
Dokument:  Pozivnica na tečaj trajne edukacije 
 
Organizacija:  BTL d.o.o.  

uz podršku Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu 
Polaznici:  Liječnici specijalisti FRM, anesteziologije, ortopedije, neurologije 

Mjesto održavanja: KBC Zagreb – edukacijski centar Istok 

Naziv: Primjena visoko induktivnog sustava u liječenju poremećaja koštano-

mišićnog sustava 

Datum:   20. listopada 2018. godine 

Voditelj:  Dr. Ana Aljinović, Dr. Blaženka Nekić 

Kotizacija:  …… 

Broj polaznika:  50 

Broj radnih sati: 8 

U svakodnevnom liječenju akutnih i kroničnih stanja KMS vrlo često se koriste napredne tehnologije. 

Kontinuirana edukacija i praćenje razvoja i primjene istih preduvjet je uspjeha liječenja i sigurnosti 

pacijenata. Tečajem o kliničkoj primjeni Visoko induktivnog sustava, u teoriji i praksi, želimo približiti 

uporabu elektromagnetnog sustava visokog intenziteta u liječenju, prikazati indikacije, načine i 

mogućnosti korištenja te dati upute za propisivanje terapije. Tijekom tečaja bit će osiguran praktičan 

rad i prikaz iz iskustva korisnika. Visoko induktivni sustav je iznimno sredstvo u liječenju bolnih stanja , 

kod mobilizacije zglobova i redukcije spazma te kod liječenja prijeloma.  Uz podršku Hrvatskog društva 

za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu ovaj tečaj postaje edukacijska osnova za rad i trajnu izobrazbu. 

Obzirom na ograničeni broj mjesta i prijave liječnika iz Slovenije, molimo da svoje prisustvo prijavite 

mailom na ured@btl.hr s naznakom Primjena visoko induktivnog sustava u liječenju poremećaja 

koštano-mišićnog sustava ili telefonski na T: +385 1 2911 052 

Tečaj je bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore. 

Teme tečaja: 

• Nove tehnologije u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini  

(Udarni val, Laser visokog intenziteta, Usmjerena radiofrekvencija, Visoko induktivni sustav) 

• Magnetoterapija – mitovi i mogućnosti 

• Klinička primjena Visoko induktivnog sustava (SIS) u liječenju 

• Upravljanje bolnim stanjima, mobilizacija zglobova, redukcija spazma 

• Indikacije, kontraindikacije, mjere opreza 

• Prikaz uspješnosti SIS terapije u liječenju križobolje 

Za sve informacije oko detalja tečaja stojimo na raspolaganju. 

 

BTL d.o.o.  
Gortanova 32, 10000 Zagreb 
Tel: 01/2911-052, Mob: 091/37685-252 
www.btl.hr ured@btl.hr  
https://www.super-inductive-system.com/  
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