26.09. plkst 16:00

KLĀTIENES SEMINĀRS
"Fotobiomodulācija:
Reģeneratīva,
neinvazīva sāpju
novēršana ar 4. klases
lāzerterapiju"

15:00-16:00

Reģistrācija, kafija, personiska iepazīšanās ar Dr. Harringtonu un pirms-semināra
diskusijas par lāzera pielietošanas pieredzi ASV
-ATTA CENTRE "U" zālē 2. stāvā, Krasta ielā 60, Rīgā.

16:00-16:10

Semināra atklāšana

16:10-17:40

Dr. Phila Harringtona lekcija (angļu valodā)
-Teorētiskais pārskats: Kas ir fotobiomodulācija, kādi ir terapeitiskā lāzera iedarbības
mehānismi uz ķermeni un šūnu atjaunošanās procesu?
-Lāzera terapija dažādu sāpju un iekaisuma novēršanai, akūtu un hronisku traumu ārstēšanai
un brūču dziedēšanai;
-Lāzera efektivitātes zinātnisko pētījumu pārskats;
-Summus Medical Laser terapeitiskā lāzera īpašības, izmantošanas iespējas.

17:40-18:00

Dr. Uģa Beķera lekcija
-Pieredzes apkopojums Summus terapeitiskā lāzera klīniskā izmantošanā 4 mēnešu garumā.

18:00-18:30
18:30-19:10
19:10-20:15

Kafijas pauze, uzkodas
Dr. Agra Mertena lekcija
-Konservatīvas muguras sāpju ārstēšanas principi mugurkaula ķirurga skatījumā.
Workshop
-Summus Medical Laser Platinum Series P3 un P4 lāzeru izmantošana;
-Labāko ārstniecības tehniku demonstrācija.
Dalība seminārā ir bezmaksas!
Pieteikšanās līdz 22.09.2022. rakstot vai zvanot uz:
santa.puspure@elanus-medical.com
+371 29102589

DR. PHIL HARRINGTON
DC, CMLSO, FASLMS

- 1987. gadā absolvējis Aiovas štata
universitāti ar bakalaura grādu fizikā;
1996.
gadā
absolvējis
Palmera
Kiropraktikas koledžu un desmit gadus
praktizējis Aiovas štatā, izmantojot dažādus
terapeitiskos lāzerus;
- 4. klases lāzera terapijas entuziasts;
pieprasīts ASV, kā arī starptautisks lektors
fotobiomodulācijas
zinātnē,
fizioloģijā,
lāzeru pielietošanas drošībā un klīniskajā
izmantošanā;
- Dr. Haringtons jau vairāk kā 15 gadus ir
medicīnas direktors, klīniskais vadītājs un
lāzerdrošības speciālists Summus Medical
Laser kompānijā ASV.

DR. UĢIS BEĶERIS
FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS
MEDICĪNAS ĀRSTS

- Manuālās medicīnas ārsts;
- Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijas valdes
loceklis;
- Latvijas ārstu biedrības izglītības un ētikas
komisiju loceklis.

DR. AGRIS MERTENS
TRAUMATOLOGS - ORTOPĒDS
MUGURKAULA ĶIRURGS

- Mugurkaulāja ķirurgs ar 15 gadu pieredzi;
- AO Spine Europe biedrs;
- Latvijas mugurkaula ķirurģijas biedrības
biedrs;
- Gada laikā veic vairāk kā 200 mugurkaula
operācijas un konsultē 5000 pacientus ar
muguras sāpēm;
- Sāvā praksē lielu uzmanību pievērš
konservatīvai pacienta ārstēšanai;
- Dr. Mertens daudzu gadu laikā ir
izmēģinājis
dažādas
konservatīvas
ārstēšanas metodes un vēlās dalīties ar
savu pieredzi muguras sāpju ārstēšanā.

SEMINĀRA NORISES VIETA
ATTA CENTRE "U" ZĀLĒ, 2. STĀVĀ

-Krasta iela 60, Rīga, LV-1003
-Bezmaksas virszemes un pazemes stāvvietas visiem semināra dalībniekiem
-Pieteikšanās līdz 22.09. pa tālr. 29102589 vai epastu: santa.puspure@elanus-medical.com

