VI TILBYDER MÅLRETTET
OG EFFEKTIV DIAGNOSTIK
OG BEHANDLING!

INFO
Medbring indendørs sko og
svedehåndklæde til træning!

Velkommen til
FysioDanmark
Grenaa Fysioterapi

Priser, se hjemmesiden

•

Mulligan

•

Motorisk træning til børn

•

Mammabootcamp

•

Afspænding

•

Idrætsfysioterapi,
løbestilsanalyse

•

Ultralydsskanning

•

Chockwave

Træning (nøglekort):

•

McKenzie, Mekanisk diagnostik
og terapi behandling

Mandag-torsdag................................................................06.00-21.30

•

Manuel Terapi – udredning og
behandling

Lørdag......................................................................................06.00-18.00

•

GLAD træning

Søndag................................................. 06.00-12.00 & 14:30-18:00

•

SuperSole indlægssåler

Telefontid/kontortid:

•

Ergonomi og massage

Mandag-torsdag................................................................08.00-15.30

•

Akupunktur – evidensbaseret

Fredag.......................................................................................08.00-14.30

•

Osteopati og manipulationer

•

Udvidet rygudredning

•

Pilates

FysioDanmark Grenaa Fysioterapi

•

Mindfulness og stresstackling

Sygehusvej 15, 1. sal

•

Mentaltræning

8500 Grenaa

•

Laserbehandling og ultralyd

•

Mange forskellige hold

Tlf. 86 32 01 30

•

Træning til alle under kompetent
fysioterapeutisk supervision

Alt sammen i seriøse og afslappede omgivelser
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Udeblivelse, eller afbud efter kl 09.00 på
behandlingsdagen: 160 kr.
Klinikkens åbningstid:
Fysioterapien:
Mandag-torsdag...............................................................08.00-18.00
Fredag......................................................................................08.00-16.00

Fredag..................................................................................... 06.00-20.00

fys@grenaafysioterapi.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og find mere info på:
www.grenaafysioterapi.dk

I denne
brochure kan du
bl.a. læse at vores

Træningsklinik er
FOR ALLE
og hvilke sundhedsydelser vi
kan tilbyde. Vi vil gøre alt for
at du får den mest optimale
behandling.

Følg os på: facebook.com/grenaafysioterapi
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Om os
FysioDanmark – Grenaa Fysioterapi har
13 fysioterapeuter, fysiurgiske massører,
pilates instruktører, kranio sakral terapeuter,
MBSR mindfulness lærer, træningsklinik
instruktører, sekretærere og fysioterapeut
studerende tilknyttet klinikken
FysioDanmark Grenaa Fysioterapi er partner i
FysioDanmark, som er en sammenslutning af
Danmarks førende fysioterapiklinikker. Fællesskabet er med til at sikre en fortsat udvikling,
hvilket giver flere muligheder for både patienter
og medarbejdere.

Tilskud / ikke tilskud
VI HAR OVERENSKOMST
MED SYGESIKRINGEN
Hvis du fra din læge eller speciallæge har en
henvisning til fysioterapi kan du få tilskud via
den offentlige overenskomst til en lang række
fysioterapeutiske ydelser.

FysioDanmark - Grenaa Fysioterapi tilbyder også
sundhedsydelser udenfor den overenskomst
Regionerne har indgået med Danske Fysioterapeuter. Sundhedsydelser udenfor overenskomst
kræver egenbetaling.
I dit behandlingsforløb kan der indgå ydelser
både indenfor og udenfor den offentlige overenskomst.

Konsultation
Fysioterapeuten vurderer altid hvad der vil være
mest optimalt for dig. I vores konsultation
lægger vi stor vægt på udredning af diagnose,
specifik behandling, grundig information og
forebyggende tiltag.
Ud fra vores fysioterapeutiske undersøgelse,
dine ønsker og forventninger tilrettelægger vi
sammen en behandlingsplan.

Vederlagsfri henvisning
Har du en vederlagsfri henvisning fra din læge
får du betalt de sundhedsydelser der er i overenskomsten. For at gøre behandlingen mere
effektiv, suppleres ofte med ydelser udenfor
overenskomst. Derfor indgår der ofte egenbetaling.

Forsikringsselskaber
Bliver din behandling betalt af et forsikringsselskab er det vigtigt, at du oplyser det til sekretæren inden din konsultation. Forsikringsselskaber betaler ofte kun for overenskomstydelser.

Praktisk
På klinikken og på www.grenaafysioterapi.dk
kan du se vores priser, og hvilke sundheds
ydelser der er udenfor overenskomst.
”Sygeforsikringen danmark” yder tilskud til alle
sygesikrings ydelser.
Hurtig og korrekt diagnosticering giver færre
sygedage og kortere behandlingsforløb!
Vi tilstræber så kort ventetid som muligt og
garanterer, at kunne tilbyde dig en tid indenfor
3 arbejdsdage.

Produkter
Vi sælger en lang række kvalitetsprodukter der
kan hjælpe dig i hverdagen. Vi mener selv at
vores produkter er de bedste på markedet.

Oplysningsskema
Vi sender på mail et oplysningsskema til dig om
din problematik. Det er en stor hjælp for din
behandler, hvis du udfylder dette.
Du vil muligvis modtage et patienttilfredsheds
skema med 1 spørgsmål. Vi bruger aktivt vores
patienters besvarelser til at blive bedre, dygtigere og mere servicemindede.

Træning FOR ALLE!
Vores træningsklinik er FOR ALLE. Vi vil hjælpe
dig med at få det optimale ud af den tid du
bruger på at træne. Vi vil ud fra vores fysiotera
peutiske viden og dine ønsker tilrettelægge et
træningsprogram til dig!

For at gøre behandlingen mere effektiv,
suppleres ofte med ydelser udenfor overenskomst. Derfor indgår der ofte egenbetaling.
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