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Charita Zábřeh
... pomáháme žít lepší životy

CHOS
charitní

o etřovatelskáš
slu baž

Ceník služeb fyzioterapie, léčebné rehabilitace a masáží v domácnostech klienta a ambulanci  
 

Dále uváděné časy i ceny jednotlivých výkonů jsou orientační, nejčastěji užívané. Konkrétní cena výkonu je jednotlivě účtována 
podle skutečného, technikami stráveného času v příslušné sazbě. 

 

Kategorie nabídky Popis výkonu, příklady uskutečnění 
Obvyklá 

doba 
Cena výkonu 

Doprava fyzioterapeutky do 
domácnosti klienta 
(výkon 1000, 1100, 1300) 

dopravné účtujeme za každou jednotlivou návštěvu (služby 

jsou poskytovány pouze v regionu Štítecka, Postřelmovska, 
Zábřežska, Mohelnicka a Lošticka), doprava – marná návštěva 

- 
50,- Kč / za 
návštěvu 

Využití skládacího lehátka 
(výkon 1001,1101) 

účtujeme pouze při použití fyzioterapeutkou 
dopravovaného skládacího masážního lehátka 

- 
20,- Kč / za 
návštěvu 

Ambulantní poplatek  
(výkon 1002,1102) 

zahrnuje náklady na provoz ambulance  
- 

50,- Kč / za 
návštěvu 

Doprava ke klientovi mimo 
region Charity Zábřeh (výkon 1200) 

zcela individuálně s ohledem na kapacitu služby 
 10,- Kč/km 

Základní vyšetření fyzioterapeutem  

(výkon 1500) 
výkon účtujeme jednorázově, pouze při přijetí klienta do 
péče, zpracování plánu rehabilitace 

30 minut 
180,- Kč / úkon při 

zavedení péče 

Lokomoce a vertikalizace 
(výkon 2000) 

nácvik sedu a stoje                                    rovnovážné cvičení 
topognozické cvičení                          nácvik chůze s berlemi 
nácvik chůze do schodů 

30 minut 180,- Kč 

sazba 6,- Kč za minutu 

Kondiční cvičení 
(výkon 3000) 

aktivní cvičení zdravých částí                               PIR technika 
protažení zkrácených svalů                           jemná motorika 
posílení oslabených svalů 

30 minut 180,- Kč 

sazba 6,- Kč za minutu 

Pasivní cvičení 
(výkon 4000) 

Kabatova technika u CMP 
protahování zkrácených struktur 
maxim. rozsah ve všech kloubech plegických částí 

30 minut 180,- Kč 

sazba 6,- Kč za minutu 

Dechová gymnastika 
(výkon 5000) 

nácvik dechové vlny                                       statické dýchání 
dynamické dechové cvičení                                     míčkování 
lokalizované dýchání 

30 minut 180,- Kč 

sazba 6,- Kč za minutu 

Měkké a mobilizační techniky  
(výkon 6000) 

mobilizace kloubů                                               trakce páteře 
uvolnění a ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů 
postizometrická relaxace, čas aplikace tejpu 

30 minut 240,- Kč 

sazba 8,- Kč za minutu 

Nácvik soběstačnosti 
(výkon 7000) 

nácvik denních dovedností, použití kompenzačních 
pomůcek, orientace v domácím prostředí, edukace 
rodinných příslušníků, obnovení slovní zásoby, výcvik 
paměti (po CMP), korekční polohování, instruktáž 

15 minut 90,- Kč 

sazba 6,- Kč za minutu 

Elektroléčba  
(výkon 8000) 

ultrazvuk (masáž hluboce uložených struktur), 
elektroléčba (analgetické proudy, prokrvení svalů, 
odstranění zvýšeného napětí, elektrogymnastika 

10 minut 100,- Kč 

Sazba 10,- Kč za minutu 

Tejpovací páska 
(výkon 8 100, 8101) 

Zmírnění bolesti, snížení otoku, fixace kloubu 10 cm 10,- Kč 

Sazba 1,- Kč za 1 cm 

Masáž klasická 
(výkony 990x) 

masáž celková  (výkon 9900) 
masáž zad nebo šíje  (výkon 9901) 
masáž horních nebo dolních končetin  (výkon 9902) 

30 minut 240,- Kč 

sazba 8,- Kč za minutu 

Nahřívání parafínem 
(výkon 8888, 9999) 

pro zjemnění kůže, prohřátí svalů a dosažení lepšího 
účinku měkkých a mobilizačních technik  

15 minut 60,- Kč 

sazba 4,- Kč za minutu 
Ceny jsou stanoveny již včetně platné sazby DPH.                               Adresa ambulance: Farní 1, Zábřeh                                   
Ceník je platný od 1. 6. 2018 do odvolání.                       Otevírací doba: Po, Út 8-9 hod, St 14:30 – 15:30 hod, 

  dále dle telefonické domluvy s fyzioterapeutkou. 
Objednávky přijímá fyzioterapeutka:  

Mgr. Marta Rýznarová, DiS. - mobil: 739 391 917, email: rehabilitace@charitazabreh.cz 


