MØD DIN FYSIOTERAPEUT OG KONSULENT

Gratis undervisning på din arbejdsplads
I dit område er det Camilla Kastrupsen, der kommer ud og underviser.
Camilla er cand.scient. fysioterapi fra Syddansk Universitet med stor erfaring
inden for børneområdet på institutioner på Fyn og i København.
Camilla kører i Region Syd og Region Sjælland og er i daglig kontakt
med både visitatorer, ergo- og fysioterapeuter samt plejepersonale
på fx plejecentre, bosteder, hospitaler og hospice.
Camilla kan bookes til både produktfremvisning, tilpasning af
hjælpemidler og til undervisning i fx valg af madras, svære siddestillinger samt 24-timers positioneringsløsninger til fx geriatriske og
neurologisk skadede brugere.
Kontakt Camilla direkte på 21 99 53 60 eller på mail
camilla@cobi.dk, så I sammen kan stykke et program sammen, der
emne- og tidsmæssigt tilgodeser jeres undervisningsbehov.

Specialiseret viden til dig
I Cobi Rehab er vi specialiseret i 24-timers
positionering. Vi har i over 20 år formidlet
hjælpemidler, som afhjælper problematikker
inden for positionering, og som sikrer et bedre
arbejdsmiljø for plejepersonalet.
Vi deler gerne vores specialiserede viden med
dig og dine kolleger. Men vi ved godt, at I har
travlt i hverdagen og ikke altid kan deltage på
temadage og kurser ude i byen.

Derfor kører vi også ud og underviser gratis i
fx kommuner, i hjemmeplejen, på plejecentre,
specialinstitutioner samt hospicer.
I Cobi Rehab har vi fire kørende ergo- eller
fysioterapeuter, der sammen dækker hele
Danmark. Alle har vi bred erfaring med
formidling af viden om siddestillinger, liggende
positionering, bariatri, palliation og
søvn/smerte.

Gratis undervisning – det med småt
Der er faktisk ikke noget med småt.
Undervisningen er uforpligtende, gratis og
praksisnær, og vi underviser både ud fra de
hjælpemidler I har, og ud fra de produkter vi
har.

Undervisningen handler om lige præcis dét, I
har brug for at vide mere om. Så vælg jeres
faglige udfordring, hav gerne et par konkrete
brugere i tankerne - og giv derefter jeres
konsulent et kald.

Ring på 21 99 53 60 og tag imod tilbuddet om gratis undervisning.
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