Te doare spatele?
Te supără genunchiul sau umărul?
Ai probleme cu glezna sau șoldul?
La Socrates Clinic ești pe mâini bune!
La noi găseşti în aceeaşi locaţie
toate soluţiile terapeutice validate pentru
ameliorarea durerii şi reducerea inflamaţiei,
pentru recuperarea rapidă a mobilităţii
şi funcţionalităţii tale.
■ Aparatură

performantă de fizioterapie
■ Masaj terapeutic
■ Sală de gimnastică medicală
■ Bazin pentru hidrokinetoterapie
■ Consultații și tratament de specialitate

Ești membru SITT?
Avem discounturi speciale pentru tine!
30% față de tariful standard
pentru consultațiile și pachetele de tratament
achitate integral cu numerar sau cu card bancar
la recepția Clinicii Socrates
20% față de tarifele standard de co-plată*
pentru consultațiile și tratamentele fizical-kinetice
ce vor fi decontate prin Casa Județeană de Asigurări
de Sănătate Timiș, prin clinicile medicale sau prin
asigurătorii parteneri ai Clinicii Socrates (Signal
Iduna, Regina Maria, MedLife, Allianz-Țiriac)
*partea din pachetele de tratament achitată cu numerar
sau cu card bancar în completarea părții decontate de
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, de clinicile
medicale sau de asigurătorii parteneri ai Clinicii Socrates

Sună acum la 0773.840.070
şi rezervă-ţi un timp dedicat doar pentru tine!

Pentru a beneficia de aceste facilități,
membrii SITT vor prezenta la recepția Clinicii Socrates
■ legitimația de membru însoțită de C.I.

Procedurile incluse în pachetele de tratament
recomandate de clinică se stabilesc de către
medicul specialist de recuperare, medicină
fizică și balneologie în urma consultației
inițiale, în funcție de patologia prezentată de
fiecare pacient.

■ sau un alt

Durata unui tratament complet de recuperare
este de minimum 10 zile, în funcție de
simptomele prezentate, stadiul bolii și
diagnosticul medical de certitudine.

document care dovedește calitatea de membru SITT
Documente valabile la momentul solicitării serviciilor!

Livrăm servicii şi experienţe de calitate de 5 stele.
Servicii premium, care pun accentul pe experienţa
plăcută a pacientului, o terapie centrată pe pacient.
Prin eforturile noastre comune, împreună cu pacienţii,
obţinem tonifierea musculară, creşterea mobilităţii şi
flexibilităţii articulaţiilor, creşterea forţei şi masei
musculare, biostimularea şi regenerarea musculară.

Socrates Medical Center
Consultații și tratamente decontate prin:
■ Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș
■ Signal Iduna
■ Regina Maria
■ Medlife
■ Allianz-Țiriac

Fizioterapie și recuperare medicală
Timișoara, Calea Martirilor 1989 nr. 1
www.socratesclinic.ro
recuperare@socratesclinic.ro
Telefon: 0356.262.127
Program: luni-vineri, orele 08-21

Tarifele standard
pentru serviciile Clinicii Socrates
- valabile la 01.05.2018 COD

TIPUL SERVICIULUI

RON

1

Consultaţie iniţială

200

2

Consultaţie de control

70

3

Puncţie şi infiltraţie intraarticulară

100

4

Infiltraţie în structuri ale ţesutului moale

50

5

Laser

35

6

Laserterapie MLS

50

7

Curent diadinamic

10

8

Trabert

10

9

TENS

10

10

Curenţi interferenţiali

10

11

Ultrasunet

15

12

Unde scurte

15

13

Curenţi cu impulsuri rectangulare

10

14

Curenţi cu impulsuri exponenţiale

10

15

Contracţia izometrică electrică

10

16

Stimulare electrică funcţională

10

17

Baie galvanică

30

18

Masaj regional

30

19

Masaj de relaxare/anticelulitic

80

20

Tracţiuni vertebrale şi articulare

50

21

Manipulări vertebrale

50

22

Manipulări articulaţii periferice

50

23

Kinetoterapie cu aparatură specială

30

24

Kinetoterapie de grup pe afecţiuni

40

25

Kinetoterapie individuală

100

26

Whirl-pool

40

27

Hidrokinetoterapie

70

De ce să alegi clinica Socrates?
PROCEDURI DIVERSE ŞI COMPLETE

O paletă largă de proceduri, de la A la Z, pentru o
recuperare intensivă şi de calitate. Circuitul complet
de tratamente de recuperare medicală este proiectat
cu gândul mereu la pacient: fizioterapie, masaj,
kinetoterapie la sală, hidro-kinetoterapie în bazin.
Pacienţii noştri au acces sub acelaşi acoperiş la
diverse tehnici de electro şi kinetoterapie de
actualitate. Prin procedurile recomandate în faza
acută a unei afecţiuni reuşim să combatem atât
durerea şi disconfortul produs - prin efectul antalgic,
cât şi să reducem inflamaţia - prin efectul
antiinflamator. În faza subacută (cronică) se adaugă,
pe lângă efectele antalgic şi antiinflamator, şi cele
vasculotrofice, tonifiante ale unor grupe de muşchi,
biostimulante, decontracturante, excitomotorii sau
miorelaxante.
APARATURA HIGH-TECH PENTRU TERAPIE

Am selectat o aparatură nouă, de ultimă generaţie, cu
microprocesoare computerizate şi touch-screen.
Echipamente profesionale, ergonomice şi moderne,
din gama premium, având caracteristici cu valoare
adăugată, achiziţionate de la producători de
echipamente de electroterapie lideri de piaţă,
echipamente care ajută la evaluarea şi monitorizarea
progresului tratamentului fiecărui pacient.
ELECTROTERAPIE

Dotări: 11 paturi de tratament, laserterapie de top,
ce asigură tratamentul profund şi rapid al durerii şi
inflamaţiei şi vindecarea rapidă a leziunilor,
edemelor, fracturilor şi luxaţiilor prin transferul
energiei în adâncime, diagnostic EMG cu tratament
de electrostimulare, urtrasunete, unde scurte, baie
galvanică.
Aparatele de electroterapie permit presetarea unor
terapii în funcţie de anumite protocoale clinice
prestabilite, poziţionarea precisă a aplicatorilor
(electrozilor), documentarea şi măsurarea progresului
pacientului după fiecare sesiune de tratament.

Echipamentele conferă posibilitatea memorării pe
un card (stick) personalizat a informaţiilor şi datelor
asociate tratamentelor efectuate, ajută la practicarea
unei medicini precise, pe baza unor date privind
starea pacientului colectate în timp real prin
monitorizarea parametrilor de sănătate (puls,
deshidratare), utilizarea tuturor formelor de curenţi
de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, posibilitatea
modificării parametrilor înainte şi în timpul
tratamentului. Sunt uşor de utilizat, funcţionale,
oferă soluţii "smart" care împuternicesc terapeuţii să
furnizeze cele mai bune tratamente disponibile
pentru pacienţii lor, cu o tehnologie "state of the
art", dispun de o bibliotecă clinică ce include
imagini anatomice full-color aferente diverselor
patologii ce pot fi expuse şi prezentate pacientului
pe ecranul LCD, au interfeţe touch-screen care
primesc comenzi prin simpla atingere a ecranului.
Sunt partenerul terapeutului, o prelungire a acestuia.
HIDRO ŞI KINETOTERAPIE

Dotări: bazin de 50 mp cu o apă menţinută la o
temperatură constantă de 32-33 grade Celsius
propice hidrokinetoterapiei, cadă de hidroterapie cu
bule, aparat multifuncţional de gimnastică pentru
diversele regiuni şi segmente ale corpului, benzi de
alergat, biciclete ergonomice, scară rulantă,
bicicletă eliptică, scripetoterapie de tip cuşcă
Roche, placă de echilibru, pârghii de diverse grade
pentru asigurarea mobilităţii, covor rulant, roată de
reeducare a umărului, cotului şi mâinii.
Exerciţiile de gimnastică se pot efectua atât pe uscat,
la sală, cât şi în apă, la bazin. De un mare folos este
mişcarea în apă deoarece în cazul exerciţiilor de
hidroterapie pacientul nu îşi dă seama de efortul
depus şi îi este mult mai uşor să facă exerciţiile
recomandate decât la sală. Combinând mişcarea în
sală cu cea în bazin, pacienţii se recuperează mult
mai repede. Ajutăm astfel pacienţii să-şi reia mai
curând activitatea şi hobby-urile.

Te așteptăm!

