidualna kręgosłup piersiowy 

jonoforeza kręgosłup lędźwiowy Terapia indywidualna kręgosłup szyjny 

jonoforeza kręgosłup piersiowy Terapia indywidualna nadgarstek 

jonoforeza kręgosłup szyjny Terapia indywidualna podudzie 

jonoforeza nadgarstek Terapia indywidualna przedramię 

jonoforeza podudzie Terapia indywidualna ramię 

jonoforeza przedramię Terapia indywidualna ręka 

jonoforeza ramię Terapia indywidualna staw barkowy 

jonoforeza ręka Terapia indywidualna staw biodrowy 

jonoforeza staw barkowy Terapia indywidualna staw kolanowy 

jonoforeza staw biodrowy Terapia indywidualna staw łokciowy 

jonoforeza staw kolanowy Terapia indywidualna staw skokowy 

jonoforeza staw łokciowy Terapia indywidualna stopa 

jonoforeza staw skokowy Terapia indywidualna udo 

jonoforeza stopa wyciąg trakcyjny kręgosłup lędźwiowy 

jonoforeza udo wyciąg trakcyjny kręgosłup szyjny 

krioterapia miejscowa kręgosłup lędźwiowy Terapia miorelaksacyjna - masaż leczniczy 
kręgosłupa 

krioterapia miejscowa kręgosłup piersiowy Terapia indywidualna wg metod 
neurokinezjologicznych / neurofizjologicznych 
dzieci 

krioterapia miejscowa kręgosłup szyjny ćw. usprawniające wady postawy dzieci 



   
 
 
 

krioterapia miejscowa nadgarstek 
 

krioterapia miejscowa podudzie 
 

krioterapia miejscowa przedramię 
 

krioterapia miejscowa ramię 
 

krioterapia miejscowa ręka 
 

krioterapia miejscowa staw barkowy 
 

krioterapia miejscowa staw biodrowy  

krioterapia miejscowa staw kolanowy  

krioterapia miejscowa staw łokciowy 
 

krioterapia miejscowa staw skokowy 
 

krioterapia miejscowa stopa 
 

krioterapia miejscowa udo 
 

laser kręgosłup lędźwiowy 
 

laser kręgosłup piersiowy 
 

laser kręgosłup szyjny 
 

laser nadgarstek 
 

laser podudzie 
 

laser przedramię 
 

laser ramię 
 

laser ręka 
 

laser staw barkowy 
 

laser staw biodrowy 
 

laser staw kolanowy 
 

laser staw łokciowy 
 

laser staw skokowy 
 

laser stopa 
 

laser udo 
 

pole magnetyczne kręgosłup lędźwiowy  

pole magnetyczne kręgosłup piersiowy  

pole magnetyczne kręgosłup szyjny 
 

pole magnetyczne nadgarstek 
 

pole magnetyczne podudzie 
 

pole magnetyczne przedramię 
 

pole magnetyczne ramię 
 

pole magnetyczne ręka 
 

pole magnetyczne staw barkowy 
 

pole magnetyczne staw biodrowy 
 

pole magnetyczne staw kolanowy 
 

pole magnetyczne staw łokciowy 
 

pole magnetyczne staw skokowy 
 

pole magnetyczne stopa 
 

pole magnetyczne udo 
 

prądy DD kręgosłup lędźwiowy 
 



   
 
 
 

prądy DD kręgosłup piersiowy 
 

prądy DD kręgosłup szyjny 
 

prądy DD nadgarstek 
 

prądy DD podudzie 
 

prądy DD przedramię 
 

prądy DD ramię 
 

prądy DD ręka 
 

prądy DD staw barkowy 
 

prądy DD staw biodrowy 
 

prądy DD staw kolanowy 
 

prądy DD staw łokciowy 
 

prądy DD staw skokowy 
 

prądy DD stopa 
 

prądy DD udo 
 

prądy interferencyjne kręgosłup lędźwiowy  

prądy interferencyjne kręgosłup piersiowy  

prądy interferencyjne kręgosłup szyjny  

prądy interferencyjne nadgarstek 
 

prądy interferencyjne podudzie 
 

prądy interferencyjne przedramię 
 

prądy interferencyjne ramię 
 

prądy interferencyjne ręka 
 

prądy interferencyjne staw barkowy 
 

prądy interferencyjne staw biodrowy  

prądy interferencyjne staw kolanowy  

prądy interferencyjne staw łokciowy 
 

prądy interferencyjne staw skokowy 
 

prądy interferencyjne stopa 
 

prądy interferencyjne udo 
 

prądy TENS kręgosłup lędźwiowy 
 

prądy TENS kręgosłup piersiowy 
 

prądy TENS kręgosłup szyjny 
 

prądy TENS nadgarstek 
 

prądy TENS podudzie 
 

prądy TENS przedramię 
 

prądy TENS ramię 
 

prądy TENS ręka 
 

prądy TENS staw barkowy 
 

prądy TENS staw biodrowy 
 

prądy TENS staw kolanowy 
 

prądy TENS staw łokciowy 
 

prądy TENS staw skokowy 
 

prądy TENS stopa 
 



   
 
 
 

prądy TENS udo 
 

ultradźwięki kręgosłup lędźwiowy 
 

ultradźwięki kręgosłup piersiowy 
 

ultradźwięki kręgosłup szyjny 
 

ultradźwięki nadgarstek 
 

ultradźwięki podudzie 
 

ultradźwięki przedramię 
 

ultradźwięki ramię 
 

ultradźwięki ręka 
 

ultradźwięki staw barkowy 
 

ultradźwięki staw biodrowy 
 

ultradźwięki staw kolanowy 
 

ultradźwięki staw łokciowy 
 

ultradźwięki staw skokowy 
 

ultradźwięki stopa 
 

ultradźwięki udo 
 

ultradźwięki (w wodzie) 
 

prądy Traberta kręgosłup lędźwiowy 
 

prądy Traberta kręgosłup piersiowy 
 

prądy Traberta kręgosłup szyjny 
 

prądy Traberta nadgarstek 
 

prądy Traberta podudzie 
 

prądy Traberta przedramię 
 

prądy Traberta ramię 
 

prądy Traberta ręka 
 

prądy Traberta staw barkowy 
 

prądy Traberta staw biodrowy 
 

prądy Traberta staw kolanowy 
 

prądy Traberta staw łokciowy 
 

prądy Traberta staw skokowy 
 

prądy Traberta stopa 
 

prądy Traberta udo 
 

 


