
„Borbányai Rehabilitációs Ház”
Rehabilitációval egybekötött pihenés a Nyíregyházi SM Centrumban

Helyszín: Nyíregyháza (Borbánya) Kerékgyártó u. 21.
Az SM Centrum Nyíregyháza Borbánya csendes lakónegyedében, új kertes-házas 
környezetben helyezkedik el.
Nyíregyháza központja (belváros része) busszal is könnyen megközelíthető.

Az épület teljes mértékben akadálymentes

Kiknek ajánljuk?
Mivel az SM Centrumban Sclerosis Multiplexes (SM) betegek speciális rehabilitációs 
nappali ellátását végezzük, ezért elsősorban SM-es betegeknek és családtagjaiknak,
de bármilyen mozgássérült betegeknek is javasoljuk. 

Férőhelyek száma: 16 fő

Áraink:
Szobák száma 6 db
2 – 3 ágyas szobák (4 db 3 ágyas, 2 db 2 ágyas)
Szoba árak: 4 000.Ft/fő/nap + idegenforgalmi adó 400 Ft/fő/nap
A szobaárak tartalmazzák a bővített kontinentális reggelit 
A szobák csak „kúra” csomaggal vehetők igénybe
Külön rendelhető: félpanziós és teljes ellátás is
A büfében: kávé, tea, sütemények, üdítők kaphatók.

Szobaár kedvezmény:
14 éven aluli gyermek 50%

Ingyenes szolgáltatásaink:
Zárt parkoló
Igénybe vehető: kerekesszék, rollátor  
Könyvtárszoba, TV, számítógép, internet használat.

Fizikoterápiához szükséges eszközök
Szobakerékpár
OTO Elektro Therapad (keringésjavító)
TENS készülék (izomlazító, fájdalomcsillapító)
Terapi Master

Szobáink, csak a „Kúra csomagokkal” együtt vehetők igénybe.
A „Kúra csomagokban” „Alapítványi támogatással” szereplő árak,
megegyeznek az OEP által támogatott kezelések áraival



Kúracsomagok:
Alapítvány 
támogatással, 
háziorvosi 
beutaló nélkül,
1 főre

Költségek 
szállással, 
reggelivel és 
kúra 
csomaggal 
együtt

Kis-Kúra csomag (7 nap,
5 nap kezeléssel)

23 100 Ft/fő
51 100 Ft/fő

Nagy-Kúra  (tartam  14
nap,  10  nap  kezeléssel,
alapkúra  +  választott
kezelések) 

23100Ft/fő + 
választott 
kezelés

változó, 
választott 
kezelésektől 
függő

Teljes-Kúra  (tartam  21
nap  15  nap  kezeléssel,
alapkúra  +  választott
kezelések)

23 100 Ft/fő + 
választott 
kezelések

változó
választott 
kezelésektől 
függő

Kúra csomagok tartalma: (egy kezelésre vonatkozóan) 
Orvosi gyógy-masszázs 490 Ft
Egyéni gyógytorna 480 Ft
Bémer terápia 2 000 Ft
Bioptron terápia 1100 Ft
Mágnes terápia, vagy Ultrahangos kezelés 550 Ft

Gyógymasszázs  A  legősibb  gyógymódok  közé  tartozik,  melynek  célja  az  adott
testtájakon  a  vérkeringés  javítása,  a  fájdalmas  kötött  izomzat  fellazítása. Előtte
ajánlatos  a  gyógyfürdőzés,  mivel  ennek  meleg  hatása  elősegíti  a  lágyrészek
fellazulását.

Elektrotherápiás  kezelések  A  modern  technika  számos  lehetőséget  kínál  a
gyógyítás számára

Ultrahang  kezelés Az  ultrahang  mechanikus  rezgései  úgynevezett  szöveti
mikromasszázst hoznak létre, amellyel  izom feszességek,  meszes felrakódások jó
hatékonysággal kezelhetők

Diadynamikus ingeráram  Különböző  típusú  áramformákkal  használható,
gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító kezelés.

Interferencia amelyek  nagyon  jó  szöveti  mélyhatással  rendelkeznek  és  jó
fájdalomcsillapítók

Szelektív  ingeráram Izom-összehúzódást  hoz  létre,  melynek  célja  a  károsodott
izomzat ingerlése. Izomsorvadások kezelésére ajánlott, perifériális periódusokban



Mágnesterápia normalizálódik  a  sejtek  anyagcseréje,  regenerációs
képessége. Degeneratív elváltozásoknál, izomgyengeség és izommerevség esetén,
sérülések utókezelésekor alkalmazható

Bemer pulzáló mágnes terápia
Egy  olyan csúcstechnológiás  eszköz,  amely  parányi  impulzusokkal
a mikrokeringést  állítja  helyre és  ezáltal  az egész  szervezet  vérellátottságát
javítja, így az egész szervezetre hat.
Hogyan hat a BEMER terápia?

 Pozitívan hat a szív- és keringési rendszerre
 Csökkenti a stressz következményeit
 Javítja a szövetek sejtjeinek ellátását oxigénnel és tápanyagokkal
 Jobban el tudnak távozni a széndioxid és anyagcsere-végtermékek a 

szövetekből
 Javítja az immunreakciókat
 Csökkenti a fertőzésre való hajlamot
 A károsodott szövetek regenerálódását fokozza
 Gyorsítja a sebgyógyulást
 Kedvezően hat a koleszterinértékre

 
BIOPTRON  lámpa  Vannak  olyan  betegségek,  amelyeket  önállóan,  a Bioptron
lámpa gyógyhatásával  lehet  eredményesen  kezelni.  Ilyen  a  szemészeti,
bőrgyógyászati,  reumatológiai,  ortopédiai  betegségek  egy  része.  Más  esetekben
kiegészítő kezelésként alkalmazható a Bioptron lámpa. Akár súlyos, gyógyíthatatlan
betegségek  esetén  (pl.  sclerosis  multiplex)  is  érhető  el  javulás  (ha  magát  a
betegséget nem is tudjuk gyógyítani segítségével).

A település és környéke látnivalói:
Nyíregyházi Állatpark (vadaspark és állatkert)
Sóstói Múzeumfalu
Sóstói Parkfűrdő (strand, aquapark)
Görögkatolikus templom
Zsinagóga
Jósa András Múzeum
Igrice Mocsár (természetvédelmi terület)

http://www.vitaminsziget.com/termekeink.php?id=414
http://www.vitaminsziget.com/termekeink.php?id=414
http://www.vitaminsziget.com/termekeink.php?id=414
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