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Podrobnosti o workshopu 

Kde: Praha, Top Hotel Praha 

Datum: 5. Prosince 2017. 

Čas: od 9:00h do 18:00h. 

 

 

 

Cena: 2600Kč, nebo 100EUR, pro členy UNIFY sleva 15% 

Instruktor: Britta Dahmen, Nigel Kaufmann 

Kontakt pro dotazy a požadavky na ubytování: Pořadatel: 

Lefeen s.r.o., Tel:+420 777 084 988, info@lefeen.com 

 

 

 

Ovládněte zátěž. Ovládněte pohyb. Ovládněte výkon. 
Odstupňovaný koncept pro dosažení vašich terapeutických 

cílů nabízí různou elasticitu, sílu a omezení zpětného rázu. 

S jejich pomocí můžete dosáhnout až více než 15 kg odporu 

vůči pohybu. Lze dosáhnout i více než 12–15 kg odporu 

v rozsahu, oproti méně než 100 g s kineziologickými tejpy. Za 

pomoci nově vznikajícího výzkumu mohou při správném 

použití zastavit nebo zpomalit pohyb, absorbovat zátěž nebo 

upravit pohybové vzorce. 

 

Workshopy Dynamic Taping jsou velmi praktické a klinicky 

významné kurzy, jejichž účastníci porozumí hlavním zásadám 

a jsou vybaveni řadou technik, které lze okamžitě použít 

v klinické praxi. 

Tým Harlequins používá Dynamic tape už 4 sezóny. Tyto pásky se u nás při tejpování staly klíčovým produktem. Pružnost a pevnost při zpětném rázu nám 

umožňuje trénovat víc, aniž by se šlachy staly symptomatičtějšími. Zdá se také, že mají na dané šlachy analgetický účinek. Během posledního roku jsme 

Dynamic tape zařadili také do našeho pevného tejpovacího postupu pro ramena a kotníky, protože poskytuje lepší vnější rozsah podpory bez přílišného 

omezení rozsahu. Zdá se, že každý rok používáme tejpů více a více. My v Quins tejpování milujeme. 

Andy Reynolds. Vedoucí lékařských služeb. Rugby klub Harlequins UK. 

“ ” 

Workshop instruktor Britta Dahmen 

Britta Dahmen je držitelem bakalářského titulu Hogeschool Van Amsterdam. Pracuje primárně v oblasti 

ortopedie a muskuloskeletální fyzioterapie. Britta absolvovala školení v různých přístupech k manuální terapii 

včetně Mulligan's navíc k v množství technikách osteopatie.  Britta má zkušenosti jako sportovec, i jako 

zdravotník v oblasti atletiky a i kulturistiky. Britta měla možnost využít nejrůznější přístupy  v průběhu 9 

měsíční práce v Kuvajtu, v soukromém prostředí s několika kanadskými a irským fyzioterapeuty. Potom se 

vrátila do svého rodného Německa, kde v současné době pracuje v soukromé praxi ve městě Oberhausen. 
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Cíle kurzu 

• Určit indikace a kontraindikace použití Biomechanického tejpování jako intervence 

• Aplikovat základní pochopení biomechaniky, orientace kloubu a jeho struktury, silových vektorů a anatomie pro dosažení 

mechanicky vhodných tejpovacích technik 

• Vypracovat vědecký základ pro využití Biomechanického tejpování pro klinickou praxi založenou na důkazech, ve spojení se 

současnými znalostmi o ortopedii, neurovědách a biomechanice vytvořit strategii doplňkového léčení, která maximalizuje šance 

na úspěch 

• Rozlišit různé výhody Biomechanického tejpování, pokud jde o kontrolu pohybu, přínos síly, vztah mezi délkou a tahem, 

umocnění uzavření síly a odlehčení měkkých tkání 

• Určit, kdy je Biomechanické tejpovaní indikováno a kdo z něj bude mít prospěch 

• Rozpoznat významné rozdíly ve fyzikálních vlastnostech a metodologii mezi Biomechanickým tejpováním, Kineziologickým 

tejpováním a Pevným sportovním tejpováním a určit způsoby, jak tyto přístupy kombinovat pro optimalizaci léčby 

• Bezpečně a efektivně aplikovat běžné techniky Biomechanického tejpování včetně technik Power Band 

• Vytvářet doplňkové mechanické ošetření ke zlepšení poruch a funkčních omezení, včetně praktických technik, kloubní 

mobilizace, posílení a protahování a obnovení normálních pohybových modelů za účelem zlepšení celkových výsledků 

 

 

 

Storno podmínky 
Obdržíme-li zrušení Vaší rezervace nejméně 5 pracovních dnů před konáním workshopu, máte nárok na vrácení 100 % částky. Obdržíme-li 

storno později, ztrácíte nárok na jakoukoli náhradu ceny. Zaregistrujete-li se na kurz, ale nedostavíte se, ponesete plnou odpovědnost za 

uhrazení jeho ceny. Proces vrácení uhrazené částky za zrušené rezervace bude zpracován do 5 pracovních dnů od data obdržení žádosti. 

Účastníci, kteří nás chtějí kontaktovat se žádostí o vrácení zápisného, tak mohou učinit zde: info@lefeen.com  

 

Osnova kurzu 
Biomechanické tejpování může být náročné, protože jak manipulace, tak 

důvody jsou jiné než u jiných tejpovacích metod. Náš osmihodinový, 

jednodenní kurz je určený k podpoření a rozšíření znalostí a klinické rozvahy 

pro poskytovatele zdravotní péče v různých profesích. 

• Přehled běžných pásek / aplikace / výzkum 

• Biomechanické tejpování – 3. kategorie 

• Mechanické vs. neurofyziologické tejpování 

• Léčebné přístupy pro Biomechanické tejpování 

• Získání dovedností v oblasti biomechanického tejpování  

 

METODIKA WORKSHOPU 

Lekce Biomechanického tejpování jsou z 80 % praktické, což znamená, že 

strávíte hodně času učením se manipulace a metod, abyste měli na čem 

stavět, až se vrátíte do praxe. V kurzu se naučíte metodologii 

Biomechanického tejpování, která vylepší vaše schopnosti řešit poruchy a 

funkční omezení pomocí:  

• Změn přínosu síly 

• Změn vzorců pohybu 

• Podpora kolemkloubních struktur šlachy, vazy. 

• Vytvoření odlehčení měkkých tkání 

• Umocnění uzavření sil 

• Zlepšení vztahů mezi délkou a tahem 

DOPLŇUJÍCÍ DOVEDNOSTI 

Biomechanické tejpování je navrženo tak, aby zlepšilo dovednosti 

zdravotníků, ne aby se stalo „univerzálním řešením“. Biomechanické 

tejpování funguje jako doplněk mnoha dalších manuálních režimů a režimů 

spojených s rehabilitačním cvičením, jako: 

• Mobilizace měkkých tkání podporována nástrojem (IASTM) 

• Metoda suché jehly 

• Mobilizace/manipulace s kloubem 

• Neuromuskulární fascilace 

• Stavy po ortéze / sádře 

• Tréning chůze 

• Posturální obnovení 

• Zlepšení vztahů mezi délkou a tahem 

 

TERAPEUTICKÉ APLIKACE 
Které stavy mohou z Biomechanického tejpování potenciálně těžit? Pokud je 

stav způsobem špatnými pohybovými vzorci, nadměrným zatížením nebo 

nesprávnou funkcí, je Biomechanické tejpování správnou volnou. 

• Plantární fascitida 
• Hallux Valgus (vbočený palec) 
• Patellofemorální syndrom 
• Osgood-Schlatterova nemoc 
• Zánět rotátorové manžety 
• Stav po operaci kolene 
• Náhrady 
• Bolest krku / bolest hlavy 
• Špatné držení těla 
• Valgus při vzeskoku/seskoku 
• Laterální epikondylitida 

• Zvýšeně namáhaná bedra 

• Bolest na hrudi 

• Karpální tunel 

• Iliotibilání syndom 

• Stablizace TFCC 

• Ovládání žeber 

• Zánět Achillovy šlachy 

• Zvýšeně namáhané podkolení 

šlachy 


