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- Vi vil dig det bedste..!

HVAD BEHANDLES
• discus prolaps
• slidgigt (smertelindring og
øget funktionsevne)
• hold i ryg og nakke
• hovedpine
• balanceproblemer
• smerter i arme: tennisalbue, musearm, golfalbue, frossen skulder, 		
carpaltunnelsyndrom, rotator
cuff syndrom m.m.
• smerter i ben: iskias, dropfod,
hoftesmerter, knæsmerter,
forstuvet ankel, hælspore m.m.
• muskelsmerter
• idrætsskader
• bækkenproblemer
• bevægeapparatet i øvrigt,
også hos spædbørn
Ovennævnte smerteproblemer kan skyldes små såvel som store skader i kroppens

HVEM BEHANDLER
led, muskler og nervesystem, det såkaldte
bevægeapparat, hos alle fra spæd til
senior. Intet smerteproblem er for stort
eller småt, og ingen er for unge eller for
gamle, til at blive undersøgt hos os.

Kiropraktor (cand. manu.)
Kiropraktorstudiet er en 5-årig universitetsuddannelse, som består af teoretiske
studier og praktisk ”håndværksmæssig”
træning.

Behandlingen tilpasses altid den enkelte
patient.

De første 3 års studier svarer ret nøje til
medicinstudiet, suppleret med en række
fag, som teoretisk og klinisk biomekanik.

Klinikken har overenskomst med Den
Offentlige Sygesikring. Ydelser og honorarer er beskrevet i denne overenskomst.
Honoraret for behandling kan variere fra
gang til gang, afhængigt af hvilken undersøgelse og behandling du modtager.
Få de aktuelle priser ved at kontakte
klinikken, eller se dem i et link på vores
hjemmeside www.kiro-kongevej.dk

De sidste 2 år af studiet er der fokus på
diagnostik, tværfaglig patienthåndtering,
træningslære og planlægning af behandlingsforløb.
Studietiden følges op af 1 års turnus i en
kiropraktisk klinik.
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Fysioterapeut
(professionsbachelor i fysioterapi)
Uddannelsen til fysioterapeut er en
mellemlang videregående uddannelse,
der varer 3 1/2 år.
Uddannelsen giver bl.a. stor viden om
kroppens opbygning og bevægelse, og
fysioterapeutisk behandling handler
meget om at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning
af led- og muskellidelser.
Massør (lægeeksamineret massør
og idrætsskadeterapeut)
Begge uddannelser tager på Lasota
Terapi Akademi ca ½ år, og består af

teori om anatomi og fysiologi, skadeundersøgelser og en stor del massageteknik.
Ved første kontakt til klinikken tilbydes
og anbefales alle at blive undersøgt hos
en kiropraktor. Kiropraktorerne har den
længste uddannelse indenfor bevæge
apparatslidelser og især store kompetencer
mht. at undersøge og diagnosticere, altså
at fastslå, hvad du fejler.
Diagnosen har stor betydning for, hvilken
behandling du skal have, derfor er det
vigtigt at komme så tæt på en diagnose
som muligt fra starten. Jo før du får den
rigtige behandling, des hurtigere er smerterne væk igen.

Vi prioriterer at du har en kontaktperson,
som følger behandlingsforløbet. Det giver
tryghed, og mindsker risiko for misforståelser.
Vi prioriterer også tværfaglig indsats, hvor vi
udnytter alle faggruppers spidskompetencer,
med det mål, ikke blot at blive smertefri
hurtigst muligt, men også at hjælpe til at
forebygge at skaden kommer igen.

TILSKUDSMULIGHEDER
Den Offentlige Sygesikring giver tilskud
til kiropraktik. Der er ikke krav om henvisning fra egen læge.
Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud
til kiropraktisk behandling og fysioterapi.
De fleste sundheds- og ulykkesforsikringer dækker kiropraktik og fysioterapi.
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KIROPRAKTORER
•
•
•
•
•

Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup
Pernille Fredslund Pedersen

Vores målsætning er at give alle en
effektiv og god behandling.
Dette gør vi bl.a. ved at inddrage flere
behandlingsformer og ved kontakt til
egen læge, når det er relevant.
Med patienten i centrum, laver vi en
grundig undersøgelse, der resulterer i
individuelle behandlingsforløb.

FYSIOTERAPEUTER
• Lasse Rumley
• Rosmarie Tanner Nissen

For os handler kiropraktik i høj grad om
livskvalitet – vi vil det bedste for hver
enkelt patient.

Venlig hilsen
Kiropraktorerne Kongevej

v. Søren Jean Larsen og Lone Kousgaard
Marts 2013

MASSØRER
• Per Møller
• Anto Piljic

CHOKBØLGEBEHANDLING
• Rosmarie Tanner Nissen

SEKRETÆRER
•
•
•
•

Charlotte Brock
Sitta Larsen
Lotte Jessen
Christina Rosenvinge Lassen

Kongevej 32, st.

Nordborgvej 24 (Gildbro)

6400 Sønderborg

6430 Nordborg

Mail@kiro-kongevej.dk

Sønderborg: 74 42 92 99

Nordborg: 74 88 24 31

www.kiro-kongevej.dk

Sponsor for, og en del
af behandlingsteamet bag
Sønderjyske elitesports håndboldherrer.

