Перелік процедур, які входять у вартість путівки з БАЗОВИМ лікуванням
(надаються вибірково, за призначенням лікаря):

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ: первинний та повторні огляди
лікарем-гастроентерологом з визначенням діагнозу та
призначенням лікування; вертебролога; проктолога; лікаря з функціональної діагностики; психотерапевта; інструктора з ЛФК.
ДІАГНОСТИКА: загальний аналіз крові і сечі, аналіз крові на глюкозу для пацієнтів з цукровим діабетом, копрологічне дослідження
калу, аналіз калу на яйця глистів, дуоденальне зондування,функціональна діагностика (ЕКГ), ректороманоскопія.
ЛІКУВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ:
внутрішній прийом мінеральної води: "Лужанська-4", „Лужанська-7”, „Поляна квасова”
(мінеральні води
подаються до бювету безпосередньо з свердловин по мінералопроводах);
АПАРАТНА ФІЗІОТЕРАПІЯ: гальванізація, електрофорез з медикаментами; ультразвукова терапія; ампліпульстерапія;
магнітотерапія; УВЧ; короткохвильове ультрафіолетове опромінення (УФО); дарсонвалізація; лазеротерапія;
натуральні мінеральні вуглекислі ванни;
озокеритолікування (2 аплікації);
інгаляції з мінеральною водою;
гінекологічні зрошення з мінеральною водою;
кишкові зрошення мінеральною водою;
мікроклізми з відварами трав;
лікувальна фізкультура, терапія за допомогою профілактора Євмінова;
групова психотерапія;
невідкладна стоматологічна допомога;
цілодобове надання лікарської допомоги та сестринських маніпуляцій при невідкладних станах.

Перелік
процедур та послуг, які не входять у
надаються за додаткову плату (за призначенням лікаря):

вартість путівки з БАЗОВИМ лікуванням і

- консультації лікарів: отоларинголога, педіатра, гінеколога, дерматолога, мануального терапевта, гірудотерапевта, ендоскопіста,
іридодіагноста, стоматолога, кардіолога, пульмонолога, психоаналітика, уролога, рефлексотерапевта, ендокринолога – 150 грн.
УЗД (ультразвуковий сканер преміум класу) - 220 – 750 грн;
біохімічні лабораторні аналізи – від 50 до 500 грн;
послуги філіалу лабораторії «ONE LAB»;
іридодіагностика – 150 грн./обстеження;
аналіз калу на дисбактеріоз; бак посів – від 1 00 грн;
аналіз секрету простати – 25 грн.
експрес-діагностика функціонального стану та резервних можливостей організму – 100 грн;
підводний душ-масаж – 130 грн;
підводне витягування хребта – 120 грн (мати з собою результати МРТ чи рентгенобстеження);
тракційне витягування хребта (суха витяжка) – 140 грн.
паравертебральний роликовий масаж – 100 грн.
HITop – терапія – 100 грн.
карбокситерапія (зона) - 110 -120 грн;
душ Шарко – 55 грн;
висхідний гідролазерний душ – 40 грн;
циркулярний душ – 50 грн;;
гідролазерний масаж ясен – 40 грн;
класичний масаж – від 100 до 340 грн/сеанс;
масаж передміхурової залози (простати) – від 55 грн/сеанс;
ванни: хвойні – 25 грн, сірководневі – 100 грн, каштанові – 55 грн, мелісові – 65 грн, перозон-розмарин – 70 грн., перозонвалеріана – 85 грн., перозон (дерматологічний) – 40 грн, сірчані – 110 грн. лавандові – 40 грн, бішофітні – 40 грн, з концентратом для м’язів та
суглобів – 50 грн
інгаляції (масляні, з відварами трав - 40 грн/процедура, з «декасаном» – 50 грн/процедура, бронхолітична – 60 грн./процедура.;
«соляна печера» (галотерапія) – 50 грн/сеанс (30 хв.);
лікування та протезування зубів;
індивідуальна психотерапія;
озонотерапія (внутрішньовенне введення медичного озону) –120 грн/процедура;
гастрофіброскопія-120 грн;
фітотерапія (траволікування);
фітопаротерапія («фітобочка») – 180 грн/процедура;
гірудотерапія (лікування медичними п’явками);
іпотерапія (лікування їздою на конях);
косметологія;
рефлексотерапія – 240 грн/сеанс;
кріосауна - 450 грн/сеанс;
басейн – 55 грн/1 година, (для осіб, що проживають в корпусах санаторію); аквааеробіка;
синглетно-киснева терапія (кисневі пінки) – від 20 грн;
синглетно-кисневе дихання – 25 грн/сеанс (5 хв.);
апаратний масаж стоп - 50 грн; апаратний масаж рук – 50 грн;
біоптрон – 30-40 грн/сеанс;
пресотерапія - 60-170 грн/сеанс;
вакуумно-роликовий масаж – від 150 до 450 грн.
грязєві вагінальні аплікації - 120 грн/процедура;
послуги маніпуляційного кабінету – 40-280 грн/процедура;
ударно-хвильова терапія – 250 грн. (1 зона), 375 грн. (2 зони); озокеритолікування – 30 грн .
Вказані ціни на додаткові послуги дійсні лише для власників санаторно-курортних книжок (осіб, що лікуються по путівках).
Ціни на додаткові послуги дійсні на момент затвердження Прейскуранту й можуть змінюватися!

