Bekijk de webversie

ONTDEK DE NIEUWE SAMCON WEBSITE HIER!

Bezoek Medica samen met
Samcon!
Ontdek de produkten en nieuwigheden van oa
David, H/P Cosmos, Cortex, Biometrics, Globus
en vele anderen!
Indien interesse nodigen wij u graag voor een
meeting met onze leveranciers op zijn booth
Neem contact voor meer info!

Ook deze nieuwigheden kunt u ontdekken op Medica:
Atlas - Exoskeleton voor lage rug
Atlas is een rugharnas, dat de patient een lichte
wervelzuiltractie geeft en in alle richtingen assisteert en
aanstuurt.
Dit laat de patient toe om met een pijnloze mobiliteit de
dynamische en functionele oefeningen uit te voeren, en
aldus te komen tot een extra spiertraining en Core
stability.
Meer info

Luna EMG
Luna EMG is een revolutie in neurorevalidatie en
orthopedische therapie. Het toestel gebruikt reactieve
elektromyografie om de sensorimotorische cortex te
trainen.
Op woensdag 23 november organiseren we trouwens
ook een workshop op UZ Gent in België. Schrijf u
zeker in!
Meer info

Website

Facebook

Instagram

GDPR - Ook SAMCON hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.
Daarom leggen we u in ons aangepaste privacy- en cookiesbeleid in klare taal uit waarom en op welke manier we uw
persoonsgegevens verwerken. Uiteraard houden we ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij raden u aan om ons aangepaste privacy- en cookiesbeleid aandachtig door te lezen, waarin onder meer duidelijk staat
aangegeven welke rechten u heeft.
Dit bericht sturen we u ter informatie. U hoeft geen actie te ondernemen. Mocht u zich willen aan- of afmelden voor
onze nieuwsbrieven, klik dan op 'Afmelden' onderaan deze mail. SAMCON dankt u alvast voor het vertrouwen

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u jan@samcon.be toe aan uw adresboek.

