


LEGENDA 

ad. 1 Przed pierwszą wizytą skonsultuj się z ginekologiem prowadzącym ciążę i poproś 
go o wystawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rehabilitacji. Spis 
dolegliwości, w których mogę Ci pomóc znajdziesz TUTAJ

ad. 2 Na pierwszej wizycie przeprowadzony zostanie kompleksowy wywiad i badanie oraz 
zaproponowany będzie plan terapii dostosowany do Ciebie i Twoich potrzeb. Więcej o 
fizjoterapii w połogu znajdziesz TUTAJ 

CENNIK USŁUG [świadczone na wizytach domowych]

Lp. Usługa Cena Czas 
trwania

1 Terapia lecznicza kobiet w ciąży 100,00 50 minut

2 Konsultacja poporodowa 100,00 60 minut

3 Terapia rozstępu mięśnia prostego brzucha 90,00 50 minut

4 Terapia blizny po cięciu cesarskim 90,00 50 minut

5 Masaż częściowy 90,00 45 minut

6 Masaż całościowy 140,00 80 minut

7 Kinesiotaping (jako dodatek do innej usługi) 25,00 10 minut

8 Drenaż limfatyczny 90,00 45 minut

9 Kinezyterapia 90,00 50 minut

10 Dojazd do klienta na terenie Wrocławia 20,00-50,00 -

DODATKOWE USŁUGI [świadczone w gabinecie]

Lp. Usługa Cena Czas 
trwania

11 Badanie przezpochwowe [per vaginum] * *

12 Terapia przezpochwowa/przezodbytnicza [per vaginum/per 
rectum]

* *

13 Elektrostymulacja dopochwowa z biofeedbackiem 40,00 20 minut

http://fizjofemme.pl/oferta/
http://fizjofemme.pl/oferta/


ad. 3 W terapii stosuję techniki manualne, powięziowe i osteopatyczne oraz ćwiczenia 
fizyczne

ad. 4 Polega na opracowaniu manualnym (lub z użyciem narzędzi) blizny po CC oraz na 
nauce automobilizacji. 

UWAGA! Prace na bliźnie warto rozpocząć nie wcześniej niż 6-8 tygodni po porodzie.

ad. 5 Masaż jednej okolicy ciała (najczęściej pleców). Relaksacyjny lub przeciwbólowy 
(tkanek głębokich)

ad. 6 Masaż całego ciała (plecy, kończyny dolne, kończyny górne). Relaksacyjny już 
przeciwbólowy.

ad. 7 Stosowany jako podtrzymanie efektu terapeutycznego lub jako ustabilizowanie 
okolicy dysfunkcyjnej (np przy rozejściu mięśni prostych brzucha jako zabezpieczenie 
powłok brzusznych).

ad. 8 Stosowany przy obrzękach. 

ad. 9 Ćwiczenia dostosowane do Twojego problemu, mające na celu przywrócenie 
balansu w ciele.

ad. 10 Cena zależy od miejsca zamieszkania. Dojazd tylko na terenie Wrocławia

ad. 11 Pozwala określić stan napięcia mięśni dna miednicy, odżywienie tkanek, ich 
elastyczność oraz funkcje, jak również umożliwia stworzenie planu terapeutyczno-
treningowego dostosowanego do Twoich potrzeb. 

ad. 12 Wykorzystywana przy dysfunkcjach/schorzeniach okolicy dna miednicy i narządów 
miednicy mniejszej. Spis zaburzeń, w których terapia przezpochwowa jest bardzo ważna 
znajdziesz TUTAJ

ad. 13 Z wykorzystaniem dwukanałowego aparatu do ćwiczeń sEMG.

UWAGA! Do usługi kwalifikuje badanie per vaginum. 

	    Należy doliczyć dodatkowy, jednorazowy koszt elektrody dopochwowej (ok. 
130,00)

* Cena i czas trwania usługi zależą od miejsca przyjęć. Spis gabinetów, w których jestem 
do Twojej dyspozycji znajdziesz TUTAJ 

http://fizjofemme.pl/oferta/
http://fizjofemme.pl/kontakt/

