AMBULATORIUM
Terapie, ubytování, stravování a odpočinek na jednom místě

• Evropské terapeutické, školící
a konzultační centrum v oboru
fyzioterapie, léčebná rehabilitace,
masáže, cvičení
• Preventivní medicína
Specializace
• Preventivní a léčebné procedury speciálně
pro děti
• Preventivní a léčebné procedury speciálně
pro ženy
• Preventivní a léčebné procedury speciálně
pro muže
• Ochrnutí centrálního nervového systému
následkem úrazu nebo nemoci
• Poranění mozku, páteře, pohybového aparátu,
mozková příhoda, roztroušená skleróza, dětská
mozková obrna …
• Stavy způsobené stárnutím, operacemi, úrazy,
přetížením, civilizačními chorobami
Výkony
Provádí vysokoškolsky a středoškolsky
vzdělaní specialisté, absolventi tuzemských
a zahraničních kurzů s praxí v lůžkových
zdravotnických zařízeních u akutních
a chronických pacientů.
Metody
Použité při terapii jsou výjimečné individuálním
přístupem k pacientovi, podporovaným
diagnostickou a terapeutickou přístrojovou
technikou.
Přístroje
Používané k získání jinak nedostupných
informací o stavu pacienta a dosažení nejvyšší
možné intenzity cvičení je možné po zaškolení
zakoupit a rehabilitaci provádět souběžně
v domácím prostředí.
Terapie
Individuální, intenzivní, domácí, efektivní,
ekonomická.
Občanské sdružení Ambulatorium
Masarykova 1019, 664 42 Modřice
tel.: 530 508 775, top@ambulatorium.cz
www.ambulatorium.cz

• Projekt společnosti SCEPTRUM, jehož součástí je objekt GRAND RESIDENCE,
je realizován ve městě Modřice, na jižním okraji Brna.
• U objektu GRAND RESIDENCE je dostatek parkovacích míst a pro vozíčkáře vyhrazených
parkovacích míst.
• U objektu GRAND RESIDENCE je zastávka ŽIŽKOVA – autobusu č. 49 pro denní provoz
a č. 94 pro noční provoz MHD (www.jizdnirady.idnes.cz).
• V blízkosti Modřic se nachází rychlostní silnice R52 na Vídeň, dálnice D2 na Bratislavu
a dálnice D1 na Prahu s výjezdem na letiště Brno-Slatina.
Služby, které budete moci jako naši hosté využívat, jsou nabízeny
v objektu společnosti GRAND RESIDENCE:
– Objekt je bezbariérový, jednotlivé prostory jsou přístupné z prostorných, dlouhých krytých
chodeb a jednotlivá poschodí jsou propojena prostornými výtahy.
– Doporučujeme využít ubytování hotelového
typu přímo v objektu GRAND RESIDENCE.
www.hotelgrandresidence.cz
– Součástí objektu GRAND RESIDENCE je
penzion pro trvalé bydlení nejen seniorů.
www.grandresidence.cz
– Příjemné gastronomické služby v přátelském
prostředí v celodenním režimu včetně
poledních menu nabízí rovněž v GRAND
RESIDENCE restaurace PORTA TERA.
www.portatera.cz
– Pro aktivní a pasivní odpočinek s využitím
bazénu, vířivého bazénu, parní sauny,
infrasauny a solária navštivte RELAXAČNÍ
WELLNESS v přízemí GRAND RESIDENCE.
– V objektu GRAND RESIDENCE je ordinace
praktického lékaře i lékaře odborného.
– V objektu GRAND RESIDENCE je Vám
k dispozici i lékárna.
– V dosahu několika minut jízdy automobilem
jsou nákupní centra:
OLYMPIA, U dálnice 777, Modřice
(www.olympia-centrum.cz)
AVION, Skandinávská 2, Brno
(www.brno.avionshoppingpark.cz)
FUTURUM, Vídeňská 100, Brno
(www.itesco.cz)

