
CENIK MEDICINSKIH STORITEV
SLO

Center medicine



AMBULANTE IN POSVETOVALNICE

NEVROKIRURŠKA  
POSVETOVALNICA
Storitev Cena
Specialistični pregled pri nevrokirurgu 65 €
Pregled z razširjenim mnenjem pri nevrokirurgu 85 €

NEVROLOŠKA POSVETOVALNICA
Storitev Cena
Specialistični pregled pri nevrologu 65 €
Ponovni specialistični pregled pri nevrologu 40 €
Pregled z razširjenim mnenjem pri nevrologu 85 €

REVMATOLOŠKA POSVETOVALNICA
Storitev Cena
Specialistični pregled pri revmatologu 65 €
Ponovni pregled pri revmatologu 40 €
Pregled z razširjenim mnenjem pri revmatologu 85 €

POSVETOVALNICA ZA BORELIOZO 
IN DRUGA INFEKCIJSKA STANJA
Storitev Cena
Pregled pri specialistu infektologu 65 €
Ponovni specialistični pregled pri infektologu 40 €
Pregled z razširjenim mnenjem pri infektologu 85 €

OSTALE AMBULANTNE STORITVE
Storitev Trajanje Cena
Obisk zdravnika v sobi 40 €
Izposoja invalidskega vozička 5 €
Kavcija za izposojo vozička 100 €
Izpiranje ušesa 15-20 min 20 €
Odstranitev klopa 15-20 min 15 €
Prevajalec pri zdravniškem pregledu 20 €
Prevod izvida A4 (na stran) 25 €

FIZIATRIČNA AMBULANTA
Storitev Cena
Specialistični pregled pri zdravniku specialistu 
fizikalne in rehabilitacijske medicine z mnenjem

65 €

Pregled z razširjenim mnenjem pri zdravniku spec. 
fiz. in reh. medicine

85 €

Ponovni specialistični pregled pri zdravniku spec. fiz. 
in reh. medicine

40 €

Posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in 
rehabilitacijske medicine

35 €

Zaključni specialistični pregled pri zdravniku specialistu 
fizikalne in rehabilitacijske medicine z mnenjem

65 €

Akupunktura 28 €
Paket akupunktura 3 * 110 €
Paket akupunktura 5 * 150 €
* Na pakete akupunktura 3 in 5 ne veljajo dodatni popusti.

SVETOVANJE
Storitev Trajanje Cena
Individualno svetovanje zdravstvenega 
delavca svojcem

30 min 30 €

SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE
Storitev Cena
Pregled pri specialistu splošne medicine 65 €
Pregled pri specialistu splošne medicine z izvidom 75 €
Ponovni pregled pri specialstu splošne medicine 40 €
Posvet pri specialistu splošne medicine 35 €
Posvet pri specialistu splošne medicine z izvidom 45 €

ORTOPEDSKA POSVETOVALNICA
Storitev Cena
Specialistični pregled pri ortopedu 65 €
Ponovni specialistični pregled pri ortopedu 40 €
Pregled z razširjenim mnenjem pri ortopedu 85 €

Postavite sebe in svoje dobro počutje na prvo mesto. 
Ponosni smo, da nas odlikuje več kot 160-letna tradicija ohranjanja zdravja 

in zagotavljanja dobrega počutja.

CENTER MEDICINE



Storitev Cena
Aplikacija infuzijske tekočine pod kožo po navodilu 
zdravnika

18 €

Velik prevez (material se zaračuna posebej) 18 €
Srednji prevez (material se zaračuna posebej) 15 €
Mali prevez (material se zaračuna posebej) 9 €
Urinal kondom 2 €
Urinska vrečka 10-14 dnevna 2,50 €
Urinska vrečka 7 dnevna 1,20 €
Urinski kateter silikonski (menjava na 4-6 tednov) 2 €
Trajni urinski kateter 2 €
Menjava trajnega urinskega katetra 5 €

KINEZIOTERAPIJA
Storitev Trajanje Cena
Skupinske terapevtske vaje 20 min 7,50 €
Individualne vaje 20 min 20 €
Vertikalizacija, Šola hoje 15* min 15 €
Šola proti bolečini v križu                 3x45 min 35 €
Dihalne vaje 10* min 12 €
Vaje za mišice medeničnega dna 30* min 25 €
Razgibavanje s pripomočki 20* min 10 €
Inhalacija 9 €
Premagovanje ovir v domačem okolju 45* min 15 €

SPECIALNE OBRAVNAVE
Storitev Trajanje Cena
Cyriax obravnava 35 min 35 €
Fizioterapevtska obravnava 50 min 47 €
Fizioterapevtska obravnava 30 min 35 €
Bownova terapija 55 min 45 €
Bownova terapija za dojenčke 30 min 25 €
Obravnava Triger točk 25 min 27 €

LABORATORIJSKE STORITVE
Storitev Cena
Odvzem nadzornih brisov na večkratno odporne 
mikoorganizme

100 €

Odvzem in osnovna analiza urina 10 €
Meritev krvnega sladkorja 9 €
Laboratorijske preiskave se obračunavajo po ceniku, ki 
vam je na voljo v Centru medicine.

STORITVE ZDRAVSTVENE NEGE
Storitev Cena
Zelo zahtevna zdravstvena nega 80 €
Celotna zdravstvena nega 3x dnevno 60 €
Celotna zdravstvena nega 2x dnevno 40 €
Celotna zdravstvena nega 1x dnevno 20 €
Pomoč pri opravljanju dnevnih aktivnosti 27 €
Pomoč pri odvajanju 10 €
Kateterizacija 10 €
Bivanje na negovalnem oddelku brez nege in pomoči (24 h) 10 €
Premeščanje bolnika 6 €
Prevoz na terapijo 12 €
Nadzor terapije in delitev zdravil 15 €
Tuširanje 10 €
Tuširanje (umivanje celega telesa in lasišča) 18 €
Meritve krvnega tlaka 3 €
EKG s posvetom 45 €
Aplikacija injekcije i.m.(v mišico) po pisnem naročilu 
zdravnika (storitev)

10 €

Aplikacija injekcije s.c. (pod kožo) po pisnem naročilu 
zdravnika (storitev)

10 €

Aplikacija zdravila v žilo po naročilu zdravnika 20 €
Aplikacija infuzijske tekočine v žilo po navodilu 
zdravnika

20 €

STORITVE IN TERAPIJE Storitev Trajanje Cena
Bobath obravnava 45 min 42 €
Medi in kineziotape - taping po metodi 
CEMP

Veliko 
lepljenje 18 €
Majhno 
lepljenje 12 €
Lepljenje 
traku 8 €

HyperVibe vadba 1 vadba 15 €
Terapija z udarnimi valovi - klinična 
preiskava in obravnava

1 obravnava 70 €

Terapija z udarnimi valovi 1 obravnava 50 €
Skanlab terapija 10 €
HiTop terapija 30 min 20 €
HiTop terapija 60 min 35 €
Paket fizioterapevtska obravnava 
mala**

179 €

Paket fizioterapevtska obravnava 
velika**

230 €

** Na pakete mala in velika fizoterapevtska obravnava ne veljajo dodatni popusti.

MERITVE
Storitev Cena
Meritev večosnega sklepa 12 €
Meritev enoosnega sklepa 8 €
Testiranje mišične moči  
(mišični status- ena mišična skupina)

15 €

ELEKTROTERAPIJA
Storitev Trajanje Cena
Protibolečinska el. ektrostimulacija 20* min 12 €
Funkcionalna el. stimulacija okončine (FES) 10 min 12 €
Elektrostimulacija mišične skupine 15 min 13 €
Magnetoterapija 15 min 12 €
Biostimulacija z laserjem                   do 5 min 12 €
Biostimulacija z laserjem      do 10 min 15 €
Bioptron 10 min 15 €
Bioptron - celjenje rane s prevezom 25 €

TERMOTERAPIJA
Storitev Trajanje Cena
Kriomasaža (masaža z ledom) 5 min 9 €
Parafin (1 obloga)                   20 min 10 €
Parafin (2 oblogi)                    20 min 15 €
Parafin (3 obloge ali več)            20 min 19 €
Kriopak                                                              20 min 8 €
Ultrazvočna terapija 5 min 13 €
Sollux (IR, Lokalno gretje) 15 min 10 €
Parafango, termopak (1 obloga)                                       20 min 11 €
Parafango, termopak (2 oblogi)                                       20 min 16 €
Parafango, termopak (3 obloge ali več)                            20 min 20 €

DELOVNA TERAPIJA
Storitev Trajanje Cena
Obravnava na delovni terapiji 30 min 25 €
BIMEO terapija 30 min 10 €

HIPOBARIČNA TERAPIJA
Storitev Trajanje Cena
Vacusac – ena okončina 15 min 15 €
Vacusac – dve okončini 20 min 24 €

TRAKCIJE
Storitev Trajanje Cena
Vratna in ledvena hrbtenica (TT) 15 min 10 €

BALNEOTERAPIJA
Storitev Trajanje Cena
Skupinske terapevtske vaje v bazenu 20 min 5 €
Razgibavanje v Hubbard kadi 20* min 30 €
Podvodna masaža – celotna                              25* min 25 €
Podvodna masaža – delna                              15 min 20 €
Podvodna masaža – biserna                          20 min 20 €
Lokalna kopel (okončina) 20* min 8 €
Fitnes v vodi, 1 vadba 60 min 8 €
Fitnes v vodi, 4 vadbe 60 min 22 €
Fitnes v vodi, 8 vadb 60 min 44 €
Individualna fitnes vadba v vodi 30 min 30 €
Individualna fitnes vadba v vodi 60 min 40 €



RECEPCIJA AMBULANTE 

Delovni čas: 
• ponedeljek - petek: 7.30 - 15.30 ure 
• sobota: 9.00 - 13.00 ure 

Telefon: 03 7345 128

E-naslov: centerzdravja@thermana.si

RECEPCIJA FIZIOTERAPIJA 

Delovni čas: 
• ponedeljek - petek: 7.00 - 15.00 ure
• sobota: 7.00 - 12.00 ure 

Telefon: 03 7345 150 

E-naslov: fizioterapija.info@thermana.si

REZERVACIJE SAMOPLAČNIŠKIH  
AMBULANT 
Telefon: 03 7345 128
Brezplačna telefonska številka: 080 81 19
E-naslov: centerzdravja@thermana.si

ALERGOLOŠKA AMBULANTA
Telefon: 031 319 475

KIROPRAKTIČNA POSVETOVALNICA 
Telefon: 03 7345 128

INFORMACIJE

IZVAJANJE STORITEV
Storitve, navedene v medicinskih programih,  
izvajamo od ponedeljka do sobote.

LABORATORIJSKE STORITVE 
od ponedeljka do petka.

REZERVACIJE STORITEV 
Storitve lahko rezervirate po telefonu ali 
osebno.
Za ambulante in posvetovalnice je potrebna 
predhodna rezervacija termina.

ODPOVED STORITEV 
Storitve je potrebno odpovedati vsaj 12 ur 
pred začetkom. Če rezervirana storitev ni 
odpovedana, se zaračuna njena polna cena.

PLAČILO 
Plačate lahko z gotovino ali plačilno kartico. 
Gostje, ki ne bivajo v hotelu, storitev poravnajo 
pred začetkom izvajanja.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen, prodajnih pogojev  
in odpiralnega časa. Cene so v € in veljajo od 14. 12. 2017 dalje.  
Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom. Tiskarske napake  
niso izključene.

ZDRAVSTVENE MASAŽE 
Storitev Trajanje Cena
Klasična švedska masaža – celotna 45 min 38 €
Klasična švedska masaža – polovična                 30 min 29 €
Klasična švedska masaža – delna                  15 min 20 €
Refleksna masaža stopal                                  30 min 34 €
Limfna drenaža - terapevtska 20 min 24 €
Limfna drenaža - terapevtska                                                 30 min 35 €
Limfna drenaža - terapevtska                                             45 min 50 €
Protibolečinska masaža in maska 40 min 45 €
Paket zdravstvenih delnih masaž (akcijska ponudba)***
Zdravstvena delna masaža -  
paket 5 masaž

5x15 min 60 €

Zdravstvena delna masaža -  
paket 10 masaž

10x15 min 100 €

Zdravstvena delna masaža -  
paket 15 masaž

15x15 min 150 €

Doplačilo za dodatno zdravstveno masažo 15 min 15 €
*** Za zdravstvene masaže ni možen nakup kuponov. Masaže se rezervira 
na fizioterapiji, izvajajo se v terapevtskih masažnih prostorih. Namenjene so 
vsem, ki koristijo terapijo preko napotnic in delovnih nalogov.

TERAPEVTSKI PRIPOMOČKI
Izdelek Cena

Izdelava terapevtskih pripomočkov 28 €
Gumi natik za bergle 3,40 €
Brošura z vajami za ravnotežje 4 €
Terapevtska žoga - mehka mala 7 €
Terapevtska žoga - velika 30-40 €
Terapevtski trakovi Therband (različne barve) 8-11 €
Aparat za izvajanje TENS terapije 135,60 €
Ledvena opora - LO 45,60 €
Aparat za mišično elektrostimulacijo -  
MULTISPORT PRO

199 €

POPUSTI
Enkratni nakup 10 ali več storitev 10 %
Enkratni nakup 50 ali več storitev 15 %
Enkratni nakup 100 ali več storitev 20 %
Enkratni nakup 500 ali več storitev 25 %
Thermana club - Zlata kartica**** 10 %

* Pri storitvah kjer je čas trajanja označen z * je zabeležen maksimalni čas 
obravnave. Čas obravnave se po potrebi prilagodi stanju splošne telesne 
pripravljenosti in zdravstvenem stanju gosta.

**** Popust lahko uveljavlja član Thermana cluba na podlagi predložitve 
veljavne članske in osebne izkaznice. Popust velja za člana na dan koriščenja 
in plačila storitve. Ne velja za nakup darilnih kuponov. Popust se ne sešteva z 
ostalimi popusti.

STORITVE IN 
TERAPIJE



www.thermana.si

Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško
centerzdravja@thermana.si | Tel.: 03 734 51 28

fizioterapija.info@thermana.si | Tel.: 03 734 51 50
Brezplačna telefonska številka: 080 81 19


