www.adeli-center.com

Kompletný cenník
Platný pre rok 2015

Cenník medicínskych služieb
Neurorehabilitačný liečebný program
Odporučené pre dospelých a deti od 2 rokov
DENNÁ SADZBA NEUROREHABILITÁCIE

256.50 €

Včasná rehabilitácia pre deti s oneskoreným vývojom
Odporučené pre dojčatá a batoľatá do 2 rokov
DENNÁ SADZBA VČASNEJ REHABILITÁCIE

ADELI, s.r.o., Hlboka 45, 92101 Piestany, Slovakia, IČO: 35850655, DIČ: 2021707105

198.80 €

Neurorehabilitačný program
Štruktúra a náplň liečby sú individuálne pripravené na základe diagnózy, anamnézy, súčasného stavu pacienta, prognózy
a prípadných kontraindikácií. Pre dosiahnutie maximálneho účinku rehabilitácie o jeho rozsahu a zložení rozhoduje ošetrujúci
lekár ADELI Centra. Nasledovné tabuľky slúžia predovšetkým pre informačné účely a zahŕňajú rehabilitačné procedúry, ktoré sú
zvyčajne súčasťou liečebného programu.

REHABILITAČNÝ PROGRAM

2-týždňový

3-týždňový

4-týždňový

Odporúčaný pre

pediatrickí pacienti
a adolescenti

pediatrickí pacienti,
adolescenti a
mladí dospelí

mladí dospelí
a dospelí

Počet rehabilitačných dní

12

18

24

Celkový počet hodín liečby

do 63 hodín

do 95 hodín

do 127.5 hodiny

Neurofyziológia, fyzioterapia, ergoterapia

denne

denne

denne

Thermo-kryokontrasná terapia

denne

denne

denne

Terapeutická masáž celého tela

denne

denne

denne

Reflexná terapia

denne

denne

denne

Normobarická kyslíková terapia

denne

denne

denne

Manuálna terapia

5 procedúr

7 procedúr

10 procedúr

Sírovo-bahenný zábal

6 procedúr

9 procedúr

12 procedúr

Logopédia *

3 procedúr

6 procedúr

9 procedúr

Biofeedback *

10 procedúr

10 procedúr

10 procedúr

CELKOVÁ CENA REHABILITÁCIE

3 078 €

4 617 €

6 156 €

Vstupná a výstupná lekárska prehliadka

Na základe odporúčania ošetrujúceho lekára môžu byť predpísané doplnkové terapie.

* Iba ak sú indikované

Včasná rehabilitácia – ADELI BabyMed program
· Dvojtýždňový program pre deti vo veku od 6 do 24 mesiacov
Počet hodín liečby denne: 3 až 4
Počet rehabilitačných dní : 10
Liečbu realizuje medicínsky tím lekárov, fyzioterapeutov, logopédov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa špecializujú
na rehabilitáciu najmenších detí. Štruktúra liečby je individuálna a zvyčajne zahŕňa nasledujúce rehabilitačné postupy:

LIEČEBNÉ POSTUPY

LIEČEBNÉ POSTUPY

Vstupná a výstupná lekárska prehliadka

Mikro-rezonančná terapia

denne

Neurofyziologická rehabilitácia

denne

Normobarická kyslíková terapia

denne

Terapeutická stimulačná masáž

denne

Manuálna terapia

3 procedúry

Terapeutická relaxačná masáž

denne

Logopédia

4 procedúry

CELKOVÁ CENA VČASNEJ REHABILITÁCIE

1 988 €

Cenník terapií
Pacientom ADELI Medical Centra musí každú ďalšiu doplnkovú terapiu schváliť ošetrujúci lekár, aby sa zabezpečilo, že nebude
kontraproduktívna k už zavedenému liečebnému plánu. Dĺžka terapie závisí od stavu pacienta a od rozhodnutia ošetrujúceho
lekára.

POPIS LIEČBY / TERAPIE

CENA/JEDNOTKA - €

Vstupná lekárska prehliadka

45.00

Výstupná lekárska prehliadka a zdravotný záznam

45.00

Terapeutická masáž celého tela

36.00

Neurofyziologické cvičenie, fyzioterapia, ergoterapia

70.00 *

Thermo-kryokontrastná terapia

29.00

Manuálna terapia

46.00

Reflexná terapia

32.00

Sírovo-bahenný zábal

35.00

Normobarická kyslíková terapia

18.00

Logopédia

33.00

Magnetoterapia

32.00

Magneticko-laserová terapia

32.00

Bioptron - systém svetelnej terapie

32.00

Biofeedback

24.00

Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT)

88.00

Vstupná prehliadka ORL

35.00

Multifunkčná tréningová jednotka ("spider/ugul")

55.00 *

Vibračno-reflexná terapia Galileo 2000

29.00

Hydroterapia

29.00

Elektromechanická hipoterapia

29.00

Elektrická reflexná chodidlová stimulácia

29.00

Paraorbitálna stimulácia

29.00

Animoterapia – Canisterapia

29.00

Arteterapia

29.00

Pacienti, ktorí neabsolvujú kompletný liečebný program v ADELI Medical Centre, potrebujú predchádzajúce odporúčanie od
všeobecného lekára alebo špecialistu, schválenie krytia služby poisťovňou a objednanie termínu v ADELI Medical Center.
* Trvanie terapie je max. 60 minút.

Cenník ubytovania
Všetky izby majú balkón, WC, sprchu alebo vaňu, chladničku, TV so satelitným príjmom, fén a bezplatné pripojenie na internet (Wi-Fi).

TYP IZBY

POPIS

SADZBA
ZA NOC - €
zahŕňa 20% DPH

Štandardná izba
(cena pre 2 osoby)

Dvojlôžková izba so sprchou
(alebo vaňou)

48.00

Apartmán typu Economy
(cena pre 2 osoby)

2-izbový apartmán s obývacou izbou
a spálňou

60.00

Apartmán
(cena pre 2 osoby)

2-izbový apartmán s obývacou izbou,
spálňou a s väčšou kúpeľňou (vaňa a sprcha)

72.00

Rodinná izba
(cena pre 4 osoby)

Dve spojené
štandardné izby

96.00

Rodinný apartmán
(cena pre 4 osoby)

3-izbový apartmán s dvoma spálňami, obývacou izbou
a s troma kúpeľňami (jedna bezbariérová)

120.00

Ďalšia osoba na izbe - dospelý *

Sprievodná osoba nad 15 rokov

19.20

Ďalšia osoba na izbe - dieťa *

Sprievodná osoba od 3 do 15 rokov

12.00

Domáce zviera

s platným pasom zvieraťa / očkovacím preukazom

6.00

* Sprievodná osoba - dieťa do 3 rokov je zdarma. Deti vo veku od 3 do 15 rokov sú považované za „ďalšiu osobu - dieťa".
Deti nad 15 rokov sú považované za dospelú osobu.

Cenník stravovania
TYP STRAVOVANIA NA DEŇ

RAŇAJKY - €
zahŕňa 20% DPH

POLPENZIA - €
zahŕňa 20% DPH

PLNÁ PENZIA - €
zahŕňa 20% DPH

Dospelý *

5.40

13.20

21.00

Dieťa *

4.20

8.40

12.60

* Deti vo veku nad 12 rokov sú považované za dospelých.

Letiskové transfery
CIEĽ

DRUH JAZDY – JEDNOSMERNÁ

CENA - €
zahŕňa 20% DPH

Viedeň – letisko

Príchod alebo odchod pacienta

72.00

Bratislava – letisko

Príchod alebo odchod pacienta

42.00

Viedeň – letisko

Transfer nesúvisiaci s príchodom alebo odchodom pacienta

126.00

Bratislava – letisko

Transfer nesúvisiaci s príchodom alebo odchodom pacienta

66.00

ADELI Center, s.r.o., 91955 Katlovce 70, Slovakia, IČO: 35850655, IČ DPH: SK2020021113

