Po zdravje k
termalnim izvirom

Naravni dejavniki in
vrhunska strokovnost za
zdravljenje stanj s področja
ortopedije, revmatologije in
dermatologije
V Termah 3000 zdravje izvira iz globin Panonskega morja, ko je v
začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja ob iskanju nafte na širnih
prekmurskih ravnicah namesto črnega zlata privrela črna natrijevokloridna hidrogenkarbonatna voda, ki je še danes s svojimi 72 °C pri
izviru prava redkost tudi v svetovnem merilu.
O koristih termalnih voda na zdravje ljudi so bile narejene številne
študije, naši stalni gostje pa nam redno poročajo o blagodejnem
protibolečinskem učinku črne vode, njenih učinkih pri zdravljenju
kroničnega revmatizma, stanjih po poškodbah gibalnega sistema,
pa tudi pri luskavici. Naša voda je še posebno učinkovita pri težavah
s sklepi, saj blaži bolečine in izboljša gibljivost. Otekline sklepov se
zmanjšajo, predvsem pa je učinkovita v kombinaciji s fizioterapijo.
Črni termo-mineralni vodi se s svojimi zdravilnimi učinki pridružuje
še peloid.

Indikacije za zdravljenje in rehabilitacijo, ki temeljijo na naravnih
faktorjih:
• Degenerativni revmatizem (artroze, spondiloze in spondilartroze,
lumbalne in cervikalne diskopatije s spondilogenimi sindromiishialgije in brahialgije)
• Nesklepni revmatizem (humeroskapularne periartropatije, fibrozitisi)
• Kronične vnetne revmatske bolezni (kronični vnetni revmatizem,
revmatoidni artritis, ankilozantni spondilitis, posebne oblike
revmatoidnega artritisa)
• Stanja po poškodbah in operacijah lokomotornega sistema s
funkcijsko prizadetostjo
• Kožne bolezni (psoriasis vulgaris).
Sprehodite se med bogato ponudbo naravnih virov zdravljenja in
prijaznimi ljudmi, ki vas popeljejo do zdravja, sprostitve in dobrega
počutja. Občutite edinstvene naravne danosti v sodelovanju s sodobno
opremo, vrhunskim znanjem in gostoljubnostjo.

Hidroterapija

Kemična analiza vode iz vrtine MT6,

Zdravljenje z vodo je najbolj naravna oblika terapije. Spodbuja krvni obtok,
sprošča mišice, blaži bolečine in razstruplja telo. Voda olajša gibanje, saj odvzame
težo, zaradi česar se gib izvede lažje kot na suhem. Lahko je tudi upor pri gibanju,
kar uporabljamo za krepitev mišic.
Hidroterapija se izvaja v terapevtskem bazenu in kopelih za celo telo.

Individualna skupinska hidrogimnastika

Na podlagi fizioterapevtske ocene posebej prirejen program
za vaše funkcionalno stanje.

Skupinska medicinska hidrogimnastika

Vaje pod vodstvom fizioterapevta za celo telo s poudarkom
na hrbtenici.

Biserna termalna kopel

ČAS TRAJANJA



20 min

20 min



20 min

CENA

17,00 €
7,00 €
18,00 €

Podvodna masaža – cela

30 min

30,00 €

Podvodna masaža – polovična

20 min

22,00 €

Naravna termalna kopel

20 min

15,00 €

Masaža z vodnim curkom, ki pospešuje krvni obtok,
krepi telo in sprošča.
Masaža z vodnim curkom, ki pospešuje krvni obtok,
krepi telo in sprošča.

ki se uporablja v zdravilne namene

Kationi		 Oznaka
Amonij (NH4+)		
NH4 +
Litij (Li+)		
Li +
Natrij (Na+)		
Na +
Kalij (K+)		
K+
Kalcij (Ca2+)		
Ca 2 +
Stroncij (Sr2+)		
Sr 2 +
Magnezij (Mg2+)		
Mg 2 +
Železo (Fe2+)		
Fe2 +
Mangan (Mn2+)		
Mn2 +
Aluminij (Al3+)		
Al 3 +

mg/l
2,2
0,024
270
5,6
4,5
0,37
0,81
0,100
0,013
0,014

Anioni		 Oznaka
Fluorid (F–)		
FKlorid (Cl–)		
Cl Bromid (Br–)		
Br Jodid (J–)		
JNitrat (No3–)		
No3 Sulfat (SO42–)		
SO4 2 Hidrogenfosfat (HPO)		
HPO
Hidrogenkarbonat (HCO3–)		
HCO3 -

mg/l
0,34
110
0,31
0,05
< 2,2
1,2
0,16
680

Strokovna pomoč
V sodelovanju s strokovnim osebjem, njihovim znanjem in
izkušnjami ter sodobnimi aparaturami
Zdravstvo v Termah 3000 se ponaša z dolgoletno tradicijo. Naše znanje se je
ves čas nadgrajevalo. Tako vam danes nudimo vrhunske storitve, ki jih izvaja
strokovno usposobljen kader z energijo lastnih rok in sodobnih aparatur. Vseskozi
smo ohranjali gostoljubje s pridihom domačnosti. Vsakega gosta obravnavamo
individualno z njegovimi potrebami in težavami.
STROKOVNA POMOČ: nudijo jo zdravniki pri pregledu ali posvetu s svetovanjem
in/ali predpisovanjem naših storitev. Zelo uspešno sodelujemo tudi s priznanimi
ortopedi. Ponašamo se z učinkovitim zdravljenjem stanj s področja ortopedije,
revmatologije in dermatologije (psoriaza). Odlikujejo nas predvsem dobri rezultati
pri zdravljenju športnih poškodb, po operaciji kolen, kolkov, hrbtenice in ramen z
vstavitvijo endoprotez in kroničnih stanj.

Pregled pri zdraviliškem zdravniku ‒ prvi 

Pregled pri zdraviliškem zdravniku ‒ ponovni 
Posvet z zdraviliškim zdravnikom 



CENA

30,00 €

20,00 €

15,00 €

Pregled pri specialistu fiziatru ‒ prvi 

40,00 €

Posvet pri specialistu ortopedu ‒ prvi 

65,00 €

Pregled pri specialistu fiziatru ‒ ponovni 
Posvet pri specialistu ortopedu ‒ ponovni 
Posvet pri subspecialistu ortopedu 
Posvet pri nevrokirurgu - prvi

Posvet pri nevrokirurgu - ponovni
EMG preiskava - 2 okončini 

EMG preiskava - 4 okončine 
Ultrazvok mehkih tkiv 

Ultrazvok mehkih tkiv s posvetom 

30,00 €

50,00 €

80,00 €

100,00 €
50,00 €

70,00 €

120,00 €
50,00 €

85,00 €

Obisk zdravnika v sobi 

Obisk medicinske sestre v sobi 
Merjenje RR 

Mala preveza 

Velika preveza 

Izpiranje ušesa 
Injekcije

Intramuskularna
Subkutana



CENA

26,00 €
12,00 €

3,00 €
9,00 €

17,00 €

12,00 €

7,00 €
7,00 €

Akupunktura
Alternativna oblika zdravljenja pri bolnikih, ki ne prenesejo določenih zdravil
ali ne dosežejo želenega stanja s standardnim načinom zdravljenja. Pogosto
nudi olajšanje, podporo ali celo ozdravi številne pogoste sodobne bolezni:
tesnobna stanja, situacijsko depresijo, stres, nespečnost, nervozo, poglobljeno
zaskrbljenost, težave s kožo (herpes, ekcem, pasavec, nevrodermitis, luskavica
ipd.), bolezni sklepov (bolečina v ramenu, komolcu, artroze in artritisi) in hrbtenice
(bolečina v vratu, prsnem in ledvenem predelu, išias, brahialgija), bolezni
perifernega živčevja, prebavne motnje (čiri, kolitis, zaprtje in ostale črevesne
težave), bolezni cirkulacije, ožilja, težave s srčnim utripom … Pogosto nudi
olajšanje pri zobobolih. Uspešno pomaga pri odvisnostih: debelost (hujšanje),
odvajanje od kajenja, pomaga pri resnih alergijah (astma, seneni nahod, vnetja
očesne veznice.)

Posvet z zdravnikom pred akupunkturo
Akupunktura



CENA

12,00 €

26,00 €

Ob nakupu 5 storitev akupunkture vam podarimo 10% popusta.

Fizioterapija

Kinezioterapija

Storitve s področja fizioterapije vplivajo na vzdrževanje in izboljšanje vašega
funkcionalnega stanja in s tem osebnega zadovoljstva. S tem pripomoremo k
hitrejšemu povratku v vsakodnevno življenje, rekreacijske in športne aktivnosti.
Ohranjajo in izboljšujejo gibljivost sklepov, krepijo in raztezajo mišice, izboljšujejo
preskrbo s krvjo, zmanjšujejo otekline in lajšajo bolečine. Kolektiv fizioterapije se
sproti izobražuje na svojem področju in vam tako ponuja najnovejše tehnike in
metode za obravnavo vašega stanja, s svetovanjem.

Hidroterapija

Galvanska kopel se izvaja v kadeh s termo-mineralno vodo. V Stangerjevi kopeli
se izvaja galvanska terapija za celo telo, v štiricelični galvanski kopeli za roke in
noge, v dvocelični kopeli pa za roke ali noge. Z dovajanjem galvanskega toka se
občuti mravljinčenje ali rahlo zbadanje. Glavni učinek je izboljšanje prekrvavitve
in zmanjšanje bolečin. Najpogosteje se uporablja pri motnjah delovanja ožilja rok
in nog ter revmatskih obolenjih.

Stangerjeva galvanska kopel za celo telo

ČAS TRAJANJA

CENA

20 min

20,00 €

Štiricelična galvanska kopel

20 min 

15,00 €

Dvocelična galvanska kopel

10 min 

12,00 €

Za izboljšanje krvnega obtoka

Za izboljšanje krvnega obtoka rok in nog

Za izboljšanje krvnega obtoka rok ali nog

Je metoda fizioterapije, katere osnova je v rehabilitaciji izvajanje primernih,
pravilnih in ciljanih gibov s strani fizioterapevta/ke (kot asistenca pacientu) in
pacienta.

Posvet pri fizioterapevtu

ČAS TRAJANJA

CENA

10 min

12,00 €

Individualne aktivne terapevtske vaje

30 min

18,00 €

Pasivno razgibavanje sklepa

20 min

Skupinska terapevtska gimnastika

Individualne asistirane aktivne vaje

Funkcionalni trening - šola hoje
Individualne dihalne vaje

Razgibavanje sklepa na artromotu

20 min 

6,00 €

30 min

20,00 €

18,00 €

10,00 €

10 min
30 min



10 min

Trakcija hrbtenice

10 min

Meritve gibljivosti sklepov - večosni

20 min 

Meritve gibljivosti sklepov - enoosni

Individualne vaje za krepitev muskulature
pri osteoporozi

10 min

30 min

Sklepna mobilizacija
(za povečanje sklepne gibljivosti)

20 min

Individualne vaje za zdravo hrbtenico

30 min



18,00 €


11,00 €
11,00 €
7,00 €

17,00 €

18,00 €
20,00 €
20,00 €

Za zdravje vaše hrbtenice so pomembne vaje, ki krepijo in raztezajo mišice ter s tem vzdržujejo
gibljivost sklepov. V ta namen smo za vas pripravili vadbo, ki je namenjena vsem, ki že čutite
bolečine v hrbtenici in tistim, ki bi se tovrstnim težavam radi izognili. Namenjena je tudi otrokom
za krepitev zdrave hrbtenice in korekcijo nepravilne drže.

Individualne vaje za krepitev mišic
medeničnega dna

30 min

20,00 €

1/3 žensk se v reproduktivnem obdobju sreča z inkontinenco - uhajanje vode in/ali blata. Z njo se
lahko srečajo takoj po porodu, malo kasneje ali pa v menopavzi. ½ žensk ima inkontinenco od 60
leta naprej. Številke so velike, težave še večje, vendar v veliki meri rešljive. Pri vajah za krepitev mišic
medeničnega dna se naučite pravilno stisniti mišice medeničnega dna, še posebej pri kihanju in
kašljanju. Svetujemo vam tudi kako je potrebno izvajati vaje doma in česa se izogibati. Če ste med
ženskami, ki so podvržene tem težavam, poiščite pomoč, saj bo življenje lepše in kvalitetnejše.

Terapija za sproščanje mehkih tkiv
Obravnava miofascialnih trigger točk 

30,00 €

MT so žarišče prekomerne vzdraženosti v napetih skeletnih mišicah in/ali mišični ovojnici.
To mesto je na pritisk boleče, bolečina pa se širi stran od mesta pritiska (v glavo, roko, nogo,
hrbtenico). Terapija za obravnavo MT je svetovno priznana manualna tehnika, s katero se hitro
odpravlja bolečine v mišičnem sistemu.

Termoterapija

Zajema obloge s termopakom, parafinom, peloidom, kriopak in hlajenje z
aparaturo. Telesu lahko toploto po potrebi dovajamo ali odvajamo. Z ogrevanjem
vplivamo na kožo, podkožno tkivo, mišice, krvni in limfni sistem. V predelu, ki
ga ogrevamo, vplivamo na zmanjšanje bolečine in povečanje obsega gibljivosti
oziroma zmanjšanje občutka togosti. Z ogrevanjem se krvne žile razširijo, kar
poveča pretok kisika in hranilnih snovi v tkiva ter odvajanje škodljivih snovi.
Podobne učinke ima peloid, ki vsebuje mineralne snovi, s katerimi še dodatno
gladi kožo in pomaga pri razstrupljanju telesa. Parafin med ohlajanjem sprošča
precej toplote (pri storitvi oseba roke namoči v parafin, ko se parafin na rokah
ohlaja, koža sprejema precej več toplote, kot pri katerikoli drugi obliki ogrevanja
rok). Uporablja se ga predvsem pri zdravljenju kroničnih revmatskih obolenj.
S hlajenjem zmanjšamo bolečino, oteklino in hematome. Hiloterapija je najnovejša
storitev za hlajenje po operativnih posegih, svežih poškodbah, kroničnih
bolečinah in obolenjih. Deluje hitro, brez neprijetnega občutka mrazu in brez
škodljivih sprememb v tkivih.

Peloid

CENA

Parafin

1 obloga 
2 oblogi 
3 obloge 
4 obloge 

15,00 €
20,00 €
24,00 €
27,00 €

Parafinska kopel rok

Termopak
1 obloga 
2 oblogi 

10,00 €
12,00 €

Hiloterapija 

Kriopak
1 obloga 
2 oblogi 

CENA

12,00 €

10€
12€
15,00 €

Inhalacije

Z inhalacijami preko dihalnih poti vnašamo drobno razpršene delce, ki vlažijo
dihalne poti, čistijo in lajšajo izkašljevanje. Izvajajo se s termomineralno vodo in
po želji dodanimi zelišči.

Inhalacije 1 x dnevno 

10,00 €

Inhalacije 2 x dnevno 

15,00 €

Mehanoterapija

Pomeni uporabo mehanske energije v terapevtske namene. Je zdravljenje
s spretnimi rokami naših strokovno usposobljenih terapevtov in različnimi
aparaturami. Pritisk z veliko brez vejice, v obliki valovanja, glajenja in gnetenja
mišic vpliva na zmanjšanje bolečin, izboljšanje pretoka in presnove v tkivih ter
sprostitev telesa in duha.

Masaža –  celega telesa

Masaža – polovična
Masaža – delna

Presoterapija – aparaturna limfna drenaža
Presoterapija – aparturna limfna drenaža

45 min 

CENA

39,00 €

20 min 

25,00 €

1 okončina

10,00 €

10 min 

2 okončini

15,00 €
17,00 €

Kineziotaping

Kineziotaping je ena vodilnih metod zdravljenja in preventive, ki temelji na telesu
lastnem naravnem procesu zdravljenja. Preko lepljenja elastičnih, lepilnih trakov
sprožimo proces telesnega samozdravljenja. Učinkovitost se kaže z aktivacijo
nevrološkega in cirkulacijskega sistema. Trakovi se lepijo na ciljna mesta po
različnih tehnikah katere namen je: zmanjšati bolečino (napete ali poškodovane
mišice), sprostiti ali stimulirati mišico (pri bolečinah v mišicah-kronične bolečine
npr. v vratu in križu, poškodbe), pri obrabah sklepov (artrozah), vstavljenih
umetnih sklepih (endoprotezah), izpahih, zlomih, skakalnem ali tekaškem kolenu,
težavah s palcem na nogi (hallux valgus), zvin gležnja, obravnava brazgotin (te
postanejo mehkejše in manj moteče pri gibanju), kroničnih vnetij (npr.: golf
komolec, teniški komolec), korekcija nepravilne drže, skolioze, ploskih stopal,
pogačice…, limfna tehnika za zmanjšanje oteklin, hematomov, izboljšanje krvne
in limfne cirkulacije, povečanje prostora med kožo in mišico. Metoda deluje
24 ur/dan, 3-5 dni oziroma kolikor dolgo je trak zalepljen. Prisotnost tapinga
oz. elastičnega traka ne zavira vsakodnevnega gibanja in aktivnosti in nima
nikakršnih negativnih stranskih učinkov. Trak je vodoodporen. V primeru, če ne
veste ali je kineziotaping za vas ustrezna, se lahko posvetujete s fizioterapevtom.

Mali kineziotaping (do dva traka),

Veliki kineziotaping (trije ali več trakov),

ČAS TRAJANJA

20 min

20 min

CENA

15,00 €

20,00 €

Limfotaping

Limfotaping izhaja iz kinesiotapinga, pri katerem se uporabljajo elastični trakovi,
ki se s točno določeno tehniko nalepijo na področje, kjer imate težavo. Učinki
limfotapinga temeljijo na naravnih samoozdravitvenih sposobnostih telesa.
Limfotaping deluje še bolj ciljano na cirkulacijo krvi in limfe. Posebej je primeren
za naslednja stanja:
• po odstranitvi bezgavk po rakavem stanju,
• pri ljudeh, ki veliko sedijo ali ležijo zaradi nezmožnosti gibanja in jim zatekajo noge ali roke,
• po estetskih operacijah,
• po poškodbah ali operacijah lokomotornega sistema.

Mali limfotaping (vključuje 1-2 trakova) 

Veliki limfotaping (vključuje 3 ali več trakov)

CENA

18,00 €
21,00 €

Elektroterapija

Je področje fizioterapije, ki za zdravljenje uporablja številne terapevtske
lastnosti električnih tokov. Izvajamo protibolečinsko stimulacijo za zmanjševanje
in odpravljanje lokalne bolečine pri kroničnih degenerativnih obolenjih, po
poškodbah in operacijah. Izvajamo še stimulacijo za krepitev mišic in stimulacijo
za spodbujanje funkcije perifernih živcev.
CENA

Diadinamični tokovi 11,00 €
Diadinamični tokovi/2

15,00 €

Interferenčni tokovi/2

16,00 €

Interferenčni tokovi

12,00 €

Tens

10,00 €

Laser

15,00 €

Tens/2

13,00 €

Laser/2

24,00 €

Elektrostimulacija

13,00 €

Magnetoterapija

13,00 €

Ultrazvok

10,00 €

Selektivna ultravioletna fototerapija (SUP)

10,00 €

Ultrazvok/2
Bioptron 

16,00 €

10,00 €

Programi zdravja
Program rehabilitacija

Zdravje kože izvira iz globin Panonskega morja (min. 3 dni)
(min. 5 dni)

Program je izdelan tako, da se lahko vsakemu posamezniku prilagodimo in
poskrbimo za izboljšanje njegovega stanja po operaciji ali poškodbi kateregakoli
sklepa, mišice ali vezi (zvin gležnja, ruptura mišic, vezi, rekonstrukcija kolenskih
križnih vezi, težave z ahilovo tetivo, poškodbe ostalih sklepov…). Namen programa
je zmanjšanje bolečine in otekline (če je prisotna), krepitev oslabljenih mišic,
povečanje sklepne gibljivosti, šola hoje, trening ravnotežja, izboljšanje dinamične
in statične stabilizacije. Program se lahko izvaja: kot nadaljevanje zaključenega
stacionarnega ali ambulantnega zdraviliškega zdravljenja za osebe, ki niso dobile
odobrenega zdraviliškega zdravljenja.

265,00 €

Z antirevmatskim programom želimo pomagati vsem, ki se bojujejo s
posledicami različnih vrst revmatizma (sklepnega, izvensklepnega ali
psoriatičnega). Povezali smo moč narave z izkušnjami, znanje strokovnih
ljudi in energijo aparatur. S temi storitvami vplivamo na izboljšanje sklepne
gibljivosti, krepitev in raztezanje mišic in zmanjšanje bolečin. V program
spada svetovanje, kako del programa za vzdrževanje stanja, izvajati še doma.

1 x pregled pri zdravniku
2 x skupinske vaje v bazenu
2 x individualne vaje
2 x protibolečinska terapija
1 x peloidna obloga
*Program se lahko rezervira za tri, šest, ali več dni.

81,00 €

1 x posvet pri zdravniku
3 x termalna kopel
3 x SUP terapija

1 x pregled pri zdravniku
5 x individualne asistirane vaj, (30 min)
5 x elektroterapija (stimulacija mišic, živca ali interferenčni tokovi ali
magnetoterapija)
3 x individualne vaje v bazenu
2 x polovična masaža

Antirevmatski program (min. 3 dni)

Paket je primeren za vse ljudi, ki imajo izražena psoriatična žarišča, bodisi majhna
ali obsežna. Pri nas poteka zdravljenje luskavice, ki ima dolgoletno tradicijo, s
priznanim naravnim faktorjem termomineralno vodo in terapijo SUP-selektivno
ultravioletno obsevanje. Za obsevanje imamo na voljo SUP-glavnik (za luskavico po
lasišču), aparat za luskavico na stopalih, dlaneh in podlakteh in aparat za luskavico
po telesu. Za čim boljši učinek zmanjšanja psoriatičnih žarišč in podaljšanje
obdobja mirovanja, je priporočljivo najprej kopanje v termomineralni vodi, nato
obsevanje s SUP terapijo, nadalje pa se priporoča kopanje v črni termomineralni
vodi večkrat na dan. Program se lahko tudi podaljša iz tri na šest dni ali več.
10% ljudi, ki imajo luskavico pa prizadene tudi psoriatični artritis. Za to obolenje
imamo na voljo še možnost dodatnega nakupa toplih oblog iz naravnega peloida,
ki blagodejno in sproščujoče vplivajo na prizadete predele, če je stanje resnejše
priporočamo antirevmatski program.

109,00 €

Mali zdraviliški program

130,00 €

Veliki zdraviliški program

241,00 €

1 x prvi pregled pri zdraviliškem zdravniku in predpis terapij
6 x storitev po priporočilu zdravnika
1 x zaključni posvet pri zdravniku
1x prvi pregled pri zdraviliškem zdravniku in predpis terapij
12 x storitev po priporočilu zdravnika
1 x polovična ročna masaža (20 min)
1 x zaključni posvet pri zdravniku

Rezervacije
Svetujemo vam, da storitve v Zdravstvenem centru Terme 3000 rezervirate nekaj
dni pred želenim terminom po telefonu: (02) 512 24 73 ali po e-pošti: thermalium@
terme3000.si.
Odpovedi
Prosimo vas, da morebitne odpovedi sporočite dan pred rezerviranim terminom. V
kolikor rezervirane storitve ne boste odpovedali in je ne boste koristili, vam bomo
storitve primorani zaračunati.
Nasveti
Priporočamo vam, da v Zdravstveni center Terme 3000 pridete 10 minut pred
pričetkom vašega tretmaja. Ob zamudi bomo morali izbrani termin časovno
omejiti. Pred terapijo vam odsvetujemo uživanje alkohola ali večjih obrokov.
Prosimo vas, da terapevta pred pričetkom postopka opozorite na morebitne
posebnosti vašega zdravstvenega stanja in upoštevate njegova navodila.
Posameznikom z resnejšimi obolenji svetujemo, da se pred katerokoli storitvijo
posvetujete z osebnim zdravnikom.

Odprto:
Pon.-sob.: 8.00 - 19.00
Nedelja: 8.00 - 16.00
Telefon 02 512 24 00
Fax: 02 512 2481
E-mail: thermalium@terme3000.si

Cene so v EUR in veljajo s 1. 1. 2020. Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Sava Turizem d.d.
Terme 3000 – Moravske Toplice, Kranjčeva 12,
9226 Moravske Toplice, Slovenija

