Haloterapija - nemedikamentinis gydymas
dirbtinai sukuriant druskų kasyklų mikroklimatą su
pastovia oro temperatūra ir drėgnumu.
Druskų kambario sienos, lubos, grindys padengtos
druskos sluoksniu. Per specialias angas į patalpą
pučiamas sausas smulkiadispersinis druskos aerozolis.
Naujasis aparatas druską smulkina iki 5 mikronų: tokie
maži druskų kristalai lengvai pasiekia ne tik viršutinius,
bet ir apatinius kvėpavimo takus, taip pat lengvai nusėda
ant odos paviršiaus. Druska pasižymi priešuždegiminiu,
bronchus
atpalaiduojančiu,
gleives
skystinančiu,
uždegimą mažinančiu poveikiu, saugo kvėpavimo takus
nuo infekcijų. Buvimas tokioje aplinkoje teigiamai veikia
bendrą žmogaus savijautą. Gydymo eigoje vyksta
teigiami imuninės sistemos poslinkiai: didėja atsparumas
kvėpavimo takų ir odos infekcijoms.
Vertikali vonia - (gydomoji mankšta giliame
mineralinio vandens baseine) yra viena efektyviausių
procedūrų gydant stuburo uždegimines, degeneracinesdistrofines ligas ir jų komplikacijas, po įvairių traumų,
kaulų lūžių, po galvos ir nugaros smegenų traumų, po
sąnarių išnirimų, po meniskų, raiščių, sausgyslių ir
raumenų plyšimų, po mikrochirurginių operacijų, po
peties sąnario, įvairių stuburo operacijų, po klubo, kelio,
peties
sąnarių endoprotezavimo,
esant
sąnarių
uždegimams, nugaros ir sąnarių skausmams. Šiose
voniose sujungiamas vandens ir kineziterapijos
gydomasis poveikis į raumenų, raiščių, kaulų bei sąnarių
sutrikusias funkcijas. Dėl raumenų atsipalaidavimo ir
dalinio nesvarumo Jūs žymiai lengviau ir beveik be
skausmo atliksite aktyvius gydomuosius judesius. Po
vertikalių vonių kurso sustiprėja raumenys ir raiščiai,
padidėja stuburo paslankumas, judesiai tampa laisvesni ir
žymiai mažiau skausmingi, o dažnai skausmas ir visai
praeina.
Vertikalios vonios pagalba pristabdomas stuburo
patologinių procesų progresavimas, o taip pat raumenų
atrofijos, stuburo deformacijų vystymasis.
Povandeninis masažas - taikomas visam kūnui arba
atskiroms jo dalims. Masažas atliekamas po vandeniu,
naudojant žarną su purškimo antgaliu. Veikia mechaninis
ir šiluminis efektai vienu metu. Atpalaiduoja raumenis,
skatina kraujotaką ir limfotaką, audinių mitybą, sąnarinio

skysčio išsiskyrimą ir medžiagų apykaitą, atpalaiduoja
raumenis, padidėja sąnarių ir stuburo paslankumas,
stangrėja oda, pagerėja medžiagų apykaita audiniuose.

Parafino / fango parafino, purvo aplikacijos:
dėl purvo aplikacijų sukeltų organizme poslinkių
normalizuojasi įvairios funkcijos, gerėja audinių ir organų
kraujotaka, mityba, didėja deguonies įsisavinimas,
aktyvėja vidaus sekrecijos liaukų veikla, ypač jeigu ji
buvo nepakankama, gerėja įvairių uždegiminio proceso
produktų pašalinimas. Dėl šių priežasčių pasireiškia
skausmą mažinantis, priešuždegiminis
efektai,
aktyvuojasi organizmo apsauginis ir prisitaikymo
mechanizmai ir kita.
Fangoparafinas – tai parafinas su vulkaninės kilmės
purvo priemaišomis, kurio aplikacijos ne tik malšina
uždegiminius procesus, bet ir efektyviai gydo sąnarių
ligas. Vulkaninės kilmės priemaišose gausu mineralų ir
mikroelementų. Šios šiltos aplikacijos dedamos ant
sąnarių, stuburo, ties juosmeniu…Šios procedūros ne tik
gerina kraujotaką, malšina sąnarių skausmą, bet ir mažina
uždegiminius procesus, sykiu stiprina organizmo imuninę
sistemą.

VŠĮ IGNALINOS RAJONO LIGONINĖ

Reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugų skyrius

Sveikatinimo paslaugų kainynas

Mūsų adresas:
Ligoninės g. 13A 30112 Ignalina
Daugiau informacijos:
www.ignalinosligonine.lt

Reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugų
skyriuje teikiamos pavienės medicininės
reabilitacijos paslaugos (vaikams ir
suaugusiems),
ambulatorinės reabilitacijos I ir II paslaugos
sergantiems:
Nervų sistemos ligomis (suaugusiems)
Judamojo-atramos aparato ligomis
(suaugusiems)
Kvėpavimo sistemos ligomis (suaugusiems)

Jums patogiu metu bus suteikiamos sveikatinimo
paslaugos. Prašome kreiptis telefonais
8 616 96604, 8-386 53532, 8-386 52435 nuo
8:00 iki 14:00 valandos arba elektroniniu paštu:
reabilitacija@ignalinosligonine.lt
Galima įsigyti pavienes procedūras ar paslaugų
kompleksus.
Norint padaryti puikią dovaną artimiesiems,
draugams, kolegoms – siūlome dovanų kuponus.

ATLYGINTINŲ SVEIKATINIMO PASLAUGŲ
KAINOS
Eil.
Nr.
1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Paslaugų pavadinimai

Kaina Procedūrų
trukmė
Eur

I. PASLAUGOS
Fizinės medicinos ir
17,50
reabilitacijos gydytojo
konsultacija
Raumenų ir sąnarių treniravimas ir
stiprinimas
Raumenyno stiprinimas
6,50
treniruokliais (elipsinis
treniruoklis, kardiodviratis)
Stuburo tempimas ir mankšta
8,00
vandenyje vertikalioje vonioje
1 procedūra
Stuburo tempimas ir mankštos
35,00
vandenyje vertikalioje vonioje
kompleksas 5 procedūros
Hidromasažas vertikalioje
10,00
vonioje be stuburo tempimo
procedūros 1 procedūra
Hidromasažas vertikalioje
45,00
vonioje be stuburo tempimo
procedūros 5 procedūros
Stuburo tempimo procedūra
6,50
salėje naudojant stuburo
tempimo sistemą “Manumed
Eltrac 471” 1 procedūra
Stuburo tempimo procedūra
30,00
salėje naudojant stuburo
tempimo sistemą “Manumed
Eltrac 471” 5 procedūros
Masažas
Galvos masažas
2,00
Kaklo srities masažas
3,00
Rankos, peties ir mentės srities
4,00
arba visų viršutinės galūnės
sąnarių masažas
Alkūnės sąnario masažas
2,00
Riešo sąnario masažas
2,00
Plaštakos ir dilbio masažas
2,00
Krūtinės ląstos masažas (iš
6,00
priekio ir nugaros)
Nugaros masažas
4,00
Pilvo raumenų masažas
3,00

20 min.

30 min.

5x30
min.
30 min.

5x30
min.
40 min.

5x40
min.

10 min.
10 min.
20 min.

10 min.
10 min.
10 min.
25 min.
20 min.
10 min.

Juosmens ir kryžkaulio srities
3,00
15 min.
segmentinis masažas
3.11. Nugaros ir juosmens srities
6,00
20 min.
masažas
3.12. Segmentinis kaklo, stuburo ir
7,00
30 min.
krūtinės srities masažas
3.13. Stuburo srities masažas
6,50
30 min.
(užpakalinės kaklo, nugaros bei
juosmens ir kryžkaulio sritys
nuo kairės iki dešinės
užpakalinės aksiliarinės linijos
3.14. Apatinės galūnės masažas
4,00
15 min.
3.15. Apatinės galūnės ir juosmens
6,00
20 min.
srities masažas (pėdos,
blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei
juosmens ir kryžkaulio sritys)
3.16. Klubo sąnario masažas
2,00
10 min.
3.17. Kelio sąnario masažas
2,00
10 min.
3.18. Čiurnos sąnario masažas
2,00
10 min.
3.19. Pėdos ir blauzdos masažas
2,00
10 min.
3.20. Bendrasis kūdikių masažas
7,00
30 min.
3.21. Bendrasis kūno masažas
19,50
40 min.
3.22. Lengvas bendrasis masažas
13,00
40 min.
3.23. Bendrasis vaikų masažas (iki
7,00
30 min.
10 metų)
3.24. Bendras kūno masažas su
20,50
40 min.
vaistažolių masažiniais aliejais
4.
Vakuuminis masažas
4.1.
Stuburo masažas
6,00
20 min.
4.2.
Anticeliulitinis masažas
9,00
20 min.
5.
Gydomosios vonios
5.1.
Sūkurinė vonelė kojoms
2,50
15 min.
5.2.
Mineralinė perlinė ir sūkurinė
5,00
15 min.
vonia
5.3.
Perlinė – sūkurinė vonia su
8,00
15 min.
vaistažolėmis
5.4.
Povandeninis masažas
7,50
25 min.
6.
Purvo procedūros
6.1.
Purvo aplikacija
3,50
10 min.
6.2.
Parafino / fango parafino
4,50
10 min.
aplikacija
7.
Haloterapija
7.1.
Druskų kambarys, 1 seansas
4,50
45 min.
8.
Relaksacijos terapija 1 seansas
6,50
45 min.
Pastaba. Vaikams iki 16 metų paslaugoms, nurodytoms I
skyriuje (išskyrus 3.20 ir 3.23 punktus), taikoma 30 procentų
nuolaida
3.10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II. PASLAUGŲ KOMPLEKSAI
Povandeninis masažas
14,00
Haloterapija (druskų kambarys)
Fango parafino aplikacija
plaštakoms arba pėdoms
Treniruotė kardiodviračiu arba
25,00
elipsiniu treniruokliu
Stuburo masažas
Mineralinė perlinė ir sūkurinė
vonia
Haloterapija (druskų kambarys)
Fango parafino aplikacija
Povandeninis masažas
13,00
Purvo aplikacija
Haloterapija (druskų kambarys)
Mineralinė perlinė ir sūkurinė
13,00
vonia
Vakuuminis stuburo masažas
Fango parafino aplikacija
plaštakoms arba pėdoms
Treniruotė kardiodviračiu arba
27,00
elipsiniu treniruokliu
Anticeliulitinis vakuuminis
masažas
Mineralinė perlinė ir sūkurinė
vonia
Haloterapija (druskų kambarys)
Fango parafino arba purvo
aplikacija
Mineralinė perlinė ir sūkurinė
12,00
vonia
Galvos ir kaklo srities masažas
Fango parafino aplikacija
plaštakoms arba pėdoms
Sūkurinė vonelė kojoms
8,00
Juosmens ir kryžkaulio srities
masažas
Purvo aplikacija
Mineralinė perlinė ir sūkurinė
12,00
vonia
Galvos ir kaklo srities masažas
Purvo aplikacija
Bendras kūno masažas
26,00
Haloterapija (druskų kambarys)
Purvo aplikacija

1 val. 30
min.

2 val.

1 val. 20
min.
50 min.

1 val. 50
min.

50 min.

45 min.

50 min.

1 val. 40
min.

