Introduktionskväll i medicinsk laser,
Helsingborg
Kvällsseminarium ons 1 sep 17.00-21.00
Varmt välkommen till en grundläggande
och informativ introduktionskväll om
medicinsk laser.
Det är med glädje som vi kan presentera
detta intressanta och givande kvällsseminarium om medicinsk laserbehandling
med en av våra mest erfarna föreläsare
och utbildare, Kristina Schöldström.
Seminariet vänder sig till dig som inte har
medicinsk laser i din klinik men är nyfiken
på att få veta mer, men också till dig som
vill repetera grunderna och kanske funderar på hur du skulle kunna utveckla
din verksamhet med fler laserprober.
Detta seminarium är speciellt eftersom
föredragshållaren både är vårdlärare och
sjuksköterska. Det medför att upplägget
kommer vara lite annorlunda. Kristina
sköter hela presentationen från början
och varvar på ett pedagogiskt sätt laserteori med sin kliniska erfarenhet från sitt
snart 20-åriga arbete med medicinsk
laserbehandling i egen klinik.
Irradia kommer att bjuda på en matig
macka i mitten av kvällen då vi tar en
bensträckare. Mot slutet av kvällen
kommer det att ges utrymme för egen
behandling. Har du laserbehandlat någon
eller fått behandling med medicinsk laser?
Denna kväll är ett utmärkt tillfälle att själv
få prova på att behandla med medicinsk
laser samt att få bli behandlad, och om du
vill utvärdera laser i din klinik lånar vi
gärna ut en laser i samband med
introduktionskvällen.

Föreläsare:
Kristina Schöldström: Leg sjuksköterska,
vårdlärare, zonterapeut & massageterapeut,
snart 20 års laservana i klinikmiljö.
Kursansvarig:
Anders Haglund: certifierad och diplomerad
laserterapeut, ca 16 års laservana och
specialist på att kombinera Irradias olika
lasertyper. För mer information: emaila
Kristina Schöldström på info@completewellness.nu
eller kontakta Anders Haglund på
telefon: 070-10 888 86 eller via email:
anders.haglund@irradia.se
Förkrav: Inga.
Datum & tid: ons 1 sep kl 17.00-21.00.
Plats: Meddelas via www.irradia.se
Anmälan: Anmälan till kurser@irradia.se eller via
Irradias hemsida. Begränsat antal platser.
Ingår: Kursmaterial, kaffe & smörgås.
Seminariet är kostnadsfritt
Samtliga kurser på www.irradia.se
Se filmer på Irradia.se/filmer

