Uma plataforma
educacional colaborativa

Construindo uma
história de parceria
A Coloplast vem trabalhando em
conjunto com os enfermeiros por
mais de 20 anos. Com o Coloplast®
Professional, nós queremos
construir uma parceria que agregue
mais valor para sua prática clínica.

Nós oferecemos uma variedade de
ferramentas educacionais colaborativas
que proporcionam oportunidades de:
• Aprofundar seus conhecimentos
• Ampliar suas experiências clínicas
• Moldar o futuro dos cuidados com
estomias, feridas e incontinências.

O Coloplast® Professional oferece
oportunidade de aprimorar suas
habilidades e experiências em um
ambiente educacional personalizado.

Pra quem é o
Coloplast® Professional?

Esta experiência promove a
descoberta de novas possibilidades e
inspirações para transformar e
aprimorar seus conhecimentos.

O Coloplast® Professional é voltado
para todos os profissionais de
erfermagem e especialistas que
atuam com pessoas com estomias,
feridas e incontinências, com todos os
níveis de experiência na área.

Encontre mais informações e solicite
contato pelo www.coloplast.com.br

Uma plataforma educacional
colaborativa para enfermeiros
que cuidam de pessoas com
estomias, feridas e
incontinências
Modele o futuro dos duidados
com pacientes com estomias,
feridas e incontinências.
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Diferentes maneiras
de aprender e colaborar
Aprofunde seus conhecimentos, acelere sua prática clínica, compartilhe
suas experiências e lidere o futuro dos cuidados de seus pacientes.

Juntos nós podemos
fazer mais
Pioneirismo em produtos e serviços é
a maneira como nós cuidamos, e o
bem estar do paciente é o por que
nós cuidamos.

Ninguém é mais próximo dos seus
pacientes, que você, e ninguém
conhece melhor as necessidades de
seus pacientes do que você.
Imagine a diferença que podemos
fazer juntos, se trabalharmos de
forma estruturada e colaborativa,
para aprender e inspirar uns aos
outros, na busca de melhorias para
a vida dos pacientes.

Moldando o futuro
dos cuidados, juntos
O Coloplast® Professional pode
ajudar a fazer uma diferença ainda
maior na vida de seus pacientes
promovendo:

• Conteúdos que auxiliam a tomar
decisões baseadas em evidências científicas.
• Aprendizado dinâmico e cooperativo com
impacto de relevância na sua prática clínica.
• Ambiente favorável para troca de
experiência entre colegas de profissão.

Sessões educacionais fundamentais

Masterclass e eventos

Construa ou revise
conhecimentos
fundamentais para sua
prática clínica

Reúna e compartilhe seus
conhecimentos com colegas da
mesma especialidade

Advisory boards &
painéis de especialistas

Projetos de pesquisas & universidades

Ajude a moldar o futuro dos
cuidados e produtos inovadores
para pessoas com estomias,
feridas e incontinências

Inovando em soluções
baseadas em evidências
científicas, na busca por elevar
o padrão de cuidado

Obtenha mais informações no www.coloplast.com.br

