RadarOpus

Verloskunde Pakket
voor homeopathie
Nederlandstalige versie
Het RadarOpus pakket “RadarOpus 4Women” (Nederlandstalige
versie) is een prachtig pakket voor de verloskundige die zich een
beetje verder verdiept in de homeopathische aanpak.
Het pakket bestaat uit het eenvoudig te bedienen RadarOpus - Mini
softwarepakket met het volledige tweetalige Repertorium van Kent* (Nederlands + Engels).
Het is mogelijk om te bladeren en op trefwoord te zoeken op beide talen. Met verder twee
Nederlandstalige materia medica titels. En naast de 21 titels van het standaard Kent minipakket
komt het met hele reeks Engelse titels over onderwerpen specifiek over de vrouw, bevalling en
het jonge kind. Ook beschikbaar met de Essential Synthesis!
Nederlands:
• Kent* – Repertorium Nederlands & Engels (* Is een View op Synthesis)
• Allen - Sleutelsymptomen Nederlands
• Ries IJsseldijk – Mat Med: Zwangerschap, Bevalling en Baby (Nederlands)
• Ries IJsseldijk – Repertorium verloskunde (Nederlands & Engels)
• Met het 21 MM pakket van het standaard Kent Mini pakket
Plus de volgende titels extra:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
Trivedi N. Repertory of Infertility
Anshutz E. - Sexual ills and diseases
Boericke W. - Pocket Manual of
•
Homeopathic Materia Medica
Borland D. - Children types
•
Burnett J. - Organ diseases of women
Burnett J. - The change of life in women
•
Fisher C. - Homeopathy in Obstetric
emergencies
•
Guernsey H. - Application of principles of
homeopathy to obstetrics
•
Hale E. - The Medical, Surgical and
Hygienic treatment of Disease of women,
•
especially those causing sterility
Hatherly P. - The Homeopathic Physician's •
Guide to Lactation
Homeopathic Journal - Obstetrics 1884-85
Zie ook aparte lijst Kent mini pakket 21 titels

Jahr G., - Homeopathic treatment of
diseases of females and infants at the
breast
Krishna Kumar K. - The woman, female
problems and their cure
Kulkarni V. - Gynecologic and obstetric
therapeutics
Morgan W. - The signs end concomitant
derangements of pregnancy
Ruddock E. - The common diseases of
women
Trivedi N. - Materia medica of sexual
disorders
Woensel, Erik van - 149 Keynotes,
characteristics and peculiarities
Yingling W. - The accoucheurs emergency
manual

(*) het Kent repertorium is op basis van Synthesis met het Kent repertoriumfilter.
Het pakket komt met een 3 maanden gratis uitproberen van het volledige Synthesis
Repertorium 2009 Nederlands & Engels.
Met verder veel instructievideo’s en handleiding beschikbaar. Div Nederlands en Engels
gesproken video’s. Het pakket is altijd uitbreiding.

Voor meer informatie: René Otter
Anna van Engelandstraat 17, 5616AZ Eindhoven, NL.
Tel 00-31 (0)40-2521311,
Email: rcotter@planet.nl
www.lutravision.nl
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