VI BEHANDLER DIG GODT

Efterfølgende behandling:
Hvis vi aflyser din tid, sender vi dig en sms.
Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud så hurtigt som
muligt, og senest kl. 09:00 på selve dagen.
Du kan melde afbud på telefon 5573 8844 eller på mail@nryg.dk.
Hvis du udebliver fra behandling uden at melde afbud, koster det dig 160 kr.
Udeblivelser bliver ikke dækket af sygesikringen eller forsikringsselskaber.

Du kan vælge mellem:
Næstved Rygcenter
Eskadronsvej 4D
4700 Næstved

Velkommen

Næstved Rygcenter
Købmagergade 4
4700 Næstved
Næstved Rygcenter
Storegade 10
4171 Glumsø

Web: www.nryg.dk

E-mail: mail@nryg.dk

Telefon: 5573 8844

VI BEHANDLER DIG GODT

Totalløsning på højt fagligt niveau
Næstved Rygcenter har vi samlet ekspertisen inden for osteopati, fysioterapi
og træning i samme hus. Vi kan derfor tilbyde vores patienter en helt unik
totalløsning.
Vi lægger meget vægt på, at der ligger et højt fagligt niveau bag vores behandlinger.
For at være blandt de bedste og opnå optimal ekspertise uddanner vi os løbende i form af kurser og længerevarende uddannelsesforløb. Vores specialer er rygsmerter, piskesmæld, bækkenløsning, behandling af børn og fodproblemer.
Vi tilbyder selvfølgelig hele paletten fra vores fagområde, og tilbyder en unik
viden inden for vores specialer.

Lyse venlige lokaler med nyeste udstyr
På klinikken har vi lagt vægt på et lyst, venligt og uformelt miljø, så du føler
dig godt tilpas i trygge omgivelser. Når vi behandler, tilbyder vi dig et dejligt
træningslokale med de nyeste brugervenlige og moderne træningsmaskiner.
Du får en grundig vejledning i brugen af maskinerne.

Din første behandling
Når du er henvist af din læge, skal du spørger i Næstved Rygcenter, om din
henvisning er modtaget.
Vi beder dig oplyse dit telefonnummer, når du starter i Næstved Rygcenter,
så vi kan kontakte dig. Hvis vi aflyser din tid, kontakter vi dig – fortrinsvis
på sms.
Hvis du er visiteret via din forsikring, skal du huske skriftlig dokumentation.
Hvis du fortæller os, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, indberetter vi din behandling, så du automatisk får tilskud.

OSTEOPATI, FYSIOTERAPI, GENOPTRÆNING

