
 

 

Společnost DM medical support s.r.o. ve spolupráci se společností  ASALASER 

Vás srdečně zve na odborný seminář:  

 

MLS®  LASEROVÁ TERAPIE VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ  

- ÚVOD DO LASEROTERAPIE 
- KLINICKÉ PROTOKOLY VETERINÁRNÍ MLS® LASEROVÉ TERAPIE 

 

Seminář je zaměřený na základní principy laseroterapie, nové vědecké poznatky o 
využití laserové terapie ve veterinární praxi, praktický nácvik terapie a výsledky z 

klinické praxe.  

 

 

Seminář se bude konat v sobotu 12.9.2020 

v sídle Veterinární kliniky VET-Klinika Hradec Králové,  
ulice Pražská 94/53, 500 04 Hradec Králové  

 

Seminář bude organizován za účasti zahraničních lektorů. Lektoři budou připojení 
online, praktická část bude pod vedením zahraničních lektorů a fyzicky je bude vést 

MVDr. Jitka Thurnvaldová. 

  



 

 

Program semináře: (seminář je s překladem do českého jazyka) 
10:15 – 11:30  Obecný úvod do laseroterapie, principy MLS®  

(Biomed. Ing. Giacomo Granozio, Itálie) 

● obecný úvod do laseroterapie, klasifikace laserových zařízení 

● mechanismus biologických a terapeutických účinků  

● aplikační metody 

● typy přístrojového vybavení 

● indikační oblasti - včetně klinických případů, kontraindikace, bezpečnost  

11:30 – 12:00  Přestávka na občerstvení  

12:00 – 13:30   MLS laserová terapie v rehabilitaci psů a koní 

(MVDr. Jitka Thurnvaldová, ČR) 

● klinické případy z praxe 

13:30 – 13:40  Přestávka na občerstvení  

13:40 – 14:45  Praktická část – základní pravidla a způsob ošetření 

(MVDr. Jitka Thurnvaldová, ČR) 

● obecná pravidla a parametry ošetření 

● aplikační metody prakticky 

● diskuze 

14:45 – 15:00  Přestávka na občerstvení  

15:00 – 16:30  Klinická část – ošetření pohybového aparátu malých zvířat  

(Dr. Adelmo Rossin, Itálie)  

● protokoly a postupy ošetření 

● klinické případy 

● terapie na reálných pacientech, diskuze a otázky 
 

16:30 – 17:30  Klinická část – pooperační ošetření, hojení ran, abscesů u malých zvířat  

(Dr. Adelmo Rossin, Itálie)  

● protokoly a postupy ošetření 

● klinické případy 

● diskuze a otázky 

17:30           Ukončení semináře a předání certifikátů 
  



 

 

Přednášející: 
Dr. Adelmo Rossin (Itálie)  

● veterinární lékař na různých veterinárních klinikách, dříve lékařský ředitel Parco Canile Rifugio 
v Miláně 

● veterinární lékař na závodech canicross a závodech sleddog 

● specialista na laserovou terapii a malá zvířata, především psy 

MVDr. Jitka Thurnvaldová 

● Veterinární lékařka se zaměřením na fyzioterapii a chiropraxi zvířat 

 

Občerstvení: 
V průběhu semináře je zajištěno občerstvení pro všechny zúčastněné. 

Účastnický poplatek: 

Výše účastnického poplatku je 1900 Kč za osobu a hradí se přímo na místě před začátkem semináře. 

Registrace: 

Pro další informace a nahlášení Vaší účasti  nás prosím, kontaktujte do 07.09.2020 na tel. čísle: 
+420 721 187 088 nebo na emailu: info@dmmedical.cz.  
Nebo proveďte registraci na : http://www.dmmedical.cz/prihlaska-na-seminar/ 
Pro nahlášení účasti prosím uveďte: jméno, příjmení, tel. kontakt a název kliniky 
 
Nebo se můžete registrovat vyplněním registrační formulář zde: 
http://www.dmmedical.cz/prihlaska-na-seminar/ 

 

Další informace: 

Prosíme všechny účastníky, aby se dostavili na místo konání kurzu cca. 20 minut před začátkem semináře. 
Další informace o MLS laserové terapii na webových stránkách www.dmmedical.cz a  www.asavet.it/en. 

  

Doprava do veterinární kliniky VET-Klinika Hradec Králové 

Vlakem a následně z vlakového nádraží 15 minut chůze směr Kukleny (Praha), okolo nákupního centra 
Aupark. Autem až ke klinice, ulice Pražská 94/53, 500 04 Hradec Králové, přímo u budovy je neplacené 
parkoviště. 

 
GPS souřadnice: 
LOC: 50°12'21.889"N, 15°47'49.185"E 
 

 
Těšíme se na setkání na semináři.  
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