
 

 
1 

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU TERAPII LA DOMICILIU 

 

 Vizita-reprezinta o deplasare la domiciliul pacientului cu specificarea ca domiciliul nu poate fi 

modificat si daca exista modificări ale adresei, pretul se poate  recalcula in funtie de distanta si 

se poate introduce in pretul initial al abonamentului sau se poate achita separat. 

 Sedinta-reprezinta terapia in sine. 

 O sedinta-reprezinta o terapie(la alegere, daca se face preventie). 

 Terapeutul isi rezerva dreptul de a selecta clientii/pacientii. 

 Pretul terapiilor si al abonamentelor poate fi gasit pe adresa site-ului furnizorului de servicii 

terapeutice(https://correct-therapy.ro) 

 Preturile sunt valabile doar pentru Bucuresti, iar in afara localitatii se percepe o taxa 

suplimentara(in functie de distanta) ce se va regasi pe factura. 

 Fizioterapeut Raileanu Gabi Ionut este detinator de Autorizatie de Libera Practica valabila pe 

anul in curs, eliberata de Asociatia Fizioterapeutilor din Romania si de Asigurare de Malpraxis. 

 Abonamentele sunt valabile prin acceptarea de catre pacient/client a facturii reprezentand 

valoarea abonamentului.Factura se considera acceptata la momentul la  care este platita, 

integral sau partial. 

 Abonamentele se achita integral la efectuarea primei  vizite si sunt valabile 90 de zile de la 

efectuarea primei terapii. Modificarea acestei durate se va  face doar prin acordul scris al 

partilor. 

 Abonamentele includ un numar  standard de sedinte  si se achita  integral la efectuarea  primei 

sedinte. 

 Programarea se face de catre pacient/client la sfârşitul fiecarei saptamani (sambata-duminica) 

pentru saptamana ce urmează prin sms, whatsapp, e-mail, iar daca acestea nu sunt posibile, 

telephonic si se confirma in ziua vizitei. 

 Daca din diferite motive exista o intrerupere de 30 zile ale vizitelor la domiciliul 

pacientului/clientului cauzate de acesta, se pierde ziua si ora stabilită inainte si se va incerca 

gasirea unui alt interval orar si ale unei alte zile de vizita. 

 Pacientul trebuie sa asigure cearceaf, prosoape, ulei pentru masaj, iar terapeutul va pune la 

dispozitie masa pentru masaj. 

 Pacientul/clientul intelege ca anumite terapii practicate de catre terapeut si aplicate 

pacientului/clientului inseamna atingeri terapeutice din partea terapeutului si dupa caz 

pacientul/clientul poate ramane in lenjerie intima pentru a permite efectuarea terapiilor in 

conditii optime. 

 Reposturarile se executa pe podea, pe suport(saltea, patura, etc)pus la dispozitie de catre 

pacient si  pe masa de masaj. 

 Este interzisa filmarea, fotografierea, inregistrarea sub orice alta forma a sedintelor de terapie, 
iar acest lucru se poate face doar cu acordul scris al terapeutului. 

 Este interzisa reproducerea manevrelor terapeutice de catre pacient catre alte persoane, iar acest 
lucru daca se intampla, se face pe raspunderea totala a celui care a efectuat manevra! 

https://correct-therapy.ro/
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 In cazul in care dintr-un motiv sau altul nu se onoreaza sedinta de terapie dintr-o zi(saptamana), 
se incearca gasirea unei alte zile din aceeasi saptamana si daca nu se gaseste nicio alta alternativa 
se reprogrameaza in saptamana imediat urmatoare si posibila urmand a se prelungi valabilitatea 
abonamantului cu intervalul neefectuarii sedintelor. 

 Evaluarea terapeutica  este necesar a se afectua in lenjerie intima, precum si anumite  tipuri de 
masaj. 

 Pacientul trebuie sa respecte intocmai recomandarile terapeutului in ceea ce priveste indicatiile 

si contraindicatiile masajelor si terapiilor. 

 Terapiile se pot face persoanelor majore, iar in cazul minorilor, este obligatoriu sa  asiste o 

persoana majora(parinte, tutore, intretinator, etc). 

 In cazul in care terapeutul sau pacientul/clientul nu pot onora o sedinta din diferite motive, 

aceasta va fi reprogramata de comun acord. 

 Daca in cursul  efectuarii abonamentului, pacientul prezinta o contraindicatie survenita ulterior 

inceperii (accidente, boli dermatologice, etc) ce impiedica efectuarea terapiilor in conditii de 

siguranta atat a pacientului cat si a terapeutului, abonamentul ramane valabil cu inghetarea 

acestuia pe o perioada de pana la maxim 3 luni de la data instiintarii despre imposibilitatea 

continuarii terapiilor. 

 RECUPERAREA ce implica aplicarea fizioterapiei(kinetoterapie si terapiile cu curenti) se face doar 

la recomandarea medicului(trimitere de la medicul specialist).  

 Pacientul/clientul va achita contravaloarea taxei de parcare(acolo unde este cazul) pentru 

autoturismul cu care a venit terapeutul la programare. 

 Terapeutul poate anula o vizita in cazul in care nu gaseste un loc de parcare in proximitatea 

domiciliului pacientului si/sau daca in cazul parcarilor cu plata, pacientul refuza sa achite 

contravaloarea parcarii autoturismului terapeutului. 

 Pacientul/clientul  a luat la cunostinta de termenii si  conditiile prezentate mai sus si este de 

acord cu acestea, precum   si cu preturile practicate  de terapeut. 

 Pacientul/clientul completeaza si este de acord cu regulile GDPR privind datele personale. 

 Renuntarea pacientului/clientului la efectuarea  integrala a sedintelor incluse in abonament nu 

va determina returnarea prorata a pretului platit.  

Descrierea terapiilor 

 Reflexoterapia-Este o terapie neinvaziva ce presupune masarea  in talpa(conform unei harti, 

scheme) a tuturor organelor interne, dar si  muschi, oase, etc. 

Clientul/Pacientul va sta intins pe masa de masaj si va avea picioarele  libere(fara sosete) pana la 

genunchi, iar masajul se executa cu ulei sau crema de masaj. 

Sedinta dureaza intre 30 si 40 min la adulti,  iar la copii  intre 15-25 min. 

 Kinetoterapia- sau terapia prin miscare presupune(in funtie de patologie) executarea  de 

exercitii medicale cu sau fara  terapeut(dar la indicatiile acestuia), cu sau fara obiecte(banda, 

minge, role, etc) si in funtie de stadiul recuperarii. 
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Pacientul/clientul poate fi imbracat complet sau in lenjerie intima(in funtie de starea de  

sanatate de la momentul respectiv recuperarii medicale). 

Sedinta poate dura de la 30 min  pana la 60 min(in  funtie de conditia medicala si fizica a 

pacientului la momentul respectiv). 

  Kinesiotaping-presupune aplicarea de benzi kinesiologice pe diferite parti  ale corpului(de obicei  

in zona interesata, dar si in proximitate). Benzile  se lipesc pe piele, iar la barbati este  posibila 

epilarea inaintea aplicarii benzilor(pentru o mai buna aderenta). 

 

 Terapia Craniosacrala-este o terapie blanda care  presupune aplicarea palmelor, a degetelor pe 

diferite parti ale corpului pacientului/clientului. 

Pacientul/clientul va fi imbracat si intins pe masa de masaj 

Terapie poate dura de la 45 min la 60 min. 

 

 Tehnica radianta/autentic reiki-este o terapie energetica  ce presupune punerea palmelor pe 

diferite parti ale corpului pacientului/clientului. 

Pacientul/clientul va sta imbracat sau in lenjerie intima(dupa caz) pe masa de masaj  sau pe 

scaun. 

Durata terapiei: 20-30 min 

 

 Reposturare-este o metoda de tratament  personalizata  si inregistrata la OSIM, ce presupune 

un masaj terapeutic spate(de intensitate mare, dur), folosirea unor instrumente din lemn(nu  

mereu si nu neaparat)  cu care vom  “bate” anumite parti ale corpului pacientului/clientului  si  

manipulari osteo-articulare(“trosnituri de oase”). 

Terapia se poate efectua pe masa de masaj unde  se va folosi  uleiul de masaj, dar se poate  

efectua  si pe jos(tatami, plapuma, patura, etc) si nu se va folosi ulei de masaj. 

Pacientul va sta in  lenjerie intima, iar masajul spate se va realiza cu ulei de masaj. 

Durata terapiei:30-45 min 

 

 Masajul de relaxare-presupune masarea integrala corpului pacientului/clientului, cu ulei sau 

crème pentru masaj. 

Clientul/pacientul la sta intins pe masaj de masaj in  lenjerie intima. 

Durata masajului:50 min aproximativ 

 

 Drenajul limfatic-inseamna un masaj  medical executat manual pe intreg corpul (inclusiv pe sani 

in cazul femeilor, dar nu obligatoriu) dar si segmentar(anumite parti ale corpului). 

Drenajul se executa cu ulei sau crème pentru masaj, dar se poate face si fara ulei sau crème(in 

functie de situaţie). 

Durata:  Segmentar-20-30 min, Total: 45-90 min 

 

 Masaj prenatal sau masajul gravidei-se refera la masajul intregului corp, dar specific 

gravidei(tehnici si timpi de executie diferiti de ai altor terapii). 

Masajul se face pe masa de masaj cu ulei  sau crème. 
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Durata:50 min 

 

 Masaj pediatric bebe-este masajul specific bebelusilor si copiilor  cu varste intre cateva zile si 7 

ani. Acesta se executa pe intreg corpul si presupune folosirea de ulei sau crème pentru  masaj cu 

destinatie specifica bebelusilor si/sau copiilor. 

Durata: 10-20 min 

 

 Dry needling(terapia cu ace)-Este o terapie  ce presupune folosirea unor ace(asemănătoare 

acelor de acupunctura).  Acestea se introduc in piele, musculatura superficial  si/sau  in 

profunzime. 

Se foloseste un ac pentru o intepatura, iar acul este sigilat. Se pot folosi mai multe intepaturi. 

 

 Chiropractica structurala-in  acord cu Dr Ackermann-colegiul Ackermann Suedia-este o terapie 

manuala ce presupune manipularea osteo-articulara pe diferite zone ale corpului. 

Dupa caz, pacientul poate fi in lenjerie intima sau complet imbracat. 

Durata:20-30 min 

 

 Shockwave manual therapy-este o terapie ce presupune folosirea unor instrumente din lemn cu 

actionare manuala pe intreg corpul sau segmentar. Se “bate” corpul cu niste instrumente 

speciale din lemn. 

 Masaj sportiv-este un masaj ce se executa manual pe intreg corpul, cu o intensitate medie spre 

tare. Se foloseste ulei sau crema de masaj si se executa pe masa de masaj. 

Pacientul/clientul va sta pe masaj de masaj in lenjerie intima. 

Durata:50 min 

 

 Program Kinetoterapie diferite patologii 1-3-6 luni(fara asistenta fizioterapeut)-acest program 

este unul oferit la distanta, online, telefonic, prezentari word, pdf, ppt, etc si presupune 

realizarea de programe de recuperare bazate pe exercitii de kinetoterapie cu “urmarirea” 

pacientului pe o perioadă de 1,3 sau 6 luni. 

ABONAMENTE 

Vizita-reprezinta o deplasare la domiciliul pacientului cu specificarea ca domiciliul nu poate fi 

modificat si daca exista modificări ale adresei, pretul se poate  recalcula in funtie de distanta si se 

poate introduce in pretul initial al abonamentului sau se poate achita separat. 

O vizita inseamna o Sedinta, iar o sedinta reprezinta terapia in sine. 

O sedinta-reprezinta o terapie(la alegere, daca se face preventie). 

 Smart mini-presupune maxim 4 vizite la domiciliul pacientului si realizarea a maxim 7 terapii(din 

lista de servicii oferite de terapeut Raileanu Gabi Ionut), dintre care maxim 2 pot fi 

Reposturare(la sol sau pe masa de masaj). 
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La o vizita se pot face maxim 2 terapii. 

 

 ARM10-2)Abonament Recuperare medicala 2 persoane(se poate folosi orice terapie in afara de Dry 

needling)-presupune maxim 15 vizite(cumulative pentru cele 2 persoane) (maxim 5 reposturari de 

fiecare) la domiciliul pacientului. 

La o vizita se face o terapie de fiecare.  Daca pacientul/clientul doreste o a doua terapie(si este 

posibil sa se realizeze din punct de vedere al timpului alocat si al conditiei medicale al  

pacientului/clientului) aceasta va fi considerata o alta vizita din abonament sau va achita separat 

de abonament. 

 

 ARM10-Abonament Recuperare medicala (se poate folosi orice terapie in afară de Dry 

needling) 

Reprezinta 10 vizite ale terapeutului la domiciliul pacientului. 

La fiecare vizita se face o terapie, daca se doreste si a doua terapie(si este posibil sa se realizeze 

din punct de vedere al timpului alocat si al conditiei medicale al  pacientului/clientului), aceasta 

va fi considerata o alta vizita din abonament sau se poate achita separat de  abonament. 

Acest tip de abonament este uninominal,  adica este valabil pentru o singura persoana si nu 

poate fi donat, instrainat, vandut catre o alta persoana. 

 

 Platinum-acest tip de abonament permite de la 1 pana la 5 pacienti/clienti si include un numar 

de 35 de terapii care pot fi consumate de catre aceasi pacienti/clientI si in aceeaşi locatie. 

Numarul de vizite incluse in abonament:20 

Numarul maxim de reposturari:15 

Acest abonament permite orice terapie din lista de terapii, inclusiv dry needling, de pe site-ul de 

prezentare al terapeutului Raileanu Gabi Ionut. 

 

 VIP SPORTIV (insotire si asistenta terapeutica sportiv in competitii)-Acest tip de abonament se 

adreseaza in special sportivilor si inseamna insotire si tratament acolo unde sportivul are 

competitie. 

Pretul de 1500 de lei este pe zi(maxim 12 ore de suport terapeutic, adica orice terapie care se 

afla un portofoliul terapeutic al terapeutului) si se refera strict la support terapeutic. 

Pretul este pentru Romania. 

Numarul minim de zile:3 

Pretul nu include transportul si cazarea terapeutului si trebuiesc achitate separat de pretul 

asistentei terapeutice. 

 

 Abonament Kinesiotaping-include 10 aplicari de benzi kinesiologice la domiciliul pacientului. 

 

 Abonament Reflexoterapie-include 10 sedinte la domiciliul pacientului. 

 

 Abonament Kinetoterapie-include 10 sedinte la domiciliul pacientului.Abonamentul nu include 

instrumentele necesare recuperarii(daca este cazul), adica mingi, bete, benzi elastice, etc. 
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