
  

 
    

 

 

  

 

 

Maloniai  kviečiame  apsilankyti  Kauno kolegijos  Reabilitacijos  katedros 

organizuojamose   

masažo ir fizioterapijos procedūrose, 

 

kurias  profesinės  praktikos metu atliks  kineziterapijos 

specialybės  studentai 

 

 

Praktika vyks 

Reabilitacijos  katedroje  (Muitinės g. 15, II aukštas  202 aud.) 

 

Praktikos trukmė:  2022 m. gegužės 16-birželio 22 d.d. 

 

Darbo laikas – 13.00 – 19.00 val. 

 

 

Būtina išankstinė registracija:  tel.   (8 37) 32-28-47 

Nuo 9.00 val. iki 12.00 val. 

 

 



ATLIEKAMŲ  PROCEDŪRŲ  KAINOS 

(Į procedūrų trukmę įskaičiuotas nusirengimo/ apsirengimo laikas) 

 
Eil. 

Nr. Procedūra Aprašymas 

Kaina (Eur) 

1 procedūros  

Kaina (Eur) 

ne mažiau 5 

procedūrų 

1. Limfodrenažinis masažas 

(presoterapija) 

Kojų – 30 min. 7,00 5,00 

2. 
Nugaros masažas ir 

akupresūra juosmeninei 

nugaros daliai 

Klasikinis nugaros masažas – 30 min. ir 

relaksacija ant akupresūrinio kilimėlio – 10 min. 

10,00 8,00 

3. 

          

 

Nugaros masažas + 

limfodrenažinis masažas 

kojoms 

50 min. 

Klasikinis nugaros masažas – 30 min. ir 

limfodrenažas kojoms 20 min. 

15,00 13,00 

4. 
Nugaros masažas + 

peloido terapijos (purvo) 

aplikacija nugarai 

Klasikinis nugaros masažas – 30 min. ir peloido 

terapijos aplikacija 15 min. 

12,00 10,00 

5. 
Neurosedatyvinis SPA 

masažas kūnui su 

eteriniais aliejais 

Atpalaiduojantis SPA masažas – 1 val. 

Viso kūno 

20,00 15,00 

6. Klasikinis masažas 
Pečių juostos (gulint)– 15-20 min. 

 

Nugaros – 30 min. 

7,00 

 

8,00 

5,00 

 

6,00 

7. Darsonvalizacija 

Gydymas kintama impulsine aukšto dažnio 

elektros srove. Gydymas mažina nervų galūnių 

jautrumą, plečia smulkiąsias kraujagysles, gerina 

medžiagų apykaitą. 

Pečių juosta, galvos sritis – 5-10 min. 

Galvos sritis ir viršutinės galūnės – 15 min. 

Apatinės galūnės – 15 min. 

Procedūra netaikoma, jei: 

sergate epilepsija; 

netoleruojate elektros srovės; 

šalia veikiamos vietos yra pūlingas darinys; 

yra metaliniai dariniai veikiamoje vietoje; 

turite širdies ritmo sutrikimą, stimuliatorių. 

5,00  3,00 

8. 

Pėdų masažas su aparatu 

+ parafino vonelė 

plaštakoms  + rankų 

masažas 

30 min. 

Parafinas veikia pačius giliausius odos sluoksnius. 

Oda tampa sudrėkinta, pamaitinta ir atjaunėjusi. 

Priemonės sudėtyje esantis jūros dumblas 

atpalaiduoja raumenis, stimuliuoja kraujotaką, 

tonizuoja odą. 

6,00 5,00 

9. 
Parafino vonelė 

plaštakoms 

10 min. 

Parafinas veikia pačius giliausius odos sluoksnius. 

Oda tampa sudrėkinta, pamaitinta ir atjaunėjusi. 

Priemonės sudėtyje esantis jūros dumblas 

atpalaiduoja raumenis, stimuliuoja kraujotaką. 

3,00 3,00 

10. 

Vibracinė masažo lova 

(skirta asmenims, 

neturintiems 

kardiologinių ligų) 

15 min. 

 

5,00 4,00 

 


