UAB „VS-FITNESS“ SVEIKATINGUMO CENTRO
BENDRADARBIAVIMO PASIŪLYMAS

Moderniausio Baltijos šalyse Sporto ir sveikatingumo centro VS-Fitness komanda kviečia pasinaudoti
bendradarbiavimo galimybėmis. Profesionalūs sveikatingumo centro kineziterapeutai visuomet pasiryžę
užtikrinti paslaugų kokybę visiems – taip pat ir sporto mėgėjams bei profesionalams.
Šiuolaikiniame sporte įsivyrauja multidisciplininis požiūris ir vis dažniau prie sporto specialistų
komandos prisijungia kineziterapeutai. Išsiskiriantys savo profesine kompetencija siekdami užkirsti kelią
traumoms kineziterapeutai atlieka diagnostiką, nustato silpnąsias sritis ir padeda jas pagerinti. Pagrindinis
kineziterapeuto darbo tikslas – tai sveikas, funkciškai pajėgus sportininkas, pasiekiantis aukštų sportinių
rezultatų.
Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti savo paslaugas.
TRUKMĖ / KAINA EUR.

PASLAUGOS PAVADINIMAS
Specialus kineziterapijos paslaugų paketas
krepšinio žaidėjams ,,HEALTHY STARS“
✓ Kineziterapeuto konsultacija (40 min.)

150 MIN / 270 EUR. (vietoje 317 EUR.)

Konsultacijos metu kineziterapeutas atliks išsamų sportininko ištyrimą atsižvelgiant į sporto specifiką.

✓ Funkcinių judesių vertinimas (FMS sistema) (20 min.)
Tai vertinimo įrankis, kuris leidžia kompleksiškai įvertinti judėjimo sistemos kompetenciją – mobilumą, stabilumą ir
propriocepciją, 7-iais specialiais testais išprovokuojant judesio disfunkciją (ribotumą, asimetriją, raumenų silpnumą) ir/ar
skausmą.

✓ Dinaminio stabilumo vertinimas (Y balance sistema) (20 min.)
Naudojant specialią įrangą įvertinsime viršutinių ir apatinių galūnių bei liemens stabilumą, neuroraumeninę kontrolę ir
asimetrijas tarp kūno pusių.

✓ Kojų raumenų grupių jėgos vertinimas (Biodex Pro 4 sistema) (20 min.)
Įvertinsime priekinių ir užpakalinių šlaunies raumenų grupių jėgą, ištvermę bei balansą/jų tarpusavio sąveiką.

✓ Pusiausvyros matavimas (Balance Check sistema) (10min.)
Parenkama dinaminė pusiausvyros užduotis ir jos tikslas – kuo greičiau ir tiksliau ją įveikti. Stebimos zonos, kuriose tiriamajam
iškilo daugiausia problemų ir taip nustatoma vienos ar kitos pusės asimetrija.

✓ Izometrinės raumenų jėgos matavimas (Back Check sistema) (30min.)
Įvertinsime pagrindinių liemens ir dubens srities raumenų izometrinę jėgą. Sistema geba pamatyti ir parodyti skirtumus tarp
abiejų pusių raumenų jėgos ir funkcijos.

✓ Kūno sudėties analizės vertinimas (IOI 353) (10 min.)
Naudojant specialią įrangą, įvertinsime standartinius rodiklius, tokius kaip kūno svorį, ūgį, KMI, kūno liesąją ir riebalų masę,
kūno raumenų masę, kūno skysčių masę, ir pateiksime susistemintus svorio kontrolės, pilvo srities ir segmentinės kūno analizės
rezultatus bei rekomendacijas.

✓ Individualios korekcinių pratimų programos sudarymas
Parengsime pratimų programą, atsižvelgiant į ištyrimo rezultatus ir sporto specifiką, kurią rekomenduojame įtraukti į apšilimą
prieš treniruotę.

−
−

Rekomenduojame atlikti maksimalaus deguonies suvartojimo (VO2 max) tyrimą (45 min.)* – KTU laboratorija
Galimybė atlikti kraujo tyrimus ir gauti gydytojo konsultaciją* - ,,Antėja laboratorija“
*Paslaugų kaina į specialų paslaugų paketą neįeina

Registracija ir daugiau informacijos
VS-Fitness Sveikatingumo centro administracija
Tel. nr.: +370 630 00100
El. paštas: sveikatingumas@vs-fitness.lt
www.vs-fitness.lt

Tadas Puzara
VS-Fitness Sveikatingumo centro vadovas
Mob. tel.: +370 689 58446
El. paštas: tp@vs-fitness.lt

REZULTATŲ PATEIKIMO PAVYZDYS

