KaunialaTerveys (hinnat alkaen alv 0%)
Terveyspaketti - Seniorin Terveydeksi
Kokonaisvaltainen terveyskartoitus (110 min)
alk.
sis. sairaanhoitajan vastaanotto ja ohjaus, lääkärin perustutkimus sekä
valinnainen terapia tai farmaseutin konsultaatio (sis. tstomaksun)
Vastaanotot ja lausunnot
Kotilääkitys kuntoon - farmaseutin konsultaatio (60 min)
SenioriHoitaja, sairaanhoitajan konsultaatio (20 min)
Omaishoitajan terveystarkastus, yleislääkäri (30 min)
Yleislääkäri (45 min), ensikäynti
Yleislääkäri (30 min), jatkokäynti
Erikoislääkäri (45 min), geriatria, kipuklinikka
Toimistomaksu, lääkärin vastaanotto
Hoitotoimenpiteet*
Haavanhoito tai ompeleiden poisto
Korvahuuhtelu
Kertakatetrointi

KaunialaKlinikka / Hinnasto 1.2.2020
183 €

kts palvelukuvaus

63 €
28 €
80 €
110 €
80 €
135 €
20 €
44 €
39 €
50 €

*sis. sairaanhoitajan vastaanotto (20 min) sekä tarv. hoitotarvikkeet

KaunialaTerapia (hinnat alkaen alv 0%)
Terapiapaketit:
Helpota Arkeasi - arjen apua toimintaterapian keinoin, 5 krt
Trimmaa Tasapainoasi - ikääntyvän tasapaino-ohjelma, 5 krt
Terapiavastaanotot / arvioinnit ja lausunnot
Fysioterapia
Akupunktio
Allasterapia
Kinesioteippaus
Terapeuttiset arvioinnit (fysio-ja toimintaterapia)
Terapeuttiset lausunnot (fysio- ja toimintaterapia)
Toimintaterapia
Fysikaaliset hoidot
Lämpöhoidot (parafiini,savi,IP,US) ja sähköhoidot (TNS, IF, HV)
Kylvyt
Jalkaterapia
Jalat kuntoon 1, jalkojen perushoito (60 min)
Jalat kuntoon 2, vaativa jalkojen hoito (75 min)
Jalkaterapeuttinen arviointi (60 min)
KaunialaKunto (hinnat alkaen alv 0%)
Kaunialan Kuntosali, kertamaksu
Kaunialan Kuntosali, kuukausikortti
Kaunialan Kuntosali, sarjakortti 10 krt (voimassa 6 kk ostopäivästä)
Ohjatut liikuntaryhmät: (ryhmähinta alkaen alv 0%)
Liukkaasti liikkuen ystävän kanssa / liikunnan iloa arkeen
Vesiliikunnasta Vireyttä

240 €
240 €
30 min
37 €
61 €
42 €

45 min
51 €
53 €
84 €
54 €
79 €
51 €

60 min 90 min
62 €
93 €
70 €
102 €
67 €
70 €
87 €

16 €
25 €
55 €
70 €
70 €
8€
40 €
45 €
45 min
75 €
127 €

60 min
100 €
169 €

100 €
80 €

hlö/5h
hlö/3h

30 min
34 €

45 min
47 €

KaunialaKunto hintoihin lisätään alv 10%
Kaunialan Mieli ja Virkistys (hinnat alkaen alv 0%)

Hyvää Oloa ja Virkistystä Kaunialasta, hyvinvointiryhmä* (5-8 hlöä)
Iloa elämään ja Virtaa arkeen, päivätoiminta* (5-8 hlöä)
Ryhmätoiminnan* kesto ja sisältö suunnitellaan toiveiden mukaisesti
Hierontahoidot (hinnat alkaen alv 0%)
Klassinen hieronta
Mieli ja virkistys - hintoihin lisätään alv 24%

LounasRuokailu (sis. alv 10%)
Herkullinen Kaunialan kotilounas, myös mukaan ostettuna

10 €

60 min 90 min
58 €

