ZÁKLADNÍ CENÍK
REHABILITAČNÍ KLINIKY MALVAZINKY

NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY
KLASICKÉ UBYTOVÁNÍ
B1 - třílůžkový 370 Kč
B0 - třílůžkový 390 Kč

B1 - dvoulůžkový 560 Kč
A2 - dvoulůžkový 560 Kč

EXKLUZIVNÍ UBYTOVÁNÍ
D1, D2 – jednolůžkový

4 200 Kč

CENY JSOU STANOVENY DLE VELIKOSTI POKOJE
A V ZÁVISLOSTI NA TECHNICKÉM
VYBAVENÍ ODDĚLENÍ.

CENY JSOU STANOVENY DLE VELIKOSTI POKOJE
A V ZÁVISLOSTI NA TECHNICKÉM
VYBAVENÍ ODDĚLENÍ.

• Bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením
• TV na pokoji
• WIFI připojení k internetu

• Vysoce nadstandardní jednolůžkové pokoje
s vlastnímsociálním zařízením, obývacím
koutem a lednicí
• Multimediální zábavní systém u každého lůžka
(TV, rádio, internet)
• WIFI připojení k internetu
• Nejmodernější elektricky polohovatelná lůžka
• 2 lekce na nestabilní plošině iMoove
(po schválení lékařem)
• Župan a osuška na pokoji
• K dispozici základní hygienické a kosmetické
přípravky
• K dispozici společenská místnost

• Výběr oběda ze tří možností, dle zdravotního
stavu pacienta
• Prodej občerstvení a tisku přímo na pokoji
• Možnost zajištění stravování á la carte
za poplatek
• Kavárna v areálu
• Služby sociální pracovnice
• Možnost zajištění služeb kadeřnice či pedikérky
za poplatek

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ
B0 - dvoulůžkový
D1 – dvoulůžkový
D2 – dvoulůžkový
A2 - jednolůžkový

650 Kč
760 Kč
760 Kč / 790 Kč
1 090 Kč (v budově A)

CENY JSOU STANOVENY DLE VELIKOSTI POKOJE
A V ZÁVISLOSTI NA TECHNICKÉM
VYBAVENÍ ODDĚLENÍ.
• Vysoce nadstandardní dvoulůžkové či jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
• TV na pokoji
• Multimediální zábavní systém u každého lůžka
- TV, rádio, internet (pouze D)
• WIFI připojení k internetu
• Nejmodernější elektricky polohovatelná lůžka
(pouze D)
• K dispozici společenská místnost (pouze D)
• Výběr oběda ze tří možností, dle zdravotního
stavu pacienta
• Prodej občerstvení a tisku přímo na pokoji
• Možnost zajištění stravování á la carte
za poplatek
• Na oddělení k dispozici voda a čaj
• Na oddělení automat na kávu
• Kavárna v areálu
• Služby sociální pracovnice
• Možnost zajištění služeb kadeřnice
či pedikérky za poplatek
• Volný vstup do bazénu
(dle doporučení ošetřujícího lékaře)
• Zapůjčení společenských her a literatury

• Výběr oběda ze tří možností, dle zdravotního
stavu pacienta
• Prodej občerstvení a tisku přímo na pokoji
• Možnost zajištění stravování á la carte za
poplatek
• Na oddělení k dispozici voda a čaj
• Na oddělení automat na kávu
• Kavárna v areálu
• Možnost konzultace s nutriční terapeutkou
• Služby sociální pracovnice
• Možnost zajištění služeb kadeřnice
či pedikérky za poplatek
• Volný vstup do bazénu, na skupinová cvičení,
do posilovny a do funkční zóny
(dle doporučení ošetřujícího lékaře)
• Consierge servis – uvítání a seznámení
s chodem kliniky, zajištění úprav v rozvrhu
procedur, prohlídka kliniky, doprovod na 1.
proceduru (službu je třeba objednat při
rezervaci pobytu)
• Možnost zajištění bezplatného parkování pro
vozidlo pacienta (nutno sdělit při rezervaci
pobytu)
• Zapůjčení společenských her a literatury

Koncové ceny se můžou lišit dle individuálních
potřeb klienta a doporučení lékařů.
Ceny zahrnují DPH dle platné legislativy.
Fotografie pokojů naleznete na zadní straně ceníku.
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AKUTNÍ ORTOPEDICKÁ LŮŽKA
Nadstandardní jednolůžkový pokoj, oddělení A1, ortopedická lůžka ............................. 1 480 Kč /den/osoba
Nadstandardní dvoulůžkový pokoj, oddělení A1, ortopedická lůžka ..............................
840 Kč /den/osoba
Nadstandardní trojlůžkový pokoj, oddělení A1, ortopedická lůžka ..................................
500 Kč /den/osoba
Hospitalizace na nadstandardním pokoji na A1 po výkonu TEP .........................................................
4 000 Kč

ELEKTROLÉČBA
Laseroterapie - 10 - 20 min. . ........................................................................................................................
Laseroterapie do 10 min..............................................................................................................................
Solux - 20 min..................................................................................................................................................

170 Kč
130 Kč
60 Kč

POHYBOVÉ PROGRAMY
Fyzioterapie individuální - 30 min.................................................................................................................
510 Kč
Fyzioterapie individuální - 45 min.................................................................................................................
730 Kč
Skupinový pohybový program s fyzioterapeutem - 45 min., 1x ..............................................................
130 Kč
Skupinový pohybový program s fyzioterapeutem - 45 min., 10x ............................................................ 1 200 Kč
Pilates - skupinové cvičení s fyzioterapeutem - 60 min. ...........................................................................
150 Kč
Vstup do fitness centra a funkční zóny - 60 min.........................................................................................
160 Kč

BAZÉN
Volné plavání - 45 min...................................................................................................................................
Cvičení v bazénu - 30 min. ..........................................................................................................................

100 Kč
100 Kč

MASÁŽE
Klasická masáž zad a šíje - 20 min. ...........................................................................................................
Celotělová masáž - 45 min. ........................................................................................................................
Klasická masáž dolních končetin - 25 min. ...............................................................................................
Reflexní masáž - jedna sestava - 20 min. . ..................................................................................................
(nutné doporučení lékaře / záznam o již proběhlých reflexních masážích v RKM) ......................................
Reflexní masáž plosky nohy - 45 min. .........................................................................................................
Baňková masáž - 20 min. ............................................................................................................................
Osvěžující masáž při unavených, oteklých nohou se zábalem - 20 + 20 min. .......................................
Masáž lávovými kameny - 20 min. ..............................................................................................................

370 Kč
630 Kč
370 Kč
370 Kč
530 Kč
260 Kč
420 Kč
420 Kč

VODOLÉČEBNÉ A LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
Vířivá lázeň na horní končetiny - 20 min. . ..................................................................................................
Vířivá lázeň na dolní končetiny - 20 min. ....................................................................................................
Podvodní masáž - 20 min. ............................................................................................................................
Celotělová vířivá lázeň - 20 min. .................................................................................................................
Uhličitá celotělová lázeň se zábalem - 20 + 20 min. . ...............................................................................
Celotělová vířivá lázeň s bylinnou přísadou - 20 min. . .............................................................................
Sauna (ručník, prostěradlo, župan) - 90 min. .............................................................................................
Rašelinový zábal malý 20 min. . ..................................................................................................................
Rašelinový zábal velký 20 min.....................................................................................................................

170 Kč
190 Kč
520 Kč
260 Kč
270 Kč
290 Kč
190 Kč
90 Kč
150 Kč
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LYMFODRENÁŽE
Manuální lymfodrenáž - 80 min. (včetně uvolnění krčních uzlin) ............................................................
Manuální lymfodrenáž - 50 min. (včetně uvolnění krčních uzlin) ...........................................................
Manuální uvolnění lymfatických uzlin (krk, třísla) před přístrojovou lymfodrenáží – 20 min...................

900 Kč
630 Kč
320 Kč

OSTATNÍ SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ
Akupunktura jehlová - vstupní vyšetření - 45 min. .....................................................................................
650 Kč
Akupunktura - další ošetření - 30 min...........................................................................................................
400 Kč
FYZIO+ - program........................................................................................................................................... 1 690 Kč
Komplexní prohlídka...................................................................................................................................... 18 322 Kč
Onkologická prohlídka ONKOPREVENT....................................................................................................... 5 990 Kč

KOMERČNÍ PROGRAMY
Program Bolesti zad.......................................................................................................................................
780 Kč
Program Celková relaxace..........................................................................................................................
930 Kč
Program Odstranění únavy.......................................................................................................................... 1 020 Kč
Program Unavené nohy................................................................................................................................
640 Kč
Balíček Relax plus . ........................................................................................................................................ 2 160 Kč

ROČNÍ ČLENSTVÍ
Start 2 Care - program.................................................................................................................................. 3 500 Kč
Care Plus - program . .................................................................................................................................... 15 500 Kč
Roční poplatek - ambulantní fyzioterapie, vodoléčba a elektroléčba .................................................
350 Kč

SPECIÁLNÍ AKCE, MNOŽSTEVNÍ SLEVY
10+1 ZDARMA Volné plavání - 45 min. . ......................................................................................................
10+1 ZDARMA Cvičení v bazénu - 30 min...................................................................................................
6x45 Fyzio Bonus.............................................................................................................................................
6x30 Fyzio Bonus.............................................................................................................................................
5+1 Masáž klasická celková - 45 min...........................................................................................................
5+1 Masáž klasická šíje a záda - 20 min......................................................................................................

1 000 Kč
1 000 Kč
4 200 Kč
2 950 Kč
3 150 Kč
1 850 Kč

VYŠETŘENÍ NEHRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Vyšetření pro řidičský průkaz ........................................................................................................................
500 Kč
Vyšetření pro prodloužení ŘP nad 60 let . ...................................................................................................
300 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz..........................................................................................................................
500 Kč
Vyšetření pro zdravotní (potravinářský) průkaz..........................................................................................
500 Kč
Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní žádost (samoplátce).................................................................
500 Kč
Vyšetření pro soudy a pracovní úřady........................................................................................................
400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace - dle časové náročnosti .............................................................. 300 - 400 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu ...............................................................................................
150 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti . ..........................................................................
400 Kč
Vyplnění formuláře pro pojistnou událost...................................................................................................
400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k práci . ...................................................................................................
600 Kč
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KLASICKÉ UBYTOVÁNÍ
pokoj na odd. a2

pokoj na odd. b0

pokoj na odd. b1

KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ
pokoj na odd. a2

pokoj na odd. b0

pokoj na odd. d

EXKLUZIVNÍ UBYTOVÁNÍ
pokoj na odd. d

Koncové ceny se můžou lišit dle individuálních potřeb klienta a doporučení lékařských specialistů.
Na vyžádaní jsme schopni zajistit i širší spektrum služeb a individuální služby. V tomto případě je cena kalkulována individuálně.
Tyto ceny zahrnují DPH dle platné legislativy.
Platnost ceníku: od 2. 9. 2020

REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY www.malvazinky.cz

U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5 www.facebook.com/rehabilitacni.klinika.Malvazinky
Tel.: +420 251 116 600 e-mail: recepce.a.rkm@mediterra.cz
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