Медичний центр
«KinesisLife»
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Про нас
Медичний центр «KinesisLife» – багатопрофільний
лікувальний заклад, який максимально зручно розміщений на правому березі, в центрі Києва і на лівому
березі – у діловій частині міста, поруч з торгово-розва
жальними комплексами в безпосередній близькості від
станцій метро.
Ввічливий та уважний персонал, сучасне оздоблення приміщень, домашній затишок створять умови для
довірливої атмосфери та комфортного перебування пацієнта в МЦ «KinesisLife».
Центр кінезітерапії «KinesisLife» надає послуги комплексного, як медикаментозного, так і немедикаментозного лікування захворювань опорно-рухової системи,
неврологічних, терапевтичних та інших патологій. При
вираженому больовому синдромі, лікування хворих
здійснюється шляхом послідовного застосування медикаментозної терапії, а після зняття больового синдрому – застосовується Система інтегративної кінезітерапії.
Розроблена в МЦ «KinesisLife» Система інтегративної
кінезітерапії – це холістична, природньо-біологічна методика, яка відкриває нові можливості та перспективи
в лікуванні опорно-рухової системи, неврологічних, терапевтичних та інших захворювань. У центрі представлено основні напрямки медичної діяльності – діагностика, лікування, профілактика та реабілітація різних захворювань.
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Історія
Клініка успішно працює з 2011 року. За цей час
Медичний центр відвідали 8 840 чоловік. З них ефективно проліковано за Системою інтегративної кінезітерапії 5 746 хворих з різноманітними патологіями, в тому
числі з захворюваннями опорно-рухового апарату, хронічними захворюваннями нервової системи, наслідками травм та оперативних втручань тощо. Решті 3 094
пацієнтів призначено ефективну комбіновану тактику
лікування.
Віковий діапазон наших пацієнтів – від 6 до 85 років.
В руках спеціалістів центру – європейські протоколи
діагностики і медикаментозного лікування захворювань, а в якості немедикаментозного лікування – Система інтегративної кінезітерапії, як сучасний метод ЛФК
та реабілітації.

 Переваги
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Які медичні переваги KinesisLife?
Медичні переваги

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ

Послуги комплексного, як медикаментозного, так і немедикаментозного лікування. В складі два сучасних реабілітаційних центри, оснащені спеціалізованим декомпресійним обладнанням

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ

Медикаментозне лікування гострих випадків на основі європейських та американських стандартів і протоколів МОЗ
України. Немедикаментозне лікування
хронічних захворювань з використанням
унікальної холістичної методики

ЕФЕКТИВНА ДІАГНОСТИКА

Традиційні методи діагностики
та мануально-м’язове тестування

ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД

Холістичний підхід до лікування – це різноплановий вплив не на одну проблемну зону, а на весь організм в цілому, що
дає можливість лікувати не наслідок хвороби, а її причину

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Індивідуальний підхід до проблеми пацієнта та комплексний підхід у її вирішенні
із застосуванням методу інтегративної кінезітерапії як методу ЛФК

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Кваліфіковані висококласні спеціалісти
з великим досвідом роботи
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Чому пацієнти обирають KinesisLife?
Організаційні переваги
ЗРУЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ

МЦ «KinesisLife» – максимально зручно розміщений на правому березі в центрі Києва і на лівому
березі – у діловій частині міста, поруч з торговорозважальними комплексами

ЗРУЧНИЙ ГРАФІК РОБОТИ

Графік роботи враховує потреби
усіх категорій населення:
9.00–21.00 в будні дні
9.00–18.00 у вихідні дні

КОМФОРТ ПЕРЕБУВАННЯ

Ввічливий та уважний персонал,
сучасне оздоблення приміщень

ПАЦІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
Головне – покращення якості життя
пацієнта

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ

Реабілітаційні центри обладнані новітнім
декомпресійним та антигравітаційним обладнанням, що дає можливість зняти навантаження з суглобів та надавати допомогу без вікових обмежень

ДОСТУПНІСТЬ ЛІКУВАННЯ

Доступні ціни та гнучка дисконтна система – знижки пільговим категоріям населення, студентам; суттєве зниження ціни
на подальші курси терапії
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Які здобудки KinesisLife?
Унікальність, наукова новизна та ефективність Системи інтегративної кінезітерапії
підтверджується ПАТЕНТАМИ УКРАЇНИ на лікування основних захворювань:

Патент 1. Спосіб лікування
захворювань опорно-рухового апарату

Патент 4. Спосіб лікування
поперекового остеохондрозу
з грижами дисків

Патент 2. Спосіб лікування
шийного остеохондрозу

Патент 5. Спосіб лікування
плечелопаткового
періартриту

Патент 3. Спосіб лікування
гриж міжхребцевих дисків

Патент 6. Cпосіб лікування
артрозу великих суглобів

Патент 7. Спосіб лікування
шийного і грудного остеохондрозу
хребта з неврологічними проявами
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Основні напрямки медичної діяльності
01

НЕВРОЛОГІЯ

02

ОРТОПЕДІЯ І ТРАВМАТОЛОГІЯ

03

ТЕРАПІЯ

04

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА МАСАЖ

 Неврологія
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НЕВРОЛОГІЯ
Неврологічний напрямок діяльності

Медикаментозне
лікування
захворювань:

Немедикаментозне
лікування
захворювань:

• Головний біль напруження та інші види
головного болю
• Неврити та нейропатії як черепномозкових, так і периферичних нервів

• Головний біль напруження
• Порушення координації рухів

• Гострий біль в спині різної локалізації
• Клінічні прояви остеохондрозу
та інших дегенеративно-дистрофічних
змін хребта

• Клінічні прояви остеохондрозу та інших дегенеративно-дистрофічних змін
хребта
• Хронічні радикуліти різної локалізації
• Клінічні прояви протрузій та гриж міжхребцевих дисків, гриж Шморля
• Стани після операцій на хребті

• Хронічні судинні захворювання нервової системи
• Синдроми вегетативної дисфункції
• Наслідки ГПМК

• Міофасціальні больові синдроми
• Стани після перенесених ГПМК

• Неврологічні ускладнення різних соматичних та ендокринологічних патологій (дисметаболічні енцефалопатії, полінейропатії тощо)

• Реабілітація хворих на спадкові захворювання нервово-м’язового апарату
• Реабілітація хворих на ДЦП та м’язові
дистрофії

 Ортопедія і травматологія
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ОРТОПЕДІЯ І ТРАВМАТОЛОГІЯ
Ортопедично-травматологічний напрямок діяльності

Медикаментозне
лікування
захворювань:

Немедикаментозне
лікування
захворювань:

• Кривошия
• Остеоартроз

• Стани після травм, переломів різної локалізації, в тому числі, після спортивних травм
• Пошкодження зв’язкового апарату

• Гострий біль в спині різної локалізації
• Остеопороз

• Лікування суглобів: артрози різної локалізації
• Порушення постави: сколіози, кіфози
• Наслідки спортивних травм

• Епікондиліт, тендиніт, фасцит, лігаментит, бурсит, міозит
• Гемартроз
• Дисторсія
• Синовііт

• Стани після оперативних втручань
на суглобах
• Плоскостопість

• Артрити різної локалізації
• Пошкодження зв’язкового апарату

• Передопераційна підготовка хворих до
ендопротезування крупних суглобів

 Терапія
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ТЕРАПІЯ
Терапевтичний напрямок діяльності

Медикаментозне
лікування
захворювань:

Немедикаментозне
лікування
захворювань:

• Ендокринної системи (цукровий діабет,
порушення функції щитовидної залози)

• Аутоімунний тиреоїдит
• Вегето-судинна дистонія
• Наслідки гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК)
• Хронічна обструктивна хвороба легень

• Травної системи (гастрити, виразкова
хвороба шлунку та дванадцятиперстної
кишки, холецистити, захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, тонкого
кишечника, синдром подразненого кишечника, тощо)
• Серцево-судинної системи (гіпертензія,
нейро-циркуляторна дистонія, ішемічна хвороба серця, порушення серцевого ритму, атеросклероз)

• Органів дихання (ларингіти, бронхіти,
хронічні обструктивні захворювання
дихальних шляхів, ГРВІ тощо)

• Дисфункціі стравохідного отвору діафрагми
• Хронічний гастродуоденіт, виразкова
хвороба ДПК в стадії ремісії
• Дискінезії жовчовивідних шляхів

• Варикозна хвороба судин нижніх кінцівок
• Ревматоїдний артрит

 Лікувальна фізкультура та масаж
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА МАСАЖ
Реабілітаційно-оздоровчий напрямок
Важливим компонентом успішної реабілітації
і відновлення є масаж, що сприяє нормалізації
м’язового тонусу, збільшенню рухливості суглобів,
поліпшенню крово- і лімфообігу. З цією метою
в МЦ «KinesisLife» використовуються наступні види
лікувального масажу: сегментарний масаж для
відновлення втрачених функцій; масаж тригерних точок
(ішемічна компресія), класичний масаж для зняття
надмірної напруги м’язів, а також для покращення
загального крово- і лімфообігу та інші.

Лікувальна фізкультура (ЛФК) – основний метод
консервативного лікування більшості захворювань.
Його суть зводиться до дозованих навантаженнь
на суглоби і м’язи. В МЦ «KinesisLife» розроблена
та використовується холістична Система інтегративної
кінезітерапії як сучасний метод ЛФК.
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Процес реабілітації
Процес реабілітації передбачає проходження пацієнтом лікувальних сеансів. Їх кількість залежить від
діагнозу, давності захворювання, супутніх патологій, тощо. Лікувальний сеанс проводиться індивідуально фахівцем з фізичної реабілітації, його тривалість – 1–1,5
години. Сеанси лікування повторюються через день.
Постійний контроль реабілітолога виконання лікувальних вправ пацієнтом – ключовий принцип Системи
інтегративної кінезітерапії. Лише вивірений і правильний рух забезпечить покращення стану пацієнта та поліпшення якості його життя.
Медичний центр «КінезісЛайф» неухильно дотримується принципу індивідуальності процесу лікування, що
здійснюється під контролем висококваліфікованих лікарів і фахівців з фізичної реабілітації. Ще Гіппократ говорив, що лікувати треба не хворобу, а хворого, а для
цього потрібний комплексний і індивідуальний підхід.
Індивідуальні програми лікування, розроблені лікарями сумісно з фахівцями з фізичної реабілітації Центру
«KinesisLife», дають можливість впливати не лише на
конкретну хворобу, а і супутні захворювання, спричиняючи при цьому комплексну оздоровчу дію на увесь організм.
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ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Пакетні послуги профілактично-оздоровчих процедур
«Стандарт»

Основна консультація
лікаря-спеціаліста,
2 проміжні консультації,
6 сеансів ЛФК,
1 сеанс масажу

«Стандарт +»

Основна консультація
лікаря-спеціаліста,
3 проміжні консультації,
9 сеансів ЛФК,
2 сеанси масажу

«Ультра»

Основна консультація
лікаря-спеціаліста,
4 проміжні консультації,
12 сеансів ЛФК,
3 сеанси масажу

Медичний Центр «КінезісЛайф» пропонує комплекс послуг в зручних пакетних пропозиціях.
Ви отримаєте високоякісну консультацію кваліфікованих лікарів, лікувальні сеанси кінезітерапії,
сеанси масажу в подарунок.
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Ціни на послуги KinesisLife
Скорочений перелік медичних послуг
ПОСЛУГИ

ЦІНА

ПОСЛУГИ

ЦІНА

Консультація та діагностика Головного лікаря

500

Лікувальний кінезіологічний масаж
(ішемічна компресія тригерних точок)

175

Консультація лікаря ортопеда-травматолога

300

Міафасціальная корекція (МФК)

300

Консультація лікаря невропатолога

300

Консультація лікаря з виїздом додому

450

Консультація лікаря спортивної медицини

300

Персональний лікувальний сеанс ЛФК

430

Консультація лікаря нетрадиційної медицини

300

ЛФК для формування оптимального рухового
стереотипу

175

Консультація лікаря офтальмолога

300

Загальний лікувальний масаж

300

Консультація терапевта

300

Лікувальний масаж комірцевої зони

120

Консультація дерматолога

300

Лікувальний масаж спини

200

Консультація лікаря дієтолога

300

Лікувальний масаж верхніх кінцівок

100

Індивідуальний лікувальний сеанс ЛФК в залі
профілактики, лікування та реабілітації

350

Лікувальний масаж нижніх кінцівок

150

ПАКЕТНІ ПОСЛУГИ

ЦІНА

«СТАНДАРТ»

2100

«СТАНДАРТ +»

3150

ПАКЕТНІ ПОСЛУГИ
«УЛЬТРА»

ЦІНА
4200

Де знаходиться KinesisLife?
Контактна інформація

м. Київ, ст. м. «Лівобережна»
вул. Луначарського, 4
БЦ «КОМОД», 10 поверх
телефон: (044) 541-15-14
м. Київ, ст. м. «Олімпійська»
вул. Горького, 33 В
БЦ «Максим», 8 поверх
телефон: (044) 300-12-34
E-mail: kinesislife@email.ua
сайт: kinesislife.ua
Режим роботи
Пн-Пт – 9:00-21:00
Сб-Нд – 9:00-18:00

