Nyheter

Kontakt oss Nettbutikk

Quintet inngår ny rammeavtale med NAV om hjelpemidler for
seksuallivet
Quintet er stolte og glade for at vi fra og med 01.10.17 inngår ny rammeavtale med NAV om
levering av refusjonsberettigede hjelpemidler for seksuallivet! Nå kan leger rekvirere hele 6
hjelpemidler innen seksuell dysfunksjon til både kvinner og menn fra oss. Etter en anbudsrunde i
vår, er vi nå leverandør av både manuell og batteridrevet ereksjonsfremkallende vacuumpumpe
(Noogleberry og BOS 2000-3), dilatorsettet Feminaform, samt fingervibratoren C.1., Calexotic
trusevibrator og Inspire vibrasjonspute. Se omtale og presentasjon av produktene i lenken under.

> Les mer

TENS og postoperative smerter

Bare et glidemiddel?

En ny artikkel konkluderer med at TENS er effektiv
smertelindring for postoperative smerter. Vi holder
gratis TENS kurs med veiledning i programvalg og

Les sexolog og spesialist i kvinnehelse Kjersti
Hatlebrekkes blogg om glidemidler; hva de
kan inneholde og hvilke produkter som bør brukes ved
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elektrodeplassering ved ulike diagnoser. Se hele

ulike plager. Sunn vaginal flora er bra for sexlivet!

artikkelen i lenken under.
> Les mer

Høstkurset 2. og 3. november i Oslo
Vi har fortsatt ledige plasser igjen på høstkurset og
minner om påmeldingsfristen 30.september. I år har
vi temaene analinkontinens, blandingsinkontinens
og seksuell helse på dagsorden. Se programmet
med presentasjon av foreleserne her. Bli med!

> Les mer

Hvilket dilatorsett velger du og
hvordan skal det brukes?
Det er ikke uvesentlig hvilket dilatorsett du velger til
en kvinne med vaginisme kontra en kvinne med
stråleskader/arrvev etter vaginal kirurgi eller hvordan du
instruerer dine pasienter i bruk av disse.
> Les mer

> Les mer

Instruksjonsfilmer i bruk av
elektrostimulering for terapeuter
Vi har tidligere laget en instruksjonsfilm om
tibialisstimulering. Nå kan vi presentere to nye filmer
om elektrostimulering ved stressinkontinens og
svekket bekkenbunn. Du finner filmene under fanen
"våre fagområder" på hjemmesiden www.quintet.no

Quintets planer for kurs og
opplæring høsten 2017
Quintet har hovedkontor i Bergen, men vi er stadig på
farten for å bistå leger, sykepleiere og fysioterapeuter
med opplæring og informasjon. Vi minner om vårt
gratiskurs FØRSTE FREDAG som du finner under
Kurs på vår hjemmeside. Dette kurset avholdes i våre
lokaler på Bønes hver første fredag i hver måned, og
her bestemmer den enkelte gruppe som kommer hva
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> Les mer

hovedtema skal være. Ellers kommer vi gjerne på
besøk til DEG!
> Les mer
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