
Introduktion medicinsk laser
Kvällsseminarium ons 6 maj 17.00-21.00

Välkommen till en introduktion i 
medicinsk laser med Cecilia Lind, 
leg. sjukgymnast.

Seminariet ger en första inblick i medi-
cinsk laser för behandling av smärta,
svullnad och försämrad läkning i rörelseor-
ganen. Introduktionen riktar sig framförallt
till dig som är ny och nyfiken inom laserte-
rapi eller som vill repetera dina 
kunskaper. 

I teorin introduceras du i det mest 
grundläggande inom medicinsk laser t ex 
ljusteori, indikationer och risker. I det 
praktiska momentet lär du dig Irradias 
instrument, dess funktioner samt hur man
genomför och utvärderar en behandling 
för tydligt resultat. Det kommer även 
finnas tid till att ställa frågor.

INNEHÅLL:
17.00 Fika och mingel.
17:15 Grundläggande teori medicinsk 
laser – ljusteori.
18:30 Instrumentgenomgång.
19:30 Grundläggande teori medicinsk laser -
behandlingsteori.
20:30 Workshop - Praktisk behandling med
MID-laser och MID-LITE.
21:00 Avslutning.

Kursledare & föredragshållare:
Cecilia Lind, leg. sjukgymnast. Cecilia har mer än 10
års erfarenhet av medicinsk laser inom primärvården
och är författare av den svenska faktaboken, Laserte-
rapi - en praktisk guide (www.bokus.se) och har även
skapat en webbkurs i temat.  

Cecilia får genomgående höga betyg av kursdelta-
garna, tack vare sitt breda kunnande inom medicinsk
laser, i både teori och praktik. Boken ”Laserterapi - en
praktisk guide” går att köpa på plats vid förbeställning
till cecilia.lind@irradia.se.

Förkrav: Inga.
Datum & tid: ons 6 maj kl 17.00-21.00.
Plats: Best Western Plus John Bauer Hotel,
Södra Strandgatan 15, 553 20 Jönköping.
Anmälan: Anmälan till kurser@irradia.se eller 
via Irradias hemsida. Begränsat antal platser.
Ingår: Patientinformation, kaffe & smörgås.
Lånelaser: Begränsat antal lånelasrar. Anmäl 
intresse innan kurs för möjlighet att låna en laser. 
Vid lån av laser ingår alltid kostnadsfri support 
via mail och tel av Irradias personal.

Seminariet är kostnadsfritt 

Samtliga av våra kurser hittar du på 
www.irradia.se/kurser
Se filmer på www.irradia.se/filmer
Följ Irradia på instagram: @Irradialaser


