Po zdravje k
termalnim izvirom

Do zdravja s kombinacijo
medicine in narave
Narava nas je v Termah Lendava obdarila z darovi, ki zdravijo
in pomagajo k dobremu počutju. Posebnost Term Lendava
je edinstvena zdravilna termo-mineralna voda z visoko
vsebnostjo parafina, kakršne ni mogoče najti nikjer v tem
delu Evrope. Kot naravni zdravilni dejavnik je parafinska voda
učinkovita pri preventivi in zdravljenju različnih revmatskih
obolenj, od osteoporoze do osteoartroze. Kopanje v
parafinski termalni vodi lajša gibalne tegobe, revmatska
obolenja, njena moč pa lajša tudi težave s ščitnico, dihali in
kožo.
Ni naključje, da ta edinstvena voda izvira prav v Termah
Lendava, kjer so zdravilne energije zemlje še posebej močno
prisotne in se na svojevrsten način prepletajo z blagodejnimi
močmi vode. Pozitivno energijsko polje telo napolni z
vitalnostjo, okrepi njegovo moč in odpornost, stabilizira
energijsko stanje organizma in sprosti dušo.

Ponovna lahkotnost gibanja
V Termah Lendava delajo izkušeni terapevti, ki so opremljeni s sodobnimi znanji in
aparaturami. Cilj fizioterapije je odpraviti tegobe še preden prerasejo v resnejša
obolenja. Poleg osnovne fizioterapije pa se v Termah Lendava izvajajo tudi
zahtevnejše oblike rehabilitacije gibal po poškodbah in operacijah ter pri boleznih
gibalnega aparata.

Medicinske storitve

	CENA

Pregled pri zdravniku
Ponovni pregled pri zdravniku
Posvet pri zdravniku
Posvet pri fizioterapevtu		
Obisk zdravnika v sobo
Obisk medicinske sestre v sobi
Izdajanje zdravniškega potrdila
Toaleta in čiščenje rane
Mala toaleta in čiščenje rane 
Intramuskularna injekcija
Dajanje lastne injekcije 
Merjenje krvnega pritiska 
Merjenje krvnega sladkorja 
Izdaja recepta 
Inhalacije 

30,00 €
20,00 €
16,00 €
12,00 €
26,00 €
13,00 €
12,00 €
16,50 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
3,00 €
6,50 €
2,80 €
15,00 €

Kinezioterapija
Osnova je izvajanje primernih, pravilnih in ciljanih gibov pacienta z namenom
rehabilitacije.
ČAS TRAJANJA

Terapevtske vaje – skupinske	
Terapevtske vaje – korektivne
30 min 
Individualne vaje za hrbtenico
30 min 
Individualne aktivne vaje
30 min 
Individualne asistirane vaje
30 min
Individualne dihalne vaje 	
Razgibavanje sklepa na artromotu
10 min 
Meritve gibljivosti sklepov – enoosni

Meritve gibljivosti sklepov – večosni


CENA

6,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
20,00 €
18,00 €
11,00 €
7,00 €
17,00 €

Specialna obravnava					 CENA
Obravnava miofascialnih trigger točk		
30,00 €
Terapija za sproščanje mehkih tkiv. 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.

Mehanoterapija
Pomeni uporabo mehanske energije v terapevtske namene. Je zdravljenje z rokami
strokovno usposobljenih terapevtov in različnimi aparaturami.
	CENA

Presoterapija – 1 ekstremiteta	
Presoterapija – 2 ekstremiteti 
Trakcija (ekstenzivna terapija) 
Mali Kineziotaping (do 2 traka)	
Veliki Kineziotaping (trije ali več trakov) 
Vibracijska masaža


10,00 €
17,00 €
11,00 €
14,00 €
17,00 €
10,00 €

Hidroterapija
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.
	CENA

Skupinska gimnastika v vodi 
Individualna gimnastika v vodi 
4 celične galvanske kopeli
2 celične galvanske kopeli 

7,00 €
17,00 €
15,00 €
12,00 €

Elektroterapija
Elektroterapija za zdravljenje uporablja terapevtske lastnosti električnih tokov.
Izvajamo protibolečinsko stimulacijo za zmanjševanje in odpravljanje lokalne bolečine
pri kroničnih degenerativnih obolenjih, po poškodbah in operacijah ter stimulacijo za
krepitev mišic in za spodbujanje funkcije perifernih živcev.
	CENA

Magnetoterapija 
Diadinamični tokovi 
Interferenčni tokovi 
TENS 
Elektrostimulacija 
Laser – daljša biostimulacija 
Laser – kratka biostimulacija 
Ultrazvok 	

12,00 €
10,00 €
11,00 €
10,00 €
12,00 €
22,00 €
15,00 €
10,00 €

Termoterapija
Parafinske obloge za roke podpirajo celostno zdravljenje z toploto. Ob namakanju
rok v tekoči parafin, ki ustvari nežno toplo oblogo, se koža globinsko očisti, navlaži in
nahrani. Parafinske obloge posebej dobro učinkujejo pri revmatičnih obolenjih.
	CENA

Parafinska obloga		
Parafin rok		

8,50 €
11,00 €

Parafango, posebna mešanica parafina in zdravilnega blata (fanga) sprošča, deluje
zdravilno v globino telesa in hkrati lepša videz kože. Na kožo deluje proticelulitno, jo
mehča in globinsko hrani, lokalna toplota obloge pa zmanjšuje napetost v mišicah,
izboljšuje prekrvavitev, povečuje elastičnost tkiv in pomirja kronična vnetja. Ta
terapija se zato pogosto uporablja pri bolečinah v hrbtu, pri kroničnih bolečinah v
sklepih ter za izboljšanje gibljivosti sklepov po poškodbah.

Parafango – velika obloga
Parafango – mala obloga
Termopak
Kriopak
Krio masaža

13,00 €
10,00 €
8,50 €
10,00 €
9,00 €

Programi zdravja

	CENA

Mali zdraviliški program

120,00 €

Veliki zdraviliški program

212,00 €

Razširjeni zdraviliški program

300,00 €

1 x prvi pregled pri zdraviliškem zdravniku in predpis terapij
6 x storitev po priporočilu zdravnika
1 x zaključni posvet pri zdravniku

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

1 x prvi pregled pri zdravniku in predpis terapij
20 x storitev po priporočilu zdravnika
1 x zaključni posvet pri zdravniku

Rezervacije
Svetujemo vam, da storitve v Zdravstvenem centru rezervirate nekaj dni pred
želenim terminom.
Odpovedi
Prosimo vas, da morebitno odpoved sporočite najpozneje en dan pred
rezerviranim terminom. V kolikor rezervirane storitve ne boste odpovedali
in je ne boste koristili, vam bomo storitev primorani zaračunati v celoti.
Nasveti
Priporočamo vam, da v Zdravstveni center pridete 10 minut pred pričetkom
vašega tretmaja. Prosimo vas, da terapevta pred začetkom postopka opozorite na
morebitne posebnosti vašega zdravstvenega stanja. Posameznikom z resnejšimi
obolenji svetujemo, da se pred katerokoli storitvijo posvetujejo z osebnim
zdravnikom.

Delovni čas
Recepcija zdravstva
Ponedeljek - sobota : 8.00 - 16.00
T: +386 2 577 44 55
F: +386 2 577 44 12
E-mail: terapija.lipa@terme-lendava.si

Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom. Vse cene so v evrih. Cene veljajo od 1. 4. 2019.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Sava Turizem d.d.
Terme Lendava - oddelek zdravstva, Tomšičeva 2a, 9220 Lendava
www.sava-hotels-resorts.com

