
 

Společnost R a F spol. s r.o. tímto informuje klienta o cenách a dalších platbách, 

které klient bude hradit: 

 

1, poplatek 200,-Kč / 1 FT poukaz (nevztahuje se na poukazy vystavené pouze na fyzikální terapii) 

za služby úzce související se zdravotními službami, které jsou klientem využívány u fyzioterapeuta od 

začátku terapie. 

Tento poplatek není vybírán v přímé souvislosti se zdravotní péčí o klienta, ale v souvislosti se 

službami úzce souvisejícími se zdravotními službami, které naše společnost poskytuje (služby, které 

nejsou zhodnoceny v platbách zdravotních pojišťoven). 

Tyto služby mimo jiné zahrnují: 

◦ zapůjčení ručníku a přezutí (dle charakteru terapie) 

◦ zapůjčení terapeutického materiálu a pomůcek během terapie (dle charakteru terapie) 

◦ služby recepce - sestavení individuálního plánu terapií, objednávání na konkrétní časový termín a ke 

konkrétnímu fyzioterapeutovi 

◦ poskytování odborných konzultací souvisejících s probíhajícím léčebným procesem 

(lze  i prostřednictvím emailu, telefonicky) 

◦ konzultace léčebné metody a výsledků v týmu, konzultace s odesílajícími lékaři 

 

2, další služby dle platného ceníku společnosti. 

Naše společnost má smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Většina z našich služeb je hrazena z fondu 

veřejného zdravotního pojištění. 

Ceník je primárně určen pro samoplátce. Naši klienti si mohou také hradit služby, které nejsou 

obsahem veřejného zdravotního pojištění. 



 

Ceník 

Rehabilitační lékař 

Vstupní komplexní vyšetření 50 min      1 000 Kč 

Kontrolní vyšetření 25 min       500 Kč 

Individuální fyzioterapie 

Funkční vyšetření a rozbor poruch pohybového aparátu  25/50 min  350/700 Kč 

Měkké techniky, léčebná tělesná výchova, reflexní terapie 25/50 min  350/700 Kč 

Kinesiotaping 25/50 min (práce fyzioterapeuta)     350/700 Kč 

+ kinesiotapingová páska (1 cm)      2 Kč 

+ kinesiotapingová páska (balení)      300 Kč 

Fyzikální terapie 

Pulsní magnetoterapie 25 min       200 Kč 

Ultrazvuk, elektroléčba 15 min       100 Kč 

Nahřátí soluxem 5 min        30 Kč 

Masáže 

Klasická, sportovní, relaxační masáž 25/50 min     350/700 Kč 

Lymfatická masáž 25/50/80 min      400/800/1100 Kč 

Baňková, Breussova masáž 25/50 min      400/800 Kč 

Administrativní platby 

Poplatek za služby úzce spojené se zdravotními službami (1 FT poukaz)  200 Kč 

Vystavení zprávy, výpis z dokumentace      250 Kč 

Pomůcky 

Balanční čočka         270 Kč 

Overball         120 Kč 

 

R a F spol. s r.o., IČ: 60467380 
pobočka: Baranova 674/27, Praha 3 (sídlo: Olšanská 2667/7, Praha 3)     
T: 257 711 800, E: baranova@medicalcentre.cz   Ceník je platný od 1. 4. 2019. Nejsme plátci DPH. 


