
Terapija z udarnimi 
globinskimi valovi 
in Tecar terapija

Sodobne 

tehnologije

t: 02 512 24 00
e: zdravstvo@terme3000.si



Terapija z udarnimi globinskimi valovi s posvetom pri fizioterapevtu - 1 obisk ... 54,00 €

Paketi terapije z udarnimi globinskimi valovi s posvetom pri fizioterapevtu

3 obiski 5 obiskov 6 obiskov 7 obiskov 8 obiskov

120€ 190 € 216€ 238€ 256€

Terapija z udarnimi  
globinskimi valovi (UGV)

vnese energijo s pomočjo katere razbijamo različne kalcinacije, pospešimo prekrvavitev, uničimo 
bolečinske receptorje in posledično pospešimo metabolizem in nastanek protibolečinskih snovi v 
tkivu. Število potrebnih obravnav je odvisno od same diagnoze. Pri obravnavi kacifikata ali trna v 
peti je v večini primerov potrebnih  vsaj 6 obravnav. Pri posvetu s fizioterapevtom na začetku je zelo 
priporočeno prinesti tudi kakšne izvide (rentgensko sliko ali izvid ultrazvočnega pregleda prizade-
tega mesta). Terapija se izvaja enkrat na teden. Priporoča se v kombinaciji s protibolečinsko Tecar 
terapijo.  

Terapija z udarnimi globinskimi valovi je učinkovita pri:
•	 Boleča peta (trn v peti)
•	 Boleča in gibalno omejena rama
•	 Kronična bolečina v komolcu, Ahilovi tetivi, vratu, rami in hrbtu (mišični vozli)
•	 Boleče koleno zaradi vnetja tetivnih narastišč (skakalno koleno)
•	 Bolečine zaradi vnetih sluznikov (burzitis)
•	 Vse oblike vnetja tetivnih pripenjališč (teniški komolec ali epikondilitis)

Zdravljenje z udarnimi globinskimi valovi je kontraindicirano pri hemofiliji, pacientih, kateri imajo 
antikoagulantna terapijo, pri trombozi, malignih stanjih, nosečnosti, polinevropatiji, pri otrocih v 
rastni dobi in kortizonski terapiji.

Tlačni valovi se po 
tkivu širijo radialno



Protibolečinska  
terapija TECAR

Terapije sistema Tecar so izjemno učinkovite in dajejo hitre rezultate ter nam tako hitro in učinkovito 
izboljšajo oz. povrnejo kvaliteto življenja. Tecar energija je visokofrekvenčni tok, kateri pospešuje 
naravno regeneracijo organskega tkiva. Zaradi izjemne učinkovitosti, hitro pokaže rezultate, saj pa-
cient začuti takojšnje zmanjšanje bolečin in hitro okrevanje. Z metodo Tecar prehaja rehabilitacijska 
terapija v novo obdobje za katero so značilni krajši čas terapije, takojšnji rezultati. 

Tecar deluje hitro in učinkovito pri:
poškodbah kolena, ramena, gležnja, kolka, hrbtenice, rok in mišic, pa tudi pri bolečih vnetnih sklep-
nih in mišičnih patologijah kot so artroze, lumbalgije in išijalgije. Terapija deluje lokalno – na delu 
telesa, ki ga želimo zdraviti. 

Učinki Tecar terapije:
•	 Zmanjšuje bolečino
•	 Izboljša površinsko in globinsko prekrvavitev in  

hkrati zviša energetski potencial celičnih membran
•	 Izboljša regeneracijo tkiv
•	 Stimulira vensko in limfno drenažo

Terapevtske prednosti terapije Tecar: Pozitivni učinki so vidni že po prvi uporabi, odprava bolečine 
je namreč takojšnja.

Edini kontraindikaciji sta: srčni spodbujevalnik in nosečnost

Pred pričetkom terapij opravite posvet s fizioterapevtom. V primeru nakupa paketa 3 ali 5 terapij 
TECAR je posvet s fizioterapevtom vključen v ceno. Ob nakupu ene terapije se posvet pri fiziotera-
pevtu zaračuna dodatno po ceniku.

Posvet s fizioterapevtom 10 min ... 14,00 €

Čas trajanja cena 1 terapije
cena za paket 3 terapij  

(vključen posvet s fizioterapevtom)
cena za paket 5 terapij  

(vključen posvet s fizioterapevtom)

10 min 24,00 € 68,00 € 108,00 €

20 min 36,00 € 103,00 € 162,00 €

30 min 48,00 € 137,00 € 216,00 €



Cene so v EUR in veljajo s 20.1.2023. Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Sava Turizem d.d., Terme 3000 – Moravske Toplice, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija

Za še boljše in hitrejše rezultate vam priporočamo kombinacijo terapije z udarnimi globinskimi 
valovi ter protibolečinske Tecar terapije. S kombinacijo terapije udarni globinskih valov z 
Tecarjem omilimo samo agresivnost terapije in z povečanjem prekrvavitve pospešimo sam potek 
rehabilitacije.

Terapija z udarnimi globinskimi valovi + Tecar 10 min – 1 obisk *  64 €
Terapija z udarnimi globinskimi valovi + Tecar 20 min – 1 obisk *  76 €

* Ob nakupu ene terapije se posvet pri fizioterapevtu zaračuna dodatno po ceniku.

Posvet s fizioterapevtom 10 min ... 14,00 €

Kombinirani paketi (vključujejo posvet pri fizioterapevtu)

Čas  
trajanja 3 obiski 5 obiskov 6 obiskov 7 obiskov 8 obiskov

Terapija z udarnimi  
globinskimi valovi + Tecar 10 min 189 € 290 € 324 € 357 € 384 €

Terapija z udarnimi  
globinskimi valovi + Tecar 20 min 216 € 340 € 390 € 427 € 456 €

Kontakt:   T: 02 512 24 00   E: zdravstvo@terme3000.si

Paketna ponudba terapije z udarnimi 
valovi (UGV) in Tecar terapije


