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Kurs Taping medyczny - Medical Taping Concept 
Czas trwania: 16 h dydaktycznych  

Koszt: 790 zł 

Dodatkowe informacje : kontakt@medikos.com.pl 

Tel: 600447765  

 

Uczestnik otrzymuje: 

• Certyfikat ukończenia kursu; 

• Materiały szkoleniowe; 

• 3 rolki do tapingu firmy Cure Tape; 

• Bezterminową zniżkę na wszystkie produkty do kinesiotapingu w sklepie Med Store; 

• Obiad podczas kursu; 

• Fakturę na życzenie 

 

Metoda Tapingu Medycznego opiera się na trzech podstawowych zasadach: 

• przez wpływ na system nerwowy oraz układ krążenia wspiera naturalny proces regeneracji 

organizmu; 

• działa zgodnie z zasadami kinezjologii; 

• wspiera system mięśniowy, z którym pośrednio związany jest układ naczyń krwionośnych i 

limfatycznych oraz system regulacji temperatury. 

 

Podczas 16 godzin szkolenia pod okiem doświadczonego Instruktora Kursanci będą mieli okazję 

nauczyć się stosowania właściwie dobranych aplikacji oraz co bardzo ważne, poznają ich zastosowanie 

w praktyce klinicznej (omówienie częstych patologii). 

  

Obszerny skrypt na szkolenie zawiera bogatą część teoretyczną oraz dokładnie opisaną i wspartą 

przejrzystymi zdjęciami część praktyczną, omawianą w trakcie szkolenia "Taping medyczny - Medical 

Taping Concept".  

 

Dodatkowo w cenie kursu Uczestnicy otrzymują 3 rolki do tapingu firmy Cure Tape, a także 

bezterminową zniżkę na wszystkie produkty do kinesiotapingu w sklepie Med Store.  
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Dzień I (sobota) 11:00-19:00 

- Przywitanie uczestników, przedstawienie Instruktora.  

Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia, wprowadzenie teoretyczne do tapingu medycznego, 

praktyczna prezentacja metody. 

- Przerwa kawowa 

- Część teoretyczna: prezentacja multimedialna z pokazem praktycznym. 

- Przerwa obiadowa 

- Część praktyczna - zastosowanie tapingu medycznego kończyna dolna – problemy w obrębie stopy  

i goleni pokaz aplikacji mięśniowych tapingu medycznego w obrębie łydki urazy mięśniowe, 

zapalenie rozcięgna podeszwowego „ostroga piętowa" 

- Przerwa kawowa 

- Dalszy ciąg zajęć praktycznych - zastosowanie tapingu medycznego: zapalenie ścięgna Achillesa 

problemy stawu kolanowego i rzepkowo-udowego (urazy więzadłowe, problemy przeciążeniowe 

stawu kolanowego, „problemy wyprostu kolana", obrzęk po urazie kolana) najczęstsze problemy  

w obrębie staw biodrowego -  m. pośladkowy średni, m. gruszkowaty  

Dzień II (niedziela) 

- Podsumowanie materiału z poprzedniego dnia dotyczących teorii i praktyki zastosowania tapingu 

medycznego 

- Przerwa kawowa 

- Część praktyczna - zastosowanie tapingu medycznego - kończyna górna staw barkowy aplikacje 

mięśniowe w obrębie stawu barkowego i łopatki stabilizacja stawu barkowego dysfunkcje w obrębie 

barku 

- Przerwa obiadowa 

- Omówienie budowy i funkcji układu mięśniowo-powięziowego: problemy bólowe odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa (aplikacje tapingu medycznego na mięśnie grzbietu i miednicy, stabilizacja 

głęboka) 

- Przerwa kawowa 

- Problemy odcinka szyjnego kręgosłupa aplikacje tapingu medycznego na mięśnie szyi i karku 

omówienie patologii spośród: TOS, łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka, choroba Osgood-

Schlattera, kolano skoczka, urazy żeber 

- Sprawdzian umiejętności zdobytych podczas kursu "Taping medyczny - MTC" na podstawie pracy  

w grupach. Podsumowanie i dyskusja. Wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia 

 


