#190170

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ORTHOPLASTIE: PASTAORTHESE

€ 204,49 incl. BTW

"BLAND ROSÉ"

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Wie last hee van een hamerteen, klauwteen, likdoorn of tenen die over elkaar groeien, kan geholpen worden met een siliconen orthese. Naast de corrigerende
werking, werkt deze orthese ook preventief bij een dreigende ingroeiende nagel.
Bovendien is de pasta handig in gebruik: hij is zacht, elastisch, glad, wasbaar en herbruikbaar (gebruiksduur ongeveer 5 jaar). Door zijn zachtheid en hoge elasticiteit is
de siliconen-pasta ideaal voor toepassing bij diabetespatiënten en oudere mensen. Tijdens deze opleiding worden de verschillende toepassingen van de siliconenpasta besproken én toegepast.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot gespecialiseerd voetverzorgers en pedicures.
Max. 10 deelnemers worden toegelaten.

Bijkomende info
Mee te brengen tijdens de 2de sessie:
handschoenen (optioneel), schort, hoes, voetcreme
een model met drukpunten ten gevolge van orthopedische afwijkingen (Hallux valgus, hamerteen, klauwtenen, …), likdoorns (interdigitaal, dip/pip, …)

PROGRAMMA
Sessie 1: Theorie
In de eerste sessie worden verschillende orthopedische afwijkingen toegelicht alsook de verschillende toepassingen van de pastasilicone. Denk hierbij aan
nagelaandoeningen zoals (pseudo- )ungius incarnatus / onycholysis / veroorzaakt door supraductus digit 2 en huidaandoeningen zoals clavi, bursa etc. bij
hamer-en klauwtenen, interdigitaal, apex,…
Sessie 2: Praktijk
De toepassingen worden in de praktijk gebracht. Je brengt een model mee met drukpunten ten gevolge van orthopedische afwijkingen (Hallux valgus,
hamerteen, tailor's bunion, ...) of likdoorns (interdigitaal, dip/pip, voorvoet, ...)

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

Sofie@syntrawest.be

woensdag 13/05/2020

19:00

22:00

woensdag 20/05/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Grondstoffen
Grondstofpakket (bland rosé 500 gr + katalysator) ter waarde van 85 euro inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
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Prijsinfo
Grondstofpakket (bland rosé 500 gr + katalysator) ter waarde van 85 euro inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

DOCENT
Mevr. Kimberley Eeclo
Zelfstandig podologe en gespecialiseerd voetverzorger
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