Tvådagars Grundutbildning
i medicinsk laser, Helsingborg
lör-sön 11-12 sep 09.00-17.00
Varmt välkommen till grundutbildning
i medicinsk laser - med möjlighet till
diplomering.
Det är med glädje som vi kan presentera
denna mycket uppskattade grundutbildning i Medicinsk laserbehandling.
Leg sjuksköterskan och vårdläraren
Kristina Schöldström har skapat och
utvecklat utbildningen utifrån sin breda
kliniska erfarenhet och uppdaterat
materialet inför denna höst, 2021.

Föreläsare:
Kristina Schöldström: Leg sjuksköterska,
vårdlärare, zonterapeut & massageterapeut,
snart 20 års laservana i klinikmiljö.

Utbildningen riktar sig till dig som inte
tidigare har använt laser i din verksamhet
men även till dig som redan arbetar med
medicinsk laser och vill fördjupa dig.

Kursansvarig:
Anders Haglund: certifierad och diplomerad
laserterapeut, 16 års laservana och specialist
på att kombinera olika lasertyper. Mer information:
emaila Kristina Schöldström; info@completewellness.nu
eller kontakta Anders Haglund, tel 070-10 888 86
email: anders.haglund@irradia.se

Syftet med grundutbildningen är att få
igång dig som terapeut till att bli en trygg
och effektiv laserterapeut, och fokus kommer att ligga på behandling av tendinoser,
artros, nack- och ländryggssmärta samt
hudproblem, men också på mekanismerna
bakom resultaten.

INNEHÅLL:
Dag 1 lördag:
Förmiddag: Teori och genomgång av laser.
Eftermiddag: Praktisk tillämpning bestående
av behandlingar: hälsporre, hälsena samt
inflammationer i knä och i benhinna.
Dag 2 söndag:
Förmiddag: Repetition och fördjupning av
laser. Praktisk behandling fortsätter.
Eftermiddag: Nack- och ländryggssmärta,
diskbråck, tendinoser, hudproblem samt
problem i skuldra.

Förkrav: Grundläggande anatomi.
Datum & tid: lör-sön 11- 12 sep kl 09.00-17.00.
Plats: Meddelas via www.irradia.se
Kursavgift: 5 000 kr. Ingår: lunch & kaffe med tilltugg.
Anmälan: kurser@irradia.se Skriv namn, yrke, telefon
samt den emailadress som du vill ha kursbekräftelsen
till. Anmälningsavgift: 1 000 kr faktureras efter att vi har
emottagit din anmälan. Anmälan är bindande. Resterande (4 000 kr) faktureras före kursstart.
Extra möjlighet: Önskar du avlägga diplomeringsexamen efter kursen tillkommer 1 000 kr vilket betalas
direkt till Kristina. Diplomet utfärdas av Kristina Schöldströms utbildningsföretag Complete Wellness.
Moms ingår i samtliga priser.
Vi lånar gärna ut ett lasersystem i
samband med kursen om du vill
utvärdera laser på din klinik.
Se samtliga vårkurser på www.irradia.se
Se filmer på Irradia.se/filmer

