
ЦЕНИ НА ВСИЧКИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Процедура 

Електрофореза (ЕФ)
физиотерапия с галваничен ток, посредством който се вкарва медикамент 

в тялото. Има добър противовъзпалителен ефект.                                  15.00 лв.

Диадинамик (ДД)
лечебна процедура посредством токове с различна честота. Помага при 

дископатия,плексит, радикулит и др.                                                          15.00 лв.

Интерферентни токове (ИФТ)
терапия с кръстосани токове. Има противовъзпалително и болкоуспокояващо 

действие.                                                                                                                      15.00 лв.

Вакуум масаж с ИФТ
вакуум терапия на фона на интерферентни токове. Има противовъзпалително и 

болкоуспокояващо действие.                                                                                  15.00 лв.

Ултразвук (УЗ)
терапия за лечение чрез съчетание между високочестотен ток и лечебен крем,
което прониква дълбоко в тъканите. Нормализира съдовия тонус, стимулира 

регенерацията на тъканите, активира кръвообръщението.          15.00 лв.

Биоптрон(Светолечение)
Ускорява лечението и облекчава болката.Поляризираната светлина има широк 
обхват от медицинкси и козметични приложения като стимулира кръвната 
циркулация и тъканната регенерация,а едновременно с това намалява 

възпалителния процес.                                                                                                15.00 лв.

Инхалация 
Секретолитично действие,успокоява лигавицата на дихателните пътища,подобрява 
и стимулират овлажняването и по този начин подобрява механиката на ресничките 

на дихателната лигавица.                                                            15.00 лв.

Солукс лампа
Лампата солукс предизвиква върху кожата топлинен еритем,хиперемия в 
тъканите,разширяване на кръвоносни и лимфни съдове,което води до подобряване 
на лимфо и кръвообръщението и разнасяне на възпалителните процеси.Топлинния 
ефект оказва лечебно,болкоуспокояващо,противовъзпалително и трофично действие 

на дълбоко разположените тъкани и вътрешни органи.                       15.00 лв.



TENS импулси 
терапия за лечение, чрез електрическа стимулация на нервите с цел блокиране 
на болковите сигнали. Действа за облекчаване на болки в мускулите и ставите, 

спортни травми.                                                                                                          15.00 лв.

Електросимулация - едно поле
терапия за лечение чрез нервно-мускулно стимулиране. Използва се за 
възстановяване на парализирани мускули, двигателни нарушения, при травми на 

гръбначния стълб.                                                                                             15.00 лв.

Нискоинтензивен лазер
Неинвазивно терапевтично устройство.Максималната мощност е повече от 50 
пъти по голяма от класическата физиотерапия.При него се постига по голяма 
дълбочина на проникване на лазерния лъч и терапевтично повлиява върху по дълбоки 

структори,по-ефективни процедури за по кратко време.                    15.00 лв.

Шокуейв 
Ударно-вълновата локална терапия, при която се прилагат пневматично-генерирани 
удари на и около мястото на възпалението или болката. Подобрява се кръво- и 
лимфотока. Подобрява се продукцията на колаген, намалява се възпалението и 

тъканното напрежение.                                                                                  35.00 лв.

ТЕКАР - терапия
Иновативна система за терапия, която въздейства на организма с високочестотни 
електромагнитни вълни и затопляне в дълбочина , като образува ендогенна 
топлина.Терапията е приложима както при остри състояния така и при хронични 

дълго лекувани и не повлияли се от лечението травми и оплаквания.  35.00 лв.

Високоинтензивна магнитотерапия SIS
терапия за високоинтензивно електрополе, съизмеримо с ядреномагнитен резонанс 
с интензитет до 3 Тесла. Оказва бързо облекчаване на болката и стимулира 
натрупването на калции. Повлиява се добре при хронични остеропорозни и 

дегенератични състояния.                                                                                  45.00 лв.


