
 
 

Cenník VIP - pacienti od 18 do 65 rokov vrátane. 

1x terapia podľa rehabilitačného plánu, 1. blok, 90 až 120 minút – 250,- eur 

Zľavy z Cenníka VIP podľa počtu absolvovaných terapií v kalendárnom mesiaci.  

Rehabilitačný plán, 1. blok. 

 
 

POČET TERAPIÍ / MESIAC 
 

ZĽAVA 

 

CENA ZA TERAPIU 

3 – 4 10 % 250,- eur   225,- eur 

5 - 7 24 %  250,- eur  190,- eur 

8 - 9 36 %  250,- eur  160,- eur 

 
Dĺžka terapie: 

 90 - 120 minút
Odporúčaná frekvencia terapií (podľa diagnózy a reakcií organizmu pacienta na rehabilitáciu) : 

 2 - 3x za 14 dní
Orientačná dĺžka 1. bloku rehabilitačného plánu (podľa dodržania frekvencie, diagnózy a reakcií 
pacienta na rehabilitáciu): 

 20 - 25 týždňov
 
Hodnotené parametre a benefity po absolvovaní 1. bloku rehabilitačného plánu (RP): 

 DGU fenomén - zmena sledovanej platničky

 eliminácia bolestí krku, chrbta, krížov alebo končatín

 hladina laktátu v krvi

V cene: 

 medicínska správa 
 
V cene po absolvovaní 1. bloku rehabilitačného plánu: 

 komparatívna správa – výsledok aplikácie rehabilitačného plánu v objektívnych ukazovateľoch 

 podrobné krvné testy 

 MR vyšetrenie chrbtice 

 3D vykreslenie platničky - pred zaradením do rehabilitačného plánu a po 1. bloku RP 

 
Frekvenciu a počet terapií určuje odborný zamestnanec podľa aktuálneho zdravotného stavu       

pacienta a objektívnych vyšetrení. 

 
Zľavy uvedené v tomto Cenníku VIP podľa počtu absolvovaných terapii sú platné od 24.1.2022 pre nové, 

od 24.1.2022 podpísané  Zmluvy o poskytovaní zdravotných služieb (ZOPZS), a nie je možné naň aplikovať 

ďalšie zľavy. Do 23.1.2022 podpísané ZOPZS zostávajú platné bez zmeny. 

 

 



Cenník zdravotných služieb – VIP 
 
 

1 impedančná terapia podľa rehabilitačného plánu 1. blok 250 EUR / 90 až 120 min. 

1 impedančná terapia podľa rehabilitačného plánu 2. blok 220 EUR / 90 až 120 min. 

1 impedančná terapia podľa rehabilitačného plánu 3. blok 150 EUR / 90 až 120 min. 

konzultácia ohľadom vyšetrovacích alebo rehabilitačných 
postupov lekárom 

50 EUR / každá začatá polhodina 

manažment pacienta v zdravotnej starostlivosti 50 EUR / každá začatá polhodina 

lekárske konzílium 50 EUR 

vypracovanie lekárskej správy V cene 

Predpis a dodanie liečiv V cene 

porovnanie MR vyšetrení rádiológmi s medicínskym nálezom 100 EUR 

3D vizualizácia podľa dát magnetickej rezonancie alebo CT 40 EUR / každá začatá hodina 

3D farebná tlač prachová podľa vytvoreného dátového modelu 6 EUR / 1 cm3 

3D farebná tlač plastová podľa vytvoreného dátového modelu 4 EUR / 1 cm3 

nájom myostimulačného prístroja 250 EUR / mesiac 

konzultácia/služby odborného fyzioterapeuta pre neurológiu 60 EUR / 60 min. 

komparatívna správa 200 EUR 

meranie laktátu jednorazové 10 EUR/ odber 

meranie laktátu záťažové 35 EUR / 5 odberov 

aeróbne testovanie 45 EUR / každá začatá polhodina 

spracovanie protokolu z testovania 60 EUR / 60 minút 

meranie vodivosti kožného krytu (meranie impedancie kože) 190 EUR 

prezentácia metódy impedančnej terapie mimo pracoviska 50 EUR / hodina 

cestovné náklady do 50 km 0,50 EUR / km 

cestovné náklady do 150 km 1 EUR / km 

maximálna suma za poskytnuté služby (neplatí pre služby 
poskytované tretími stranami, napr. MRI, odbery, iné vyšetrenie) 

1 500 EUR / mesiac 

 
 

Pokuty 

 
 
 

Cenník platný od 1. augusta 2020. 
Cenník je určený pre pacientov od 18 do 65 rokov vrátane. 
Poskytovateľ: Klinika impedančnej terapie s.r.o. 

100 EUR neúčasť na vopred dohodnutom termíne 
poskytovania Zdravotných služieb bez jeho 
predchádzajúceho zrušenia najmenej 5 hodín vopred 
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