28 Międzynarodowe Targi Rehabilitacji i
Fizjoterapii

7-9 października 2021 Łódź – Hala MOSiR
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 28 Międzynarodowe Targi Rehabilitacji i Fizjoterapii, które
odbędą się 7-9 października 2021 w Łodzi. W szczególności zapraszamy do odwiedzenia naszego
stoiska, na którym będą mieli Państwo okazję zapoznać się z asortymentem naszego sklepu. W
szczególności chcielibyśmy zaprezentować:
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XCITE 2 – rehabilitacja funkcjonalna,
Erigo Pro – zaawansowany stół z funkcją kroczenia i elektrostymulacją FES,
Indego – egzoszkielet do rehabilitacji i reedukacji chodu,
QMD® Ares Cryo-Thermal ,
R-Shock – urządzenie do terapii Tecar ,
Cold Recovery – aparat do schładzania i pulsacyjnej kompresji,
Zeptor – rezonans stochastyczny,
M8 – skaner wysokoenergetyczny,
Light Force FXi – laser wysokoenergetyczny o mocy 15W,
PiezoWave 2 multius 40 – skupiona fala uderzeniowa z dwoma głowicami,
Elemental S3.F2 – stół do rehabilitacji i terapii manualnej,
Theraspace S3.F4 – stół do rehabilitacji i terapii manualnej,
Axelero Gait&Balance – bieżnia do treningu chodu,
Intelect Mobile 2 Combo – aparat do elektroterapii i ultradźwięków,
Cold Recovery – aparat do schładzania i pulsacyjnej kompresji,
Winback 3SE – aparat do tecaroterapii,
Wireless Pro 2CH standard – przenośny elektro stymulator,
PelvicTutor – krzesło do terapii mięśni dna miednicy,
MYO 200 – aparat do terapii nietrzymania moczu,
Sun Life – urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej,
EKG 100L – aparat do EKG,
Bittium Faros 360 – rejestrator EKG,
Lutech 808 – monitor pacjenta,
Aurora 12S – monitor pacjenta,
Eleveo – system do dynamicznego odciążenia pacjenta,
Japet Atlas – zrobotyzowany egzoszkielet do rehabilitacji kręgosłupa,

■

LymphaTouch – aparat do poprawy krążenia limfatycznego.

Te, a także wiele innych urządzeń oraz akcesoriów medycznych będą mogli Państwo przetestować
podczas targów. Przez organizatorów został przygotowany ciekawy i obszerny harmonogram, w
którym każdy, kto jest zainteresowany rehabilitacją znajdzie coś dla siebie. Poniżej znajdziecie
Państwo program targów:

7 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)
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10.30-11.00 Uroczyste otwarcie targów Rehabilitacja
11.00-11.45 Wykład Inauguracyjny Aktywność fizyczna osób starszych w dobie pandemii COVID
19prof. dr hab. nauk o zdrowiu Joanna Kostka Sekretarz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i
Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMED w
Łodzi
12.00-12.30 Phibox – innowacyjne rozwiązania do fizjoterapii dziecięcej dr n. med. Daniel
Karaszewski, fizjoterapeutka Dorota Matczak (prezentacja firmy Phibox)
12.45-14.15 Komora hiperbaryczna w gabinecie fizjoterapeutycznym Biznesowe wykorzystanie
komory hiperbarycznej(prezentacja firmy OMNIOXY)
14.30-15.30 Nowoczesne rozwiązania w neurorehabilitacji „Omego Plus” zrobotyzowane
pionierskie urządzenie do terapii kończyn dolnych. Technologia Vibramoov jako wczesna i
intensywna neurorehabilitacja poprzez stymulację prioprioceptywną.prowadząca: Joanna Boczula
15.45-16.30 „Technologia FMS” skuteczna i niekrępująca metoda leczenia nietrzymania moczu u
kobiet „Terapia IHHT” – nowatorskie zastosowanie medycyny mitochondrialnej w rehabilitacji
(prezentacja firmy Eres Medical) prowadzący: Grzegorz Lubaś, Marek Wyrzyszcz

8 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
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10.30-11.30 Zastosowanie hiperbarii w rehabilitacji prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, doktor
honoris causa, profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
11.45-12.45 Nowoczesne rozwiązania w neurorehabilitacji „GKS” Grawitacyjny Korektor Skolioz
jako element całościowej terapii skolioz dla dzieci, młodzieży i dorosłych (prezentacja firmy
Technomex)prowadzący: dr Marek Kluszczyński
13.00-13.30 Phibox – innowacyjne rozwiązania do fizjoterapii dziecięcej dr n. med. Daniel
Karaszewski, fizjoterapeutka Dorota Matczak (prezentacja firmy Phibox)
13.45-14.30 Standaryzacja postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce stawu
kolanowego dr n. med. Kamil Klupiński (prezentacja firmy Medical Magnus)
14.45-15.30 Rewolucja czujników podłogowych w branży medycznej prowadzący: Bartłomiej Nizio
(prezentacja firmy SMARTFLOOR)

9 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
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10.30-11.30 Zarządzanie gabinetem fizjoterapeutycznym przez liczby
11.45-12.45 Skuteczny proces sprzedaży w gabinecie fizjoterapeutycznym prowadzący Krzysztof
Pakulec – pomaga gabinetom fizjoterapeutycznym stawać się zyskownymi i samodzielnymi firmami.
Autor wielu publikacji, doświadczony praktyk, prelegent wielu branżowych wydarzeń
13.00-14.30 Biochemia funkcjonalna w osteopatii, rehabilitacji i fizjoterapii prof. Igor Bondarenko
specjalizuje się w biochemii, immunodiagnostyce oraz klinicznej medycynie laboratoryjnej.

Dyplomowany specjalista Association of Systematic Kinesiology. Autor ponad 60 publikacji
naukowych
KUP BILET

