
Finansowanie usług i terapii

Dbamy o to aby każdy mógł  skorzystać z naszych usług  
i terapii, dlatego udostępniamy naszym pacjentom możliwość 
skorzystania z wyjątkowo atrakcyjnych sposobów finansowania 
terapii, które nie muszą nadwyrężać domowego budżetu, bądź 
twoich oszczędności.



Rodzaje finansowania terapii

Zapoznaj się z poniższymi sposobami finansowania twojej terapii.

Gotówka 

Za konsultacje oraz terapie możesz zapłacić gotówką, wybierając taki sposób płatności 
twoja konsultacja jak i również badania mogą być doliczone do ceny zakupionej terapii. 
Dzięki temu możesz zaoszczędzić  koszty związane z konsultacjami diagnostyką  
i doborem technologii redukcji tego samego dnia.

Karta

Za wszystkie nasze usługi bądź terapie możesz zapłacić  kartą debetową bądź kredytową. 
Wybierając tego rodzaju bezpośredni sposób płatności możesz poprosić o zwrot 
kosztów dojazdu do naszej placówki z innego miasta , koszt dojazdu może być odliczony  
od konsultacji bądź terapii w przypadku posiadanego dokumentu potwierdzającego koszt dojazdu 
(bilet, paragon).

Raty 0%

Jesteśmy pośrednikiem w udzielaniu  rat 0%  Banku Santander Polska S.A, zatem 
jeżeli myślisz że nasze usługi bądź terapie są atrakcyjne ale chciałbyś kwotę rozłożyć  
na wygodne dla ciebie raty  możesz to osiągnąć dzięki 12 ratom za 0 %, bądź dowolnej ilości rat z 1 % 
opodatkowaniem do każdego miesiąca (12 % w skali roku ). 
Jeżeli nie chcesz płacić za konsultację i diagnostykę tego samego dnia kiedy zdecydowałeś się na terapię 
możesz je również rozłożyć na raty po przez dodanie.



Weź pod lupę nasze terapie i zobacz co masz w cenie każdego 
pakietu cenowego.

Terapia Adaptacji Synaptycznej Arc

Zrozum za co płacisz korzystając z naszych terapii i zrozum co wpływa na cenę każdego 
programu terapeutycznego.

•	 Rabat na konsultację i diagnostykę przy rozliczeniu gotówkowym za terapię jest dostępny tylko 
kiedy pacjent zdecyduje się na zakup terapii tego samego dnia kiedy została wykonana diagnostyka 
i konsultacja.

•	 Rabat na konsultację i diagnostykę przy rozliczaniu gotówkowym za terapie jest dostępny tylko 
wtedy kiedy pacjent ma ze sobą dokument potwierdzający koszt przejazdu (faktura ,paragon, bilet)

•	 W przypadku korzystania z rat bez oprocentowania weryfikowana jest zdolność kredytowa, 
niezbędne dokumenty do procedury ratalne to dowód osobisty , zaświadczenie o dochodach.

•	  Wszystkie procedury dotyczące rat są udostępniane w placówkach Kinetic Centerum Nowoczesnej 
Audiologii sp.z.o.o. 

koszt produkcji wysokiej klasy słuchawek CIC o dużym wzmocnieniu dla wysokich zakresów 
częstotliwości

koszt opłaty licencyjnej dla firmy Bioacoustic sp.z.o.o która jest właścicielem patentu 
elektroniki oraz algorytmu terapii adaptacji synaptycznej Arc, koszt licencji jest liczony 
od każdego pojedyńczego pacjenta i zawiera możliwość wykorzystywania urządzenia  
i terapii zarazem przez Kinetic Centrum Nowoczesnej Audiologii jak i pacjenta przez  
okres 12 miesięcy.

koszt produkcji urządzenia generującego stymulację akustyczną Arc.

koszt obsługi pacjenta przez Kinetic Centrum Nowoczesnej Audiologii przez cały okres 
terapii   pod względem regulacji urządzenia, serwisu oraz ubezpieczenia elektroniki przed 
uszkodzeniem mechanicznym. Cena zawiera również koszt EEG mózgu i meurodiagnostyki 
wykonywanej podczas terapii w celu weryfikacji efektów terapeutycznych.

1000 zł-

1500 zł-

1000 zł-

1500 zł-

Co generuje koszty terapii ARC o przykładowej wartości 4500 zł



Cena dotyczy pacjenta z ubytkiem słuchu na poziomie 30 dB a zatem 5 synapsami do adaptacji wymagająca 5 protokołów 
na jeden zakres częstotliwości , jeżeli ubytek jest większy cena podlega podwyższeniu za programowanie większej ilości 
protokołów na cały okres terapii.

koszt wynajmu gabinetu oraz niezbędnego sprzętu w  postaci stymulatora rTMS
oraz urządzenia neuronawigacji  Syneika na okres 35 minut wraz  specjalistą  
wykonującym zabieg rTMS. 

290 zł-

3500 zł-

Cena pojedynczej sesji nie podlega zmianie, ewentualnie ilość sesji może modulować całkowity koszt 
wszystkich sesji (od 3 sesji do 12 ).

Terapia neuromodulacji akustycznej CR

Terapia stymulacji przezczaszkowej rTMS

koszt produkcji i opłat licencyjnych za korzystanie z neuromodulacji akustycznej CR  
jako urządzenia medycznego wyprodukowanego  przez ANM neuromodulation GNbH. 



3500 zł- koszt wynajmu gabinetu treningu muzycznego oraz niezbędnego sprzętu muzycznego  
wraz z specjalistą prowadzącego trening trzy razy w tygodniu przez 6 miesięcy.

Trening muzyczny 

Konsultacja audiologiczna                                    
Konsultacja laryngologiczna                                 
Badanie endoskopowe                                         
Audiometria tonalna                                              
Audiometria wysokoczęstotliwościowa             
Badanie Tympanometrii 3D MNTB                     
Otoemisja DPOAE                                                   
Otoemisja TEOAE                                                   
ABR latencja (Neurodiagnostyka)                      
ABR progi ( Badanie dzienne)                             
ABR progi ( Badanie nocne)                                
Badanie centralnych zaburzeń słuchu                
Badanie procesów poznawczych                         
Konsultacja z dietetykiem                                     
Test aktywności włókien horyzontalnych          
Test aktywności ciała modzelowatego               
Charakterystyka szumu                                         
Badanie ASSR kory słuchowej                             
Badanie EEG mózgu                                             
Badanie częstotliwości granicznej                        

110 zł
180 zł

50 zł
60 zł
85 zł
50 zł
50 zł
50 zł

130 zł
150 zł
350 zł
125 zł
125 zł
110 zł

75 zł
75 zł
60 zł

110 zł
150 zł
60 zł

Cennik usług medycznych w naszej placówce:


