CERTYFIKOWANE SZKOLENIE
Z INNOWACYJNYCH METOD ORTEZOWANIA I SZYNOWANIA

NOWE NARZĘDZIE PRACY DLA TERAPEUTÓW !
Zapraszamy na intensywne szkolenie adresowane do fizjoterapeutów, trenerów
sportowych, techników ortopedów oraz lekarzy. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także
studentów i słuchaczy tych specjalności.
Na naszym szkoleniu proponujemy duży zbiór rozwiązań dotyczących innowacyjnych
metod ortezowania i szynowania. Uczestnicy dowiedzą się, jak w niedrogi, szybki i prosty
sposób wykonać ortezy unieruchamiające, stabilizujące i ograniczające zakres ruchu.
Zdobyta wiedza dostarczy terapeutom wiedzę i umiejętności wspomagania terapii swojego
pacjenta poprzez wykonanie indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego.
Szeroka gama tworzyw Orfit, którą potrafią posługiwać się nasi kursanci daje możliwości
zastosowania tych nowoczesnych rozwiązań w takich dziedzinach jak: rehabilitacja,
neurologia, traumatologia, reumatologia, ortopedia i chirurgia.

PROGRAM - I CZĘŚĆ
BLOK





TEORETYCZNY:
właściwości tworzyw,
dostępne formy tworzyw,
sposoby pracy z termoplastem,
dobór odpowiedniego tworzywa
dla konkretnego przypadku medycznego,
 zastosowanie medyczne.
BLOK PRAKTYCZNY:
 nauka pracy z tworzywem,
 samodzielne wykonywanie
zaopatrzenia pod okiem trenera,
 stosowanie dodatkowych elementów
(np. rzepy, jako zapięcie),
 zadanie problemowe,
 panel dyskusyjny,
 wręczenie certyfikatów.
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INFORMACJE DODATKOWE:





Szkolenie jednodniowe – w godzinach 8:30- 15:30,
Cena szkolenia– 370zł.
Cena zawiera: kurs, materiały szkoleniowe, lunch
Miejsce kursu: SALA KONFERENCYJNA firmy STANLEY, ul. 28 Czerwca 135, 61-544
Poznań

PROGRAM- II CZĘŚĆ
BLOK TEORETYCZNY:
 sposoby dokonywania wyceny gotowego
zaopatrzenia,
 omówienie możliwości refundacji NFZ
oraz dofinansowań z innych
instytucji.
BLOK PRAKTYCZNY:
 zaopatrzenie na kończynę dolną,
z klasycznego tworzywa Orfit,
 zaopatrzenie na kończynę dolną
z taśmy Orficast,
 Inne, przykładowe zastosowanie tworzyw Orfit,
 panel dyskusyjny,
 wręczenie certyfikatów.
INFORMACJE DODATKOWE:





Szkolenie jednodniowe – w godzinach 8:30- 14:30
Cena szkolenia – 320zł.
Cena zawiera: kurs, materiały szkoleniowe,
Miejsce kursu: SALA KONFERENCYJNA firmy STANLEY, ul. 28 Czerwca 135,
61-544 Poznań

Terminy poszczególnych szkoleń i formularz zgłoszeniowy do pobrania:
http://stanley.poznan.pl w zakładce szkolenia
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