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Vabimo vas na Compex seminar
"Napredna uporaba COMPEX NMES (nevro-mišične
elektro-stimulacije) v klinični praksi."
Teoretični del + praktični del, kjer boste ob podpori mednarodnega
Compex inštruktorja lahko tudi preizkusili različne tehnike uporabe.

Program:
Compex NMES - osvežitev osnov
klasična rehabilitacija s Compex-om
nevrološka rehabilitacija (padajoče stopalo, padajoča rama/roka, terapija
po kapi,...)
uporaba Mi-senzorja

uporaba Compex svinčnika za iskanje motorične točke
post-COVID rehabilitacija s Compex-om
vaša vprašanja, odgovori, prikaz in diskusija

KDAJ: torek 7 .6.2022 od 9h do 15h
KJE: URI Soča, Linhartova 51, Ljubljana (opečnata stavba)
PREDAVAT ELJ: g. Cliff Eaton MSc PGc MSCP SRP
Int. Clinical Support Specialist
Izjemen predavatelj z izkušnjami iz klinik in iz športnih klubov (Manchester City
FC). Predavanje bo v angleškem jeziku. Za simultano prevajanje bo poskrbljeno.
KOT IZACIJA: 40 EUR, študenti 25 EUR (DDV vključen)
Izobraževanje je primerno tudi za vse, ki se šele spoznavate s COMPEX NMES!

Prijavite se lahko po telefonu 041600455 e-mailu prodaja@kreja.eu ali na
spodnji povezavi.

ŽELIM SE PRIJAVIT I

Kreja d.o.o. iz T rzina je ekskluzivni uvoznik in distributer za izdelke Compex
za Slovenijo in Hrvaško. Pri nas se nahaja tudi edini uradni pooblaščeni
Compex servis.

Kreja d.o.o.
Ljubljanska cesta 42, Trzin
Slovenija
www.kreja.eu
01 564 17 14
prodaja@kreja.eu
Sporočilo ste prejeli na podlagi: dosedanjega
poslovnega sodelovanja, vaše prijave na spletni strani
www.kreja.eu, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v
javnih bazah, izpolnjene ankete ali anketnega lista na
prireditvah, sejmih, telefonskem anketiranju, seminarjih
in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s
sodelovanjem podjetja Kreja d.o.o. ali pa smo vam ga

poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V
kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko na
s poslano besedo ODJAVA na prodaja@kreja.eu
odjavite s seznama prejemnikov. Kreja d.o.o. spoštuje
vašo zasebnost. Varovanje podatkov je za nas zelo
pomembno in jih ne delimo z nikomer.
Odjava

