HÄLSOEKONOMISK
BEHANDLINGSMETOD
Vetenskaplig beprövad behandlingsmetod
Komplement till konvetionella behandlingar
- System för IPPL assisterad sårbehandling
- System för IPPL assisterad smärtbehandling
- System för IPPL assisterad immunologisk behandling
LEVERERAR SÄMHÄLLSEKONOMISKA VINSTER GENOM ATT REDUCERA:
- PERSONAL OCH LÄKEMEDELSKOSTNADER
- BEHANDLINGSTIDER
- VÅRDGARANTI TIDER

Förebyggande behandling - Behandling - Rehabilitering vid:
- Poliklinisk behandling
- Remitterad behandling
- Ordinerad behandling i hemmet

-

Utbildning vänder sig till läkare, tandläkare, ansvariga enhetschefer och sjuksköterskor på:
sjukhus, vårdcentraler, primärvården, äldreomsorgen och tandvården
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Leg. Läkare/ forskare
Namn på föreläsare benäms vid anmälan

Anmäl dig redan idag!
info@galomedical.se
VI UTBILDAR VÅRDEFFEKTIVT SVERIGE

Forskning och bakgrund
Kliniska, vetenskapliga rapporter visar positiva resultat av behandling med IPPL- BIOPTRON en
modern vård inom olika sjukdomsområden. Komplexa sjukdomar i dagens medicin ställer annorlunda krav på behandlingsmetoder. Forskare försöker hitta metoder där man på enklare sätt och
r,
5000 läkare och 25 års forskning bakom denna utveckling och behandlingsmetod. Den är ytterst
lämplig att använda som komplement till medicinska behandlingar, inga kända biverkningar
rapporterade. Behandlingsmetod av denna karaktär är mycket efterfrågad i övriga Europa och vi
står på tröskeln till nya märkliga skeenden inom medicinen nationellt och internationellt. Svensk
klinisk annan beprövad ljusbehandlingsmetod styrker denna behandling både nationellt och
enskilde individen.
Brett användningsområde
Fotodynamisk terapi är välkänd inom dermatologi där man under lång tid har behandlat hudlulära strukturer och biomolekyler vilket även svarar positivt på anti-resistenta bakterier, och ger en
avsevärt förbättrad mikrocirkulation och även upphov till cellulära kedjereaktioner vilka utlöser så
kallade sekundära reaktioner som ökar cellmembranets aktivitet, som i sin tur påverkar cellproduktionen av enzymer och energireserver och är inte bara begränsat till det behandlade området utan
omfattar hela kroppen. Behandling med “IPPL- BIOPTRON” går ett steg längre och är i många
v. Det polariserade ljus som avges av “IPPL- BIOPTRON” regenererar och reparerar
kroppens celler, samtidigt ökar kroppsvävnadernas förmåga att absorbera mer syre, detta resulterar i att immunsystemet stimuleras och att immunförsvaret förstärks. V
gande sjukdomar som psoriasis, herpes simplex, zoster och genitaliers eller andra svåra hudprob lem som svårläkt akne, eller andra inﬂammatoriska processer och smärta inom cancervård.
Andra lämpliga användningsområden är bl.a. på sårvården som tar en stor del av vårdkostnaderna, svårläkta sår som bensår, diabetessår, venösasår, tryckssår, brännskada, postoperativa och
medicin, reumatologi, ortopedi, sjukgymnastik och rehabilitering.

BEPRÖVAD BEHANDLINGSMETOD ”IPPL- BIOPTRON”
INKOHERRENT - POLARISERAT - POLIKROMT - LÅGENERGILJUS
DET ÄR AV STOR BETYDLSE ATT SPRIDA KUNSKAP OM INNOVATIVA BEHANDLINGMETODER
PÅ SVÅRLÄKTA SÅR SOM ÄR EN AV VÅRDENS MEST KOSTSAMMA UTGIFT DÄR VI LEVERERAR
DE KRAV OCH MÅL SOM SKALL UPPFYLLAS I ENLIGHET MED LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET I
KOMMUNERNA

Vill du lära dig mer om behandlingsmetoden?
GaloMedical AB bjuder in till utbildning för tillämpning av hälsoekonomisk behandling inom
områden som metoden är klinisk beprövad för. Under utbildningen får du ta del av teorin bakom
både den OFFENTLIGA och PRIVATA vårdsektorn på svårläkta sår och smärtbehandling.
Utbildningen är för dig som jobbar för vård- och hälsoekonomiska lösningar vilka resulterar till
till dagens besparingar inom komplementär medicin eller monoterapi och som inte minst bidrar

Refererar till Medicinskt ansvarig sjuksköterska:
Ann-Marie Hjelm
Socialförvaltningen Stortorget (direktupphandlat för svårläkta sår oktober 2012)
332 80 Gislaved
0371 -81646
Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor på:
vårdcentraler, primärvården, hemsjukvården och äldreomsorg
Vill du veta mer om utbildningen kontakta:
GaloMedical AB 035-265 10 28

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Tid: 13.00-18.00
- Ljusterapins historik, Nobelpris i Medicin
- K

r

- Vad händer i cellen? Fysiologin bakom biofotoner, den nyaste forskningen som kan belysa
- IPPL- BIOPTRON, Q-light, Biolight, SENSOLITE vad är skillnaden och hur fungerar dessa?
- Varför behandla med IPPL-BIOPTRON, var är vi nu och vad är målsättningen?
- Vem kan använda denna metod? Vi belyser KOMPLEXITETEN i olika medicinska
behandlingar
.
- Vad lovar denna behandling och vad kan vi hålla?
- Forskningsrapport, patientfall

Välkommen till en spännande dag!

Anmälan
Utbildning:
Plats:

HÄLSOEKONOMISK BEHANDLINGSMETOD
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Normalpris: 3500 kr exkl moms/ person
info@ga
Grupprabatt: 50% (minst 4 st per vårdenhet) 1750 kr exkl moms/person
I KURSAVGIFTEN INGÅR:
Lunch och annan servering under kursdagen. Logi ingår ej. Alla priser är exklusive moms.

KUNDUPPGIFTER

Företag/organisation

Adress

Postnummer

Ort

Kontaktperson/beställare

E-post

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

Företag/organisation

Adress

Postnummer

Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Fakturareferens

DELTAGARUPPGIFTER

Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

Titel/yrke

E-post

E-post

Specialkost eller övrig information

Specialkost eller övrig information

Anmäl dig via mail genom att scanna in
detta underlag eller skicka in postalt
E-post: info@galomedical.se
Tel: 035-265 10 28
Post: GaloMedical AB, 302 37 Halmstad

GaloMedical AB skickar information om
nya kurser via e-post.
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade till minst 20 deltagare. Arrangören organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för de kunskper som förmedlas, tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga medicinialansvar och behörighet med tillämpningslandets
gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehållersig rätten att
ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN RING 035-2651028

