
PRZYSPIESZ POWRÓT DO ZDROWIA

I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI

• FIZYKOTERAPIA

• KINEZYTERAPIA    

• MASAŻE  

• HYDROTERAPIA

ZAPRASZA
NA REHABILITACJĘ

SP ZOZ Przychodnia Miejska 

w Pieszycach



KOMORA KRIOGENICZNA 

Krioterapia ogólnoustrojowa to leczenie zimnem. Polega ono 

na zastosowaniu temperatur poniżej –100oC przez 2–3 minuty. 

Zimny bodziec wywołuje w organizmie reakcje fi zjologiczne.

To sprawdzona metoda leczenia chorób układów ruchu 

i nerwowego, w tym: RZS, ZZSK, zmian pourazowych 

i przeciążeniowych, osteoporozy, dyskopatii, SM.

DZIAŁANIE: 

• zmniejsza bóle stawów i kręgosłupa, redukuje stany zapalne 

w organizmie

• wspomaga trening wytrzymałościowy i siłowy

• zmniejsza ryzyko przeciążeń kręgosłupa, kolan i barków

• uruchamia wewnętrzną witalność

• wzmacnia odporność

• działa przeciwzmarszczkowo

• redukuje tkankę tłuszczową

• zmniejsza cellulit, ujędrnia skórę

• poprawia nastrój, 

działa antydepresyjnie
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REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA 

NA EUROPEJSKIM POZIOMIE



FIZYKOTERAPIA 

To dział lecznictwa wykorzystujący występujące w przyrodzie 

naturalne czynniki fi zyczne (np. słońce, woda) oraz czynniki 

fi zyczne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia.

W naszej przychodni oferujemy zabiegi z zakresu: elektroterapii, 

laseroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, ultradźwięków, 

krioterapii miejscowej, diatermii krótkofalowej, hydroterapii.

PAMIĘTAJ: 

• na zabiegi i ćwiczenia przychodź w wygodnym ubraniu 

i obuwiu

• rehabilitacja to zawsze cykl zabiegów – uwzględnij to, 

planując swoje terminy

• jeśli z jakichś względów musisz zrezygnować 

z zaplanowanych zabiegów, zawiadom nas

• zrezygnuj z obfi tych posiłków bezpośrednio przed 

zabiegami i ćwiczeniami

• zadbaj o higienę osobistą

• nie pij alkoholu – to niweczy efekty leczenia, a w połączeniu 

z zabiegami stanowi zagrożenie dla Twojego zdrowia

• nie pal papierosów – nie zatruwaj swojego organizmu
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NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA 

PLACÓWKA W REGIONIE



MASAŻ 

To forma oddziaływania na organizm poprzez bodźce 

mechaniczne, głównie poprzez ucisk na tkanki podskórne, 

mięśnie, ścięgna, powięź, torebki i więzadła stawowe, 

receptory nerwowe, naczynia krwionośne i limfatyczne. 

Masażysta wykorzystuje zespół technik masowania 

w odpowiedniej kolejności, oddziałowując na tkanki i narządy. 

DZIAŁANIE: 

• usprawnienie mięśni

• wzmocnienie stawów

• poprawa krążenia 

• zapobieganie, ograniczanie

zwyrodnień tkanek: łącznej, 

kostnej, mięśniowej

• redukcja bólu i napięcia

• przyspieszanie procesów kostnienia 

w rehabilitacji złamań

• pobudzenie przemiany materii (rozdrobnienie i usunięcie 

z komórek tłuszczu) 
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POMOC W WYBORZE BEZPIECZNEJ

I SKUTECZNIEJ FORMY TERAPII



DZIAŁANIE: 

• obniżanie napięcia mięśniowego

• wspomaganie leczenia 

przewlekłych dolegliwości bólowych

oraz chorób narządów ruchu

• korekcja wad postawy

• wspomaganie leczenia 

chorób układu oddechowego

• zwiększenie wydolności organizmu

• pozytywny wpływ na pracę serca

i ukrwienie tkanek

• redukcja stresu, relaksacja

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WODZIE 

Korzystanie z basenu może znacząco przyspieszyć procesy 

rekonwalescencji po urazach, przywracania kondycji 

i sprawności po przebytych chorobach przy zmniejszonym 

ryzyku kontuzji mięśniowo-szkieletowych. Ćwiczenia 

w wodzie zalecane są zarówno osobom chorym, cierpiącym 

na liczne schorzenia, jak i zdrowym. 
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WYKWALIFIKOWANA KADRA

I NOWOCZESNE URZĄDZENIA 



Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Miejska w Pieszycach

ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce

Rehabilitacja i fi zjoterapia: tel. 74 306 71 37

e-mail: rehabilitacja@przychodniapieszyce.pl

www.przychodniapieszyce.eu

Facebook: Przychodnia Pieszyce

KONTAKT:

PRZYKŁADOWE ZABIEGI

FIZJOTERAPEUTYCZNE:

NIE ZANIEDBUJ 

SWOICH DOLEGLIWOŚCI!

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

I REHABILITACJĘ

masaże 

kriokomora 

krioterapia

gimnastyka w wodzie

terapia indywidualna 

ultradźwięki/fonoforeza

pole magnetyczne 

laseroterapia 

Tens 


