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Streszczenie. Uszkodzenie układu nerwowego u pacjenta, zarówno na piętrze centralnym, 
jak i obwodowym, wiąże się z szeregiem patologii, które w sposób istotny manifestują się 
w układzie ruchu. Są to przede wszystkim nieprawidłowe ustawienia segmentów kończyn, jak 
i ich całości a także konieczność korzystania przez pacjenta z patologicznych wzorców 
ruchowych. Dla rehabilitacji istotne jest, aby powyższe, niekorzystne ustawienia nie 
wpływały na jakość torowania  nerwowo – mięśniowego, a co za tym idzie, aby proces 
usprawniania mógł się odbywać w sposób optymalny dla ciała pacjenta i jego możliwości 
adaptacyjnych. Do korekcji ustawień i wzorców dla celów fizjoterapii najczęściej 
wykorzystywane są ortezy, szyny stabilizujące, aparaty korekcyjne. Jednym ze sposobów na 
poprawę funkcji układu ruchu pacjenta, bez stosowania zaopatrzenia ortopedycznego,  jest 
użycie taśm fizjoterapeutycznych, znanych jako tapy. Taping wykorzystywany jest przez 

praktyków od lat 70 poprzedniego stulecia. Taśma ta jest wykonana z bawełny. W 2010 roku 

powstały nowe tapy – dynamic tape, które mają spełniać dodatkowe funkcje biomechaniczne, 
wykorzystujące energię potencjalną i kinetyczną. Dynamic tape składa się z nylonu i lycry, a 

innowacyjna budowa  przy zastosowaniu odpowiednich aplikacji, znacząco wpływa na 
prawidłowość ułożeń ciała pacjenta, a co za tym idzie korekcję  wzorców ruchowych. Celem 

pracy jest ocena wpływu aplikacji taśm fizjoterapeutycznych (dynamic tape) na wzorce 

ruchowe wybranych pacjentów. Ocenie zostało poddanych dwóch pacjentów z uszkodzeniami 

układu nerwowego. U pacjenta z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego 

(dziecko płci męskiej, wiek 3 miesiące, masa urodzeniowa 4080g, w dniu badania masa 
6800g, stosowano u niego do rehabilitacji metodę Vojty i NDT-Bobath)  dzięki aplikacji 
spiralnej uzyskano korekcję ustawienia kciuka z przywiedzenia do odwiedzenia oraz 
ograniczono ułożeniową rotację wewnętrzną całej kończyny górnej. U pacjenta z przepukliną 
oponowo – rdzeniową (dziecko płci żeńskiej, wcześniak  35 Hbd, masa urodzeniowa 2300g, 
operowana wewnątrzłonowo w 22 Hbd, w dniu badania wiek 8 miesięcy, waga 8100g) 

uzyskano korekcję przywiedzenia stopy oraz nadmiernej rotacji wewnętrznej na korzyść 
ustawienia w fizjologicznej pozycji zerowej. Efekty aplikacji oceniane były subiektywnie 
przez fizjoterapeutę w formie obserwacji oraz obiektywnie na podstawie analizy zdjęć. 


	Agnieszka Bachorz1, Robert Michnik2 , Katarzyna Jochymczyk-Woźniak3

