
Velkommen til

Hjulsporet 12,4930 Maribo

Vi tilbyder målrettet og effektiv behandling og træning.
Vi vil gøre vores bedste for at give dig den behandling og træning du har behov for.
Vi håber du får en god oplevelse som kunde her i huset.

Praktiske oplysninger:
Der er parkeringsplads ved klinikken, og handicap parkeringspladser ved indgangen. Når
du kommer til undersøgelse, behandling eller træning skal du medbringe dit gule
sygesikringskort. Indlæs kortet ved fremmøde. Har du en henvisning fra lægen skal den
være gyldig, dvs. ikke ældre end 2 måneder. Vi yder også behandling uden for
sygesikring, i så fald betales hele honoraret. Din behandling starter med en
fysioterapeutisk undersøgelse, hvorefter plan og mål for forløbet tilrettelægges. Efter
konsultationen booker din fysioterapeut din næste aftale, som du vil få påmindelse på via
SMS eller mail.

Ændring af aftalen og afbud
Kan ske telefonisk mellem 8.00 til 15.00 mandag til torsdag og 8.00 til 13.00 fredag. Afbud
kan ske hele døgnet på: tlf. svarer 54758050, eller på mail kontakt@fdmaribo.dk
.
Afbud skal meldes så hurtigt det er muligt, af hensyn til planlægning og senest kl. 9.00 på
behandlingsdagen. For sent afbud eller udeblivelse fra behandling koster kr. fuld honorar

For hold gælder samme regler med en omkostning på henholdsvis kr. 50,00 eller et klip fra
dit klippekort.

Det vil altid være dit eget ansvar at huske din aftale og ligeledes aflyse din aftale i tide,
hvis du bliver forhindret.

Betaling:
Betaling aftales med din fysioterapeut ved behandlingsstart.
Vi modtager: dankort, mobilePay og kontanter.
Vi kan også sende din regning på e-mail.
Såfremt et forsikringsselskab betaler dine behandlinger, skal vi modtage dokumentation på
e-mail kontakt@fdmaribo.dk før opstart af behandling og træning. Ved yderligere bevilling
skal du kontakte forsikringsselskab.

Se venligst  bagsiden



Sygesikring ”Danmark”
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "Danmark", oplyses det venligst ved skranken
1. gang, så ydes der tilskud til behandlinger både indenfor og udenfor sygesikringen. 

Optimal hygiejne:
Vi bruger engangslagner ved undersøgelse og behandling.  Alternativt kan du tage dit eget
lagen med.
Hvis du skal træne i vores træningssale, skal du af spritte hænderne før start. Der
forefindes spritflasker og klude, som man tager med rundt til rengøring af måtter,
apparatur, eller remedier som man har brugt.

Håndsprit forefindes mange steder i huset.  Vær med til at holde den gode hygiejne!!

Der kan forekomme andre ydelser uden dækning fra hverken sygesikring eller
forsikringsselskab eks. indlæg, tape, laser, shockwave og ultralydsskanning.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 54758050 eller sende en mail på
kontakt@fdmaribo.dk.
Receptionen er åben mandag-torsdag fra kl. 8.00-15:00 og fredag fra kl. 8.00-14.00

Læs mere om os, vores tilbud og dine muligheder i FysioDanmark Maribo på vores
hjemmeside www.FDMaribo.dk
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