
2-dniowy kurs przeznaczony jest dla t fizjoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych pracujących z 

dziećmi z zaburzeniami ortopedycznymi lub neurologicznymi 

 

Cena zawiera kawę / herbatę / skrypt/ dwie rolki taśmy potrzebnej w trakcie szkolenia 

 

Certyfikaty dla uczestników którzy byli aktywnie zaangażowani i uczestniczyli w całym kursie.  

 

Taśma może być stosowany w leczeniu:  

 

  - Dolegliwości mięśni i ścięgien, w tym uwięzienia nerwu (głębokie i powierzchowne)  

  - Dolegliwości ortopedycznych 

  - Dolegliwości neurologicznych 

  - Choroby płuc  

  - Zaburzeń przepływu krwi i limfy  

  - Bólu, urazów (nadwyrężeń)  

 

Treści merytoryczne kursu:  

Kurs ten jest praktycznym szkoleniem zaprojektowanym w celu pokazania, że elastyczny 

terapeutyczny taping może być stosowany, jako jedyny sposób leczenia lub w połączeniu z, bądź jako 

uzupełnienie innych działań terapeutycznych.  

 

Cele kursu:  

Celem jest zapoznanie uczestników z elastycznym leczniczym tapingiem, analiza istniejącej literatury 

oraz dowodów na działanie tapingu. Na zakończenie kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę o 

źródłach, zastosowaniach i dowodach. Będą biegli w tworzeniu i stosowaniu określonych aplikacji 

taśmy.  

 

Odmienność tapingu u dzieci: 

Filmy przedstawiające różne stosowanie taśm u dzieci będą pokazane każdego dnia. Omówione 

zostaną 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. 

 

Praktyczne wskazówki:   

✓ Proszę zabrać ze sobą sportowe ubranie.  

✓ Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przystrzyżenie owłosienia, gdyż usuwanie taśmy z 

owłosionej skóry jest bardzo nieprzyjemne.   

✓ Ponadto uczestnicy proszeni są o nie używanie żadnych balsamów ani olejków do skóry przed 

zajęciami. 

✓ Proszę zabrać nożyczki.  



✓ Jeśli cierpisz z powodu urazu lub choroby, lub jesteś we wczesnym okresie ciąży, zachowaj 

szczególną ostrożność w trakcie zajęć praktycznych i / lub nie zgłaszaj się na ochotnika jako 

obiekt.  

 

 

PROGRAM KURSU:  

Część I  

Podstawy teoretyczne, zasady, materiały, kształty i techniki kinesiotapingu 

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 ortopedycznych i neurologicznych, w przypadku bólu oraz zaburzeń pourazowych  

 

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:  

S-taśma, TA -taśma, taśmy krzyżowe oraz wiele innych oparte na określonych przypadkach. 

Możliwości przedstawienia własnych przypadków.  

 

 

 

 

 

 


