
№ Кімнати: _______ П.І.Б _________________________

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

ПОЗНАЧТЕ ГАЛОЧКОЮ БАЖАНІ МЕДИЧНІ
ОГЛЯДИ

Кількість
людей

Вартість Ціна

Кабінет функціональної діагностики:

- Спірографія
- Електрокардіографія

(ЕКГ)

- Рентгенографія

- УЗД

- Алергопроби

- ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Найменування Поставте
галочку

навпроти

Кількість
людей

Вартість Ціна

1 CRP (C - реактивний білок) 60 грн
2 RF (Ревматоїдний фактор) 70 грн
3 ASLO (Антистрептолізін - О) 70 грн
4 Сероглікоїди 45 грн
5 Загальний білок 45 грн
6 Тимолова проба 40 грн
7 В - ліпопротеїди 45 грн
8 Холестерин

(ферментативний)
80 грн

9 ALaT
(Аланінамінотрансфераза)

45 грн

10 ASat
(Аспартатамінотрансфераза)

50 грн

11 Білірубін загальний 50 грн
12 Білірубін прямий 45 грн
13 Креатинін 50 грн
14 Сечова кислота

(ферментативний)
50 грн

15 Загальний аналіз крові з
формулою

100 грн

16 Глюкоза в крові 60 грн
17 Глюкоза в сечі 50 грн
18 Загальний аналіз сечі 90 грн
19 Аналіз сечі за Нечипоренком 70 грн



20 Аналіз сечі за Зимницьким 50 грн
21 Аналіз сечі на жовчні

пігменти
30 грн

22 Аналіз сечі на ацетон 30 грн
23 Аналіз крові (сечовина) 60 грн
24 Тромбоцити 40 грн
25 Час згортання крові 50 грн
26 Час кровотечі 50 грн
27 Діастаза 50 грн
28 Аналіз калу на яйця

гельмінтів
120 грн

29 Аналіз калу на приховану
кров

220 грн



ПРОЦЕДУРИ

Процедури проводяться в КНП
“СОАЛ”

Процедури проводяться в
“Солотвино Резорт

Електрофорез

Лазерна терапія

Ампліпульс

ЛУЧ

Ультразвук

Тубус-кварц

Пресотерапія  (лімфодренаж)

Лікування озокеритом

Гідромасаж (підводний душ)

Апаратні масажі

Косметичні процедури

УВЧ

Массажі

Витяжка хребта

Ароматерапія

Пресотерапія  (лімфодренаж)

_______________/Підпис лікаря



ПРЕССОТЕРАПІЯ :

Ця процедура являє собою вид апаратного лимфодренажного масажу, який
призначений для усунення застоїв в лімфатичну систему і надлишку рідини в
організмі.

Цей метод також добре зарекомендував себе в боротьбі з целюлітом і з
проблемами, які можуть з'явитися у людини через відсутність або недостатню
фізичного навантаження.

Показання:

● наявність целюліту;
● спазми в ногах;
● набряки;
● зайва вага;
● венозна недостатність хронічного

типу;
● зниження еластичності шкіри;
● профілактика старіння шкіри;
● зниження імунітету;
● реабілітація після операцій;
● хронічна втома ніг;
● діабетична ангіопатія;
● подагра;
● безсоння;
● спайкові процеси черевної

порожнини.

Протипоказання:

● Нещодавно перенесений тромбоз,
тромбофлебіт,

● гострі запалення, нагноєння,
● переломи,
● вагітність (з 4-го місяця),
● сердечно-судинна недостатність 2-3

стадії, серцеві набряки,
● почечная недостатність, ниркові

набряки,
● набряк при захворюваннях печінки,
● злоякісні пухлини,
● доброякісні пухлини схильні до

зростання,
● туберкулез,
● Мікро і макроангіопатії при

цукровому діабеті,
● шкірні захворювання,
● Під час менструального циклу.



ГІДРОМАСАЖ:

Гідромасажна ванна - це система з інтегрованими в архітектуру ванни форсунками. Є
два різновиди гідромасажу: струменевий та бульбашковий.Струмені води
спрямовуються на області тіла, які в даному виді масажу потребують найбільшої уваги.

Це - швидкий спосіб схуднення і моделювання красивої фігури шляхом стимуляції
розщеплення жирів, зменшення підшкірних відкладень та целюліту. Потужний струмінь
води шліфує шкіру, видаляючи мертві клітини, поліпшує її колір та структуру, підвищує
тонус.

Стінки судин під впливом гідромасажу зміцнюються, відновлюють свою
еластичність, стимулюється робота лімфатичної та венозної систем, покращується
кровообіг, а отже і робота серця, посилюється кровопостачання шкірних покривів і
насичення клітини киснем, пришвидшується обмін речовин, збільшується виділення
токсинів і шлаків та надходження поживних речовин.

Показання:

● Порушення опорно-рухової
системи;

● Посттравматичні набряки;
● М'язові розриви, переломи;
● Клімактеричний період;
● Безсоння та стреси;
● Синдром хронічної втоми;
● Захворювання периферичного

відділу нервової системи;
● Венозна недостатність,

розширення вен;
● Крихкість судин;
● Набряки при порушенні

лімфотоку і венозного застою;
● Ожиріння, целюліт;
● Відновлення після пластичної

хірургії;
● В'ялість шкіри, потреба у

відновленні еластичності та
поліпшення трофіки;

● Дисфункція кишечника;
● Потреба у загальній детоксикації

організму;

Протипоказання:

Усі захворювання в гострій стадії:
● туберкульоз,
● тромбози,
● крововиливи,
● шкірні запалення та інфекції,
● пухлини доброякісні та злоякісні,
● сечокам'яна хвороба,
● гіпертонія 3-го ступеня,
● інфаркт міокарда,
● ішемія 2-го та 3-го ступеня



АРОМАТЕРАПІЯ:

• Функціональні порушення в роботі різних систем організму
(серцево-судинної, дихальної, травної, видільної, ендокринної та ін.), Які
проявляються в різних формах соматичної патології.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

● Хвороби крові і злоякісні новоутворення.
● Гострі порушення кровотворення.
● Декомпенсовані форми внутрішніх, нервових та інших захворювань.
● Алкогольне або наркотичне сп'яніння.
● Індивідуальна непереносимість деяких ефірних масел, яка може

проявлятися в такий спосіб: задишка, задуха, утруднене подих- почастішання
пульсу, аритмія, підвищена потреба в повітрі-головний біль, запаморочення,
шум у вухах алергічний висип, почервоніння, свербіж шкіри.

ВЛАСТИВОСТІ ЕФІРНИХ МАСЕЛ

Евкаліпт Ялиця Мандарин Розмарин
Ароматизація повітря
евкаліптовим маслом є
ефективним засобом
знезараження і
дезодорування повітря в
приміщенні.  це дозволяє
використовувати його для
профілактики зараження
повітряно-крапельними
інфекціями і лікування
багатьох інфекційних
захворювань.

Найбільш часто ялицеве
  ефірне масло
використовується для
лікування простудних
захворювань і респіраторних
інфекцій, а також успішно
застосовується для зняття
почуттів втоми

Мандаринове ефірне масло є
хорошим регулятором
емоційного фону.  Воно
добре знімає нервове
напруження, позбавляє від
відчуття страху і тривоги,
сприяє усуненню
дратівливості, нервової
напруги, депресії, безсоння,
розумового і фізичного
стомлення.   Підвищує творчу
активність у дітей.

Знімає хронічну
втому, стрес, тонізує,
дезінфікує повітря
має знеболюючу,
антисептичну,
протизапальну
властивості при
лікуванні інфекційних
захворювань
дихальної системи,
ЛОР захворювань,
пневмоній.

М’ята Чайне дерево Лаванда Шалфей
Ефірна олія перцевої м'яти
використовують при
простудних захворюваннях,
оскільки воно виявляє
відхаркувальний ефект.
Також воно полегшує самі
сімптомв застуди,
прибираючи запалення
дихальних шляхів і
усуваючи нежить.

Стимулює розумову
діяльність.  Відновлює
організм після стресу.

Заспокоює, нормалізує
настрій і сприяє здоровому
сну.

Кашель, трахеїт,
бронхіт, пневмонія,
застуда, катар
дихальних шляхів,
бронхіальна астма,
туберкульоз легенів,
кашель, тонзиліт,
ангіна, ларингіт,
захриплість.




