
 
 

 

Kedves Kollégák! 

Kedves Tagvállalati dolgozók! 

 

A 2020-as év a várakozásainktól, reményeinktől eltérően alakult. Minden tagvállalat és 

dolgozó megérezte a COVID 19 járványhoz kapcsolódó óvintézkedések és megszorítások 

hatásait. A mindennapi megszokott életünk a feje tetejére állt. Ebben az embert próbáló 

időszakban szeretnénk egy olyan kedvező lehetőséget biztosítani a munkatársaink illetve a 

tagvállalatoknál dolgozó munkavállalók részére, mely nem csak testi- lelki feltöltődést nyújt, 

de az egészségünk megőrzésében és javításában is jelentős szerepet játszik. 

 

A Virágfürdő Gyógyászati részlege a NEAK által támogatott kezelések és az 

orvosi vizsgálat árából 90 % kedvezményt biztosít. 

 

Az orvosi állapotfelmérés alapján – előzetes időpontegyeztetés szükséges a 06-82/321-044-

es telefonszámon – a vizsgálatot végző doktornő javaslatot tesz a kezelések jellegére és 

összetételére. A 15 napos turnus ideje alatt 60 kezelést lehet igénybe venni.  A változó 

munkarendben dolgozó munkavállalók beosztását figyelembe véve a kezelések időpontját 

rugalmasan kezeljük hétfőtől-péntekig 8 és 19 óra között. 

Az orvosi vizsgálat és a kezelések önrészének a befizetése első alkalommal a Virágfürdő 

pénztárában történik. (készpénz, bankkártya, szépkártya- szabadidő alszámla) 

Kezeléseinkről bővebben a https://www.viragfurdo.hu/gyogyaszati-reszleg.html weboldalon 

tudnak tájékozódni. 

A jelenlegi hatályos jogszabályok értelmében a termál és uszoda részlegünk zárva tart. Az 

újra nyitást követően a csomagajánlatok kiegészülnek a termálfürdő és uszoda használattal, 

mint választható kezeléssel. 

 

https://www.viragfurdo.hu/gyogyaszati-reszleg.html


 
 

 

* a komplex vagy az ambuláns csomag az egészségügyi állapottól függően vehető igénybe 

** az elektromos kezelés csak a komplex csomag keretében vehető igénybe 

 

A Virágfürdő egész területén különösen odafigyelünk a koronavírus elleni védekezésre. A 

kezelőfelületek folyamatos fertőtlenítése mellett, kötelező a szájmaszk használata, az előírt 

védőtávolság betartása. Belépéskor hőmérsékletet mérünk és felhívjuk a figyelmet a kézfertőtlenítés 

fontosságára. Az orvosi vizsgálat előtt kockázatbecslést végzünk a koronavírus gyanújáról. 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük keressen bennünket a +36 

30/198 5183-as telefonszámon illetve a marketing@viragfurdo.hu email címen. 

Kaposvár, 2020. 12. 03. 

Löffler Zita 

ügyvezető 

  Kezelések Teljes ár/ Ft 
Az akció keretében 

fizetendő ár/ Ft 

Orvosi vizsgálat 
(kötelező) 

 - 2500 250 

NEAK által 
finnanszírozott 

kezelések  

Gyógymasszázs 300 30 

Iszappakolás 300 30 

Víz alatti vízsugármasszázs 300 30 

Víz alatti csoportos 
gyógytorna 

250 25 

Súlyfürdő 400 40 

Kádfürdő 500 50 

Szénsavas fürdő 400 40 

Komplex csomag*  
Tartalmazza a fenti 

kezeléseket+ elektromos 
kezelés** 

15000 1500 

Ambuláns csomag* 
Tartalmazza a fenti 

kezeléseket 
16500 1650 
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1. sz. melléklet 

Kezelések leírása 

 

1. Gyógymasszázs: Feladata az adott testrész feszes, kötött izomzatának fellazítása. 

Hatására javul a vérkeringés, a kezelt területen csökken a fájdalom, továbbá a kezelés 

helyreállítja a bőr és az izomzat rugalmasságát. 

 

 

2. Iszappakolás: Az iszap rendkívül gazdag ásványi anyagokban, nyomelemekben. 

Hatása: a kezelés ödémaellenes, mélytisztító hatása van, fertőtlenítő, vérkeringés-

fokozó, izomlazító, hydrolizálja a sejteket. 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. Víz alatti vízsugármasszázs: A masszázs és a melegvíz együttes hatására az 

izomkötöttség csökken, az izomzat és a kopásos ízületek kötöttsége csökken. 

Meleg vízsugárral fürdőkádban végzett masszázs, mely a problémás, feszes 

izomcsoportokra irányul. Masszírozó, lazító hatása pozitívan befolyásolja az izomzat 

tónusát, javítja a perifériás vér- és nyirokkeringést. 

 

 

 

4. Szárazföldi egyéni gyógytorna: A gyógytorna egy olyan fizioterápiás módszer, mely a 

mozgás hatásmechanizmusát használja fel a mozgásszervi panaszok (pl.: gerincsérv, 

tartási rendellenességek, ízületi kopásos betegségek, balesetek utáni állapotok stb.) 

hatékony kezelésére. Célja a funkcionális képességek szinten tartása, helyreállítása, a 

betegségek megelőzése, prevenciója és rehabilitációja. 

 



 
 

 

 

 

 

5. Víz alatti csoportos gyógytorna: A vízben alkalmazott mozgásterápia, mely a 

mozgásterjedelem növelését, izomerősítést, a koordináció javítását, a keringés 

fokozását, erő, állóképesség növelését, és a légzés szabályozását is segíti. 

 

 

 

6. Súlyfürdő: A gerinckopásos, degeneratív betegségeinek legfontosabb konzervatív 

kezelési módja. A medencében, a beteg testsúlyától függően nyaki felfüggesztéssel 

vagy hónalj megtámaszkodással történik, s ezen kívül a páciens derekára vagy 

bokájára egy öv segítségével súlyt függeszthetünk. A gyógymód célja, hogy a 

csigolyákat – a víz felhajtóereje által enyhített módon – egymástól eltávolítva, a 

gerincoszlopot mintegy megnyújtva, lehetővé tegyék a porckorong eredeti 

állapotának visszaállítását, a nyomás alá került ideg felszabadulását. 



 
 

 

 

 

 

7. Kádfürdő:  A gyógyvizes kádfürdő használata során a kezelés gyógyvízzel töltött 

kádban történik, szakképzett személyzet felügyelete mellett. A kezelés gyógyító 

hatása megyezik a gyógymedencében való fürdőzés hatásával: általános lazító és 

regeneráló tulajdonságának köszönhetően elsősorban mozgásszervi megbetegedések 

és krónikus ízületi gyulladások kezelésére, idegi kimerültség csökkentésére, 

depressziós állapotok oldására alkalmazzák, emellett javítja az anyagcserét és fokozza 

a szervezet ellenálló képességét is. 

 

8. Szénsavas fürdő: A perifériás keringési zavarokra és érszűkületes betegségek, 

csontritkulás kezelésére használt gyógymód során a páciens egy speciális kádban 

helyezkedik el, miközben a meleg vízben elnyeletett CO2 kifejti gyógyító hatását. A 

szabad szénsavgáz apró buborékok alakjában borítja el a beteg testfelületét, 



 
 

 

kipirosítva ezzel a bőrfelületet, kitágítja a hajszálereket, ezáltal megkönnyítve a 

vérkeringést és a szív koszorúereinek keringését is. 

 

 

9. Váltósugaras végtagfürdő: A temikus és a lágy, mechanikus ingereket használjuk ki. 

Alkalmazását vérellátási zavarok, magas vérnyomás, alvás zavarok, krónikusan hideg 

végtagok esetén javallott. Segíti az értornát. 

 

10. Elektromos kezelések fajtái:  

 Négyrekeszes galván: A víz és galvánáram kombinációjával történik a kezelés a 

végtagokon. Nagyobb részben korábbi idegfájdalmak és gyulladások 

maradványtüneteinél, kisebb részben kopásos (degeneratív) elváltozások panaszainál 

tudjuk eredményesen alkalmazni. 

 Galvánkezelés: Egyenáramú kezelést jelent. Fájdalomcsillapító, értágító hatású; ide 

tartozik az iontoforézis is. 

 Iontoforézis: A kezelés során egyenárammal juttatunk be gyógyszereket a 

szervezetbe bőrön át, mely fokozottan fejti ki a gyógyító hatását. 

  Diadynamikus áram kezelés: Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású 

kezelések, amely során különböző áramformákkal, jól szabályozható időtartamú és 

erősségű áramimpulzusokkal kezelünk. Krónikus fájdalom - syndromák, 

izomkötöttségek, bizonyos idegfájdalmak esetén kiváló. Elsősorban fájdalomcsillapító 

hatásuk van, fokozzák a vérbőséget is. Mélyebb hatású a középfrekvenciás 

interfernciaáram, mely a fájdalomcsillapítás és az izomtorna mellett ízületi 

duzzanatok kezelésére, lokális vizenyők felszívódására is használható. 

 Interferencia: Középfrekvenciás kezelés, fájdalomcsillapító, vérellátást fokozó, 

detonizáló hatással. 

 TENS: A TENS mozaikszó: transcutaneuos elektrical nerve stimulation angol 

elnevezésből, ami bőrön át történő idegi ingerlést jelent. A kezelés célja a 



 
 

 

fájdalomcsillapítás. ha a gerincvelő hátsó szarvában lévő vastag idegrostokat - 

amelyek feladata az ingereket az agyba továbbítani - elektromos árammal ingerlik, 

egy "telítettségi" állapotba kerülnek, nem tudják fogadni a perifériákról érkező 

fájdalomingereket, ezáltal megszűnik a fájdalomérzet. 

 Ultaringeráram: Alacsony és középfrekvenciás kezelések alkalmazása, főleg 

izomtónus, - vérellátási zavarok, fájdalmas ízületek, izmok, artrózisok, krónikus ízületi 

betegségek esetén. 

 Szelektív ingeráram segítségével célzott hatást érhetünk el a sorvadt és bénult 

izmoknál. Regeneráló illetve tónusjavító hatása van. 

 Magnetoterápia: A létrehozott elektromágneses tér serkenti a csontépítő sejtek 

működését, fájdalomcsillapító hatása van, valamint az idegműködést is javítja. 

 Ultrahang: Elektromos árammal mechanikus rezgések keletkeznek, amelyeket a 

kezelendő testrészbe juttatunk, szükség esetén gyógyszerek, gyógyhatású anyagok 

bevitele is lehetséges. 

 

 


