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

Vás srdečně zve na odborný seminář

MLS® LASEROVÁ TERAPIE
VE VETERINÁRNÍ REHABILITACI
NEUROLOGICKÝ A ORTOPEDICKÝ PACIENT
Seminář je zaměřený na poznatky o využití MLS laserové terapie ve veterinární
praxi, praktický nácvik terapie a výsledky z klinické praxe u malých zvířat.

Seminář se bude konat v pátek 22.7. 2022
v sídle rehabilitačního zařízení PhysioDOG Praha,
ulice Žukovského 887/4, 161 00 Praha 6-Ruzyně

Program semináře: (seminář je s překladem do českého jazyka)

Pátek 22.7.2022

8:30 – 10:00 Obecný úvod do laseroterapie, principy MLS®
(Biomed. Ing. Giacomo Granozio, Itálie)
●

obecný úvod do laseroterapie

●

mechanismus biologických a terapeutických účinků MLS® laserové terapie

●

indikace, kontraindikace

10:00 – 10:15 Přestávka na občerstvení
10:15 – 12:30 Praktická část – ortopedický pacient
(Bc. Kateřina Plačková CCRP a její tým PhysioDOG, ČR)
●

protokoly a postupy ošetření

●

klinické případy

●

ošetření reálných pacientů

●

diskuze a otázky

12:30 – 12:40 Přestávka na občerstvení - oběd

12:40 – 15:00 Praktická část – neurologický pacient
(Bc. Kateřina Plačková CCRP a její tým PhysioDOG, ČR)
●

protokoly a postupy ošetření

●

klinické případy

●

ošetření reálných pacientů

●

diskuze a otázky

Přednášející:
Biomed. Ing. Giacomo Granozio, Itálie
●

biomedicínský inženýr, specialista na MLS laserovou terapii

Bc. Kateřina Plačková
●
●
●
●

je registrovaným fyzioterapeutem v ČR a zároveň mezinárodně certifikovaným fyzioterapeutem psů
s certifikátem CCRP (The University of Tennessee)
od roku 2016 je majitelkou Centra fyzioterapie zvířat PhysioDOG a spolupracuje s významnými
veterinárními klinikami zaměřenými na ortopedické a neurologické pacienty
zároveň vede vzdělávací programy ve svém projektu Physiodog Academy
v roce 2019 otevřeli s podporou veterinárních lékařů první rok certifikovaného ročního kurzu Školy
fyzioterapie zvířat

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

Registrace:
Pro další informace a nahlášení Vaší účasti nás prosím, kontaktujte do 18.7.2022 pomocí formuláře:
https://www.dmmedical.cz/registrace-na-seminar/

Účastnický poplatek:
Výše účastnického poplatku je 3700 Kč včetně 21% DPH za osobu a hradí se předem převodem na bú:
na základě vystavené zálohové faktury.
V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle: +420 721 187 088, nebo na emailu: info@dmmedical.cz.
Pro nahlášení účasti prosím uveďte: titul, jméno, příjmení, tel. kontakt a název kliniky.
Seminář je kapacitně omezen na 19 účastníků. Proto prosíme o registraci co nejdříve.

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.

Místo konání PhysioDOG Praha: ulice Žukovského 887/4, 161 00 Praha 6-Ruzyně

Těšíme se na setkání na semináři.;)

