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HUMAN HANDLING CONCEP

Jeg introducerede i begyndelsen af 80’erne de første
glidemadrasser på det danske marked.
Ligeledes blev ordet ”Forflytning” introduceret som i dag er
et helt almindeligt begreb inden vores fagområde.
Med en over 35 år lang erfaring, kan vi stolte henvise til at
have introduceret de første glidemadrasser,
vendelagner, Glidepuder til bilsæde, Glidebrætter, overflytnings Boards mv.
Vores virksomhed har fokuseret på at altid være innovative
og således på forkant med udviklingen. Dvs. at ikke følge
andre, men være den skabende.
Gennem årene har vi ligeledes opdaget, at en unik idé kan
blive ødelagt af dårlig kvalitet.

For master care er det absolut et must at levere hjælpemidler af absolut højeste kvalitet. Af hensyn til miljø og
kvalitetskontrol anskaffes og fremstilles alle vores produkter
i Danmark og Europa.
Vores hjælpemidler skal således altid bestå af enkle og
unikke kvalitetsløsninger, hvor de skaber enorme muligheder
for bedre rehabilitering og håndtering af brugere. Hertil er
det utroligt vigtigt, at de faglige spektre vedrørende
behandling og aktivering ligeledes bliver varetaget.
Vi besidder en enorm viden, som vi via vores fysio- og
ergoterapeuter og i øvrigt meget kompetente forflytningsinstruktører, ønsker at formidle til vores kunder.
Med en Covid 19, som forhåbentligvis er ved at ebbe ud,
ser vi et samfund for os i genåbning, og hvor vi igen tilbyder
en række kurser og seminarer. Disse afholdes i vores egne
undervisningslokaler samt til eksterne arrangementer.
Vi håber, at disse vil blive godt modtaget, og at vi kan tilbyde
vores kunder den bedst faglige kunnen inden vores fagområde.

Med venlig hilsen
Vidar Geitrheim, CEO
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Master care tilbyder forskellige kurser, både til dig, der er helt ny i ergonomi verdenen samt dig til dig, der har mange års erfaring.
Kursusoversigt:

Om underviserne:

Grundkursus - intro niveau
Kom og få et helt nyt syn på ergonomi, kropsbevidsthed og
brugen af vendelagner, glidebrædder, glidestof og stropper.
Varighed: 5 timer inkl. pauser og frokost.

Hákun Pyndt Jacobsen, ergoterapeut og
forflytningsspecialist ved master care og med stor erfaring
indenfor forflytning, neurologi, rehabilitering og arbejdsmiljø.
Har mange års erfaring med at afholde kurser og seminarer i
ind- og udland.

Master Turner
Har du lyst til at grave dig dybere ned i alle detaljerne om
brugen af og variationerne indenfor Master Turnere?
Tør du tage udfordringen op?
Varighed: 6 timer inkl. pauser og frokost.

Louise Vilner Jensby, fysioterapeut og
forflytningsspecialist. Har specialiseret erfaring indenfor
neurologi og rehabilitering. Har gennem mange år arbejdet
som ergonomiansvarlig og afholdt kurser i
ergonomi, brugen af hjælpemidler og arbejdsmiljø.
Louise er en utrolig dygtig sparringspartner og har mange
års praksiserfaring.

Bariatri
Vær med til at nørde med forflytningsteknikker til den bariatriske borger. Bliv klogere på hvilke teoretiske, etiske og
lovmæssige aspekter man skal og bør være opmærksom på.
Varighed: 6 timer inkl. pauser og frokost.
Transfer
Vil du blive ekstra god til at lave liggende og siddende forflytninger med boards og glidebrædde samt opdateres på den
nyeste viden?
Varighed: 6 timer inkl. pauser og frokost.
Påklædning med glidemateriale
Hvis du i dit arbejde oplever udfordringer i at hjælpe din bruger
i tøjet eller at tage det af, så er det her kurset til dig.
Varighed: 4 timer inkl. frokost.

Louise Dreier Jørgensen, fysioterapeut. Har samme
erfaring som Louise Vilner Jensby. Er herudover produkt- og
kvalitetsansvarlig.
Kursisterne siger om kurset:
“Rigtig god til at viderebringe teoretisk og praktisk
viden.”
“Kan ikke gøres bedre.”
“Jeg har lært at bruge Master Turneren optimalt - samt
sengen. Husk at bruge hjælpemidlet fremfor min egen
krop.”

Hold øje med vores kursuskalender og
nyhedsbrev på www.master-care.dk
Du kan også ringe eller skrive, og vi skræddersyer et kursus efter dit/jeres behov.

Tlf. 8693 8585
mail: info@master-care.dk

Quality of innovation
Quality of products
Quality of knowledge
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