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Fortsatt ledige plasser på
høstkurset
Vi har ennå noen ledige plasser igjen på høstkurset 1. og 2.
november i Oslo med spennende foredragsholdere, varierte tema
og praktiske workshops. Dette er en ott anledning til å møte
kolleger innen fagfeltet, utveksle erfaringer og oppdatere seg på
inkontinens, smertebehandling og seksuell helse. Tilnærming og
behandling av kvinner i svangerskap og barseltid, behandling av
smerter ved samleie, menns underlivshelse, LARS (Lower
Anterior Resection Syndrome) og LUTS (Lower Urinary Tract
Symptoms) er hovedtema for årets høstkurs. I workshopen
gjennomgår vi bruk av tibialisstimulering, EMG biofeedback,
elektrostimulering og TENS-behandling i svangerskap, fødsel - og
barseltid. Kom og bli med!
For program og påmelding: ticketco.events eller send en mail til
post@quintet.no

Les mer om høstkurset

Møt Barbro, vår nye produktspesialist
Barbro har tidligere jobbet med salg i bemanningsbransjen og er
utdannet pedagog. Hun skal jobbe med våre tre hovedproduktområder og ha daglig kontakt med kunder. Du treffer
henne på mobil 905 98 632
Les mer...

Tiltak etter radikal prostatektomi
Fjerning av prostata medfører ofte problemer med potensen,
såkalt erektil dysfunksjon. Heldigvis er det hjelp å få med gode
behandlingstiltak og litt tålmodighet.
Les mer...

Vår egen behandlingshistorie med MultiTENS
Med jevne mellomrom presenterer vi ulike pasienthistorier her på
vår hjemmeside. Denne gangen har vi latt vår egen Christer
fortelle om sin erfaring ved bruk av NeuroTrac MultiTENS i
forbindelse med sin diabetesdiagnose.
Les mer...

Vi lanserer Elvie!
Elvie er en ny generasjon bekkenbunnstrener som styres via
gratisappen Elvie. Elvie plasseres i skjeden som en tampong og
reagerer på muskelbevegelse fra bekkenbunnmusklene.
Utformingen er liten og komfortabel.
Les mer...

NAV-ordningen steg for steg
I Norge er vi så heldige å ha en ordning der hjelpemidler for
seksuallivet kan rekvireres av lege via NAV. Skjemaet nner du i
fanen øverst på vår hjemmeside sammen med diagnosekoder. Vi
har laget en veiledning for å hjelpe deg med utfyllingen.
Les mer...

Quintet AS har inngått ny kontrakt med Helse
Vest

Vi er svært stolte og glade for at vi fra 1. september 2018 har
inngått ny kontrakt om levering av elektrostimulatorer og EMG
biofeedbackapparater til de re helseforetakene innen Helse
Vest - Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse
Førde.
Les mer...
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