VI BEHANDLER DIG GODT

Muligheder hos Næstved Rygcenter
For patienter, der har en sundhedsforsikring, er der i mange tilfælde mulighed for hjælp til betalingen.
Du har også mulighed for støtte fra Sygeforsikringen Danmark.

Nakkebehandling

På Eskadronsvej er der parkering lige ved døren.
Du kan vælge mellem tre klinikker:

Næstved Rygcenter
Eskadronsvej 4D.
4700 Næstved

Næstved Rygcenter
Købmagergade 4
4700 Næstved

Næstved Rygcenter
Storegade 10
4171 Glumsø

Her kan du også finde os:
Web: www.nryg.dk | email: mail@nryg.dk | telefon 5573 8844
Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 08:00 til kl. 11:00 og fra kl.
12:00 til kl. 16:00. Fredag fra kl. 08:00 til kl. 11:00 og fra kl. 12:00 til kl.
14:00.

OSTEOPATI, FYSIOTERAPI, GENOPTRÆNING

Web: www.nryg.dk

E-mail: mail@nryg.dk

Telefon: 5573 8844

VI BEHANDLER DIG GODT

Hos Næstved Rygcenter behandler vi nakkebesvær og -smerter. Vores dygtige team af behandlere, som både er aut. fysioterapeuter og osteopater,
har stor erfaring med nakkepatienter.
Du vil blive grundigt undersøgt. I samarbejde med dig, laver vi en handlingsplan som kan indeholde: manuel behandling, øvelsesterapi, akupunktur
eller andre stressdæmpende tiltag.
Ekspertisen omhandler behandling af:
•
hovedpine
•
migræne
•
diskusprolaps
•
trafikulykker / piskesmæld
•
hjernerystelse

Vores osteopater har specialiseret sig i at udrede patienter med piskesmæld,
eller mistanke herom. Hvis du har været impliceret i en ulykke, er det vigtigt
at blive grundigt udredt, først og fremmest i forhold til de skader du kan
have pådraget dig, men også i forhold til en evt. forsikringssag.
Ved trafikulykker / piskesmæld er det vigtigt at blive grundigt udredt, både i
forhold til de skader du har pådraget dig, men også i forhold til dokumentation ved en eventuel forsikringssag. Vi udarbejder gerne en grundig rapport
til din forsikring.
Vores behandling er individuelt tilpasset til din unikke situation og kan bestå
af fysioterapi (inkl. øvelsesterapi og evt. holdtræning) og osteopati (manuelle medicinske teknikker). Behandlingen er tilrettet den unikke situation.
Vi følger de kliniske retningslinjer, der er udarbejdet af Danske Fysioterapeuter, for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær.
Du kan læse mere om både fysioterapi og osteopati på vores hjemmeside på
www.nryg.dk

OSTEOPATI, FYSIOTERAPI, GENOPTRÆNING

