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W Trzcińsku-Zdroju funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów fizjoterapii w naszym rejonie.
Placówka dysponuje nowym sprzętem specjalistycznym i wykwalifikowanym personelem medycznym a
także posiada doskonałe warunki lokalowe. Każdy zabieg odbywa się w osobnym pomieszczeniu, co daje
pacjentom komfort i dyskrecję. Specjalistyczny nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie wnętrz zostało
zakupione i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ośrodek ma podpisaną umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia i przyjmuje pacjentów z terenu Powiatu Gryfińskiego ze skierowaniami. Także
wykonuje szereg zabiegów za odpłatnością. To doskonałe miejsce do leczenia wielu schorzeń zarówno
wśród dzieci, jaki i dorosłych. Swoja ofertę zakład fizjoterapii kieruje także do sportowców i osób
aktywnych fizycznie. Terapia w każdej z wymienionych metod prowadzona jest indywidualnie przez
wykwalifikowanych terapeutów. Jej celem jest zmniejszenie bólu i obrzęku, przyśpieszenie procesów
gojenia, korekcji wad postawy, poprawy stabilizacji, koordynacji i równowagi, zapobieganie nawrotom
choroby. Niepubliczny Zakład Fizjoterapii Mariola Kupkowska &ndash; Oddział w Trzcińsku-Zdroju Ul. 2go Lutego 12 , Tel. 91 852 31 22 Godziny otwarcia: Poniedziałek, Środa, piątek od 8.30 do 15.30,
Wtorek, Czwartek od 10.00 do 17.00
W zakładzie można wykonać zabiegi z zakresu: 1. Elektroterapii:
prądy diadynamiczne, prąd galwaniczny, jonoforezę, prądy interferencyjne, prądy Kotza, prądy Traberta,
prądy tens, tono liza, prądy impulsowe 2. Ultradźwięki: fonoforeza 3. Laseroterapia 4. Magnetoterapia
5. Światłolecznictwo 6. Parafinoterapia 7. Krioterapia: ciekły azot 8. Masaż: leczniczy, odchudzający,
relaksujący, mankiet limfatyczny 9. Hydroterapia : Masaż wirowy kończyn dolnych i górnych 10.
Kinezyterapia &ndash; stosujemy specjalistyczne metody terapeutyczne: metoda PNF, metoda
MacKenziego, techniki manualne, terapia dzieci metodami neurofizjologicznymi, terapia tkanek miękich,
wyciągi, techniki osteopatyczne: a) terapia czaszkowo-krzyżowa b) terapia wisceralna - terapia wad
postawy i skolioz: a) metoda PNF b) metoda FED 11. Kinesiotaping
Oferta zakładu skierowana jest
do pacjentów z dysfunkcjami: Kręgosłupa i żeber: - dyskopatia, rwa kuszlowa i ramienna, bóle głowy i
ograniczenia ruchu, urazy biczowe kręgosłupa , mrowienie i drętwienie rąk Kończyn górnych: ograniczenia ruchu w stawach po urazach i złamaniach, zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty i golfisty,
ograniczenia ruchu nadgarstków Kończyn dolnych: - ograniczenie ruchów w stawach po urazach i
złamaniach, ograniczenia ruchów w stawach krzyżowo-biodrowych, ograniczenia ruchów po artroskopii,
ograniczenia ruchów w stawach skokowych Neurologicznymi: - stwardnienie rozsiane, udary, wylewy,
inne choroby powodujące zaburzenia ruchu, równowagi, koordynacji oraz upośledzające chód Układu
limfatycznego (obrzęki) Dzieci z deficytami neurologicznymi Dzieci z wadami postawy i skrzywieniami
kręgosłupa
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