HINNASTO 1.3.2017
Lähetteen
suorakorvauksella

Fysioterapia, Manuaalinen fysioterapia / OMT
ensikäynti, enintään 60 min
kontrollikäynti, enintään 15 min
enintään 30 min
enintään 45 min
enintään 60 min

85 €
45 €
65 €
75 €
85 €

77 €
ei korvausta

61 €
69 €
77 €

hinnat sisältävät kivunhoidot esim. 1x teippaus / kinesioteippaus / laitehoidot

Fysioterapia, Manuaalisen fysioterapian erityisasiantuntijalla
ensikäynti, enintään 60 min
kontrollikäynti, enintään 15 min
enintään 30 min
enintään 45 min
enintään 60 min

99 €
49 €
79 €
89 €
99 €

91 €
ei korvausta

75 €
83 €
91 €

hinnat sisältävät kivunhoidot esim. 1x teippaus/kinesioteippaus/laitehoidot

Lymfaterapia
ensikäynti, enintään 60 min
enintään 45 min
enintään 60 min
enintään 90 min

85 €
75 €
85 €
99 €

*)

77 €
*)
70 €
*)
77 €
*)
88 €

Lääkärin määräämä lymfaterapia korvataan fysioterapeutin antamana silloin, kun hoitoon on lääkärin hoitomääräys ja
lymfajärjestelmän vaurioitumisesta johtuvan lymfaödeeman on aiheuttanut
- rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide
- laajan kirurgisen toimenpiteen tulee ensisijaisesti kohdistua vartalon, kainalon tai nivustaipeen alueille
- sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai kainaloon
- krooninen infektio (lähinnä erysipelas)
- synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö, myös myöhemmällä iällä ilmenevä
*) Lymfaterapian kustannuksia ei korvata suorakorvausmenettelyllä, koska sen korvattavuus ratkaistaan lääketieteellisin perustein.
Asiakas hakee korvaukset itse.
Lymfaterapia, johon ei ole lääkärin hoitomääräystä, on arvonlisäverollista (alv 24%)

Lääkinnällisten hoitosukkien mittaus
Alaraaja-analyysi

41 €
85 €

77 €

Yksilölliset tukipohjalliset tehdään aina alaraaja-analyysin perusteella

Yksilölliset tukipohjalliset (Materiaali, työstö ja sovitus) sis. alv
24%

Dynaamiset tukipohjalliset
Reuma- ja diabetespohjalliset
Lasten tukipohjalliset (koko alle 30)
Yksilölliset varvasortoosit silikonista
Lisätyöt
Poron-pehmustekerros (pari)
Pinnoitus (pari)
Lisäkiilaukset kpl
2. ja sitä seuraavat parit samoista muoteista – 10%, ei sisällä
analyysiä.

180 €
180 €
105 €
31 - 62 €
15 €
15 €
12 €

Jokaista hoitojaksoa kohden perimme 7€:n toimistomaksun.
Peruuttamattomasta hoitoajasta veloitamme täyden hoitohinnan! Peruutus tehtävä
hoitoaikaa edeltävänä päivänä puh. 020 779 8740 tai info.ftk@fysios.fi tai
www.ftk.fi/ajanvaraus

Teemme töitä, jotta meillä kaikilla olisi enemmän terveitä päiviä.

