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Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów.

SZKOLENIE POPROWADZI
dr Martyna Brychcy 
certyfikowany terapeuta metod Vojty oraz NDT Bobath.
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CEL SZKOLENIA:  
Zapoznanie uczestników z elastycznym leczniczym tapingiem, 
analiza istniejącej literatury oraz dowodów na działanie tapingu. 
Na zakończenie kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę o źró-
dłach, zastosowaniach i dowodach. Będą biegli w tworzeniu 
i stosowaniu określonych aplikacji taśmy.
Taśma może być stosowana w leczeniu: dolegliwości mięśni 
i ścięgien, w tym uwięzienia nerwu (głębokie i powierzchowne), 
dolegliwości ortopedycznych, dolegliwości neurologicznych, 
chorób płuc, zaburzeń przepływu krwi i limfy, bólu, urazów (nad-
wyrężeń).
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MIEJSCE SZKOLENIA:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. +48 91 455 33 00
www.medincus.pl

REJESTRACJA:
mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
koszt udziału: 450 zł
Liczba miejsc jest ograniczona.
W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat

Część I
Podstawy teoretyczne, zasady, materiały, kształty i techniki kinesiota-
pingu, podstawowe techniki aplikacji, wskazania i przeciwwskazania, 
anatomia i fizjologia skóry, powięzi i dermatomów.

Część II
Zajęcia praktyczne: nauka podstawowych technik aplikacji 
w obrębie kończyn górnych i dolnych w zaburzeniach ortopedycz-
nych i neurologicznych, w przypadku bólu oraz zaburzeń pourazo-
wych.

Część III
Zajęcia praktyczne: taping niemowląt i małych dzieci Aplikacje 
w obrębie tułowia (mini taśmy) Aplikacje związane z zaburzeniami 
neurologicznymi.
Aplikacje narządowe.

Część IV
Konkretne zastosowania: -taśma, TA -taśma, taśmy krzyżowe oraz 
wiele innych oparte na określonych przypadkach. Możliwości przed-
stawienia własnych przypadków.

Odmienność tapingu u dzieci: Filmy przedstawiające różne stoso-
wanie taśm u dzieci będą pokazane każdego dnia. Omówione zosta-
ną także możliwości stosowania tapingu w zależności od wieku 
pacjenta. Uczestnicy zostaną zapoznani z aplikacjami klasycznymi 
oraz nowymi możliwościami użycia taśm.  Będą także pokazywane 
udowodnione właściwości lecznicze użycia taśm.

PROGRAM SZKOLENIA

REJESTRACJA 
mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
koszt udziału: 1100zł
Liczba miejsc jest ograniczona.
W cenie: skrypt, certyfikat, przerwy kawowe.
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