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Lisätiedot ja varaukset 
p. 020 7100 530 

kuntoutus@imatrankylpyla.fi
Avoinna sopimuksen mukaan.

imatrankylpyla.fi

Hinnasto on voimassa 31.1.2019 saakka. Oikeus muutoksiin pidätetään. Matka-

puhelimesta tai kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).

Terveys-
palvelut

Fysioterapia
30 min  39 €
45 min  53 €
60 min 63 €
Lisämaksu altaasta 15 €
Kotikäyntilisä 2,50 € / km

Alkuhaastattelun ja tutkimisen jälkeen luodaan henkilökohtainen 
fysioterapiasuunnitelma. Käytettävissä on mm. terapeuttinen 
harjoittelu, ultraääni, infrapuna, hivamat, painokevennetty kävely, 
kinesio-teippaus. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa omissa toimiti-
loissamme (hoito huoneet, kuntosali, allas) tai asiakkaan kotona.

Lantiopohjan fysioterapia
Tutkimuskäynti (Neurotrack) sis. elektrodin  91 €
Ohjaus- ja seurantakäynnit
30 min 37 €
45 min 51 €
60 min 61 €

Alaraajojen kuormitustutkimus
Podoskopia 39 €
Yksilölliset Sidas-tukipohjalliset  136 – 145 €
(pohjallisten materiaalin mukaan)  

Toimintaterapia
60 min  65 €
Apuvälinekartoitus 45 min 40€

Kuntotestaus
Kehonkoostumismittaus / hlö  35€
Polkupyöräergometritesti / hlö  45€
Lihaskuntotestit / hlö 45€

Kysy tarjousta kuntotesteistä ryhmälle!

Hoidot
Lymfa 60 min  65 €
Infrapuna + puolihieronta 40 min 61 €
Parafango + osahieronta 50 min 57 €
Hivamat-hieronta 35 €
Syvävärähtelyyn perustuvaa  
sähköistä sivelyhierontaa 
Parafiini käsille 18 €
Parafango-savipakkaus 20 €

Hoitojen peruutusehdot koskevat kaikkia tämän  hinnaston hoito-
palveluita. Edelliseen arkipäivään klo 16 mennessä  veloituksetta. 
Hoitopäivänä tehdyt peruutukset veloitus 50 % hoidon hinnasta. 
Peruuttamattomat palvelut, veloitus 100 %.

Ohjatut liikuntaryhmät
Saatavana tilauksesta ohjattuja tunteja ryhmille.

30 min (max 25 hlö) 95 €
45 min (max 25 hlö) 110 €
60 min (max 25 hlö) 125 €
Lisähenkilöt 5 € / hlö

Ryhmäkuntoutus ja työhyvinvointi
Tuotteisiimme kuuluvat myös Kelan TULES- ja KIILA-
kurssit, PHT:n 1. Askel hyvinvointijaksot, kuntoremontit  
sekä työhyvinvointipalvelut. Räätälöimme mieleisesi  
TYKY- paketin sisällyttäen siihen esim. luennon, liikunta-
ryhmän ja testauksia.

Imatran Kylpylä tarjoaa monipuoliset fysio- ja toiminta terapia sekä 
kuntoutus palvelut elämäsi eri tilanteissa. Meille voit tulla joko lääkärin 
 lähetteellä, maksu sitoumuksella tai ilman. Tarjoamme sinulle monipuolista 
ja asiantuntevaa ohjausta kehosi hyvinvointiin. Käytössämme ovat  kuntosalit 
sekä mahdollisuus toteuttaa fysioterapiaa myös altaassa. Halutessasi 
 voimme kartoittaa tämän hetkisen kuntotasosi ja kehonkoostumuksesi  
sekä antaa uusia vinkkejä oman fyysisen kuntosi ja hyvinvointisi  
kohentamiseen. Kauttamme voit tilata Respectan apuvälineitä.


