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 Kinesiology taping- plastrowanie dynamiczne. 

 Termin Kinesio - Taping pochodzi od 

greckiego słowa kinesis „ruch” i angielskiego 

tape „taśma, plaster”. 

 Metoda wspierającą terapię logopedyczną 

dzieci i dorosłych z zaburzeniami 

motorycznymi w obrębie jamy ustnej. 

 Efektywność poparta jest badaniami 

naukowymi z zakresu terapii skórno-
mięśniowo- powięziowych.  

 



 Metoda terapeutyczna, polegająca na 

oklejaniu wybranych części ciała 

elastycznymi plastrami. 

 Plastry normalizują napięcie mięśniowe, 

poprawiają mikrokrążenie, wspomagają 

działanie stawów i więzadeł oraz aktywizują 

system limfatyczny. 

 Plastry zapewniają ciągłą stymulację mięśni, 

efekty są widoczne zaraz po aplikacji.  

 

 



 Do zabiegów wykorzystuje się plastry o 

parametrach zbliżonych do ludzkiej skóry. 

 Plaster jest bawełniany, rozciągliwy, pokryty 

klejem hipoalergicznym.  

 Dla powodzenia terapii istotna jest jakość 

taśm (elastyczność, jakość kleju, kolor).  

 

 



 Aplikacja jest poprzedzona badaniem, 

wywiadem i oceną, szczególnie fizjologicznej 

ruchomości skóry.  

 Idea kinesiotapingu opiera się na 

dopasowywaniu rozwiązań indywidualnie do 

potrzeb pacjenta. 

 Aplikacji może dokonać tylko osoba po 

ukończonym szkoleniu. 

 



Ogólne wskazówki: 

 Zawsze należy wykonać aplikację testową. 

 Skóra musi być słucha, nietłusta, ogolona. 

 Bazę i końce przyklejamy bez naciągania. 

 Taśmę należy rozciągać wzdłuż. 

 Po aplikacji należy przytrzymać taśmę, aby 

aktywować klej. 

 Taśmę usuwamy poprzez pociągnięcie 

równolegle do skóry. 



Kinesiotaping- wskazania do stosowania: 

 nadmierne ślinienie,  

 trudności z domykaniem ust, 

 szczękościsk,  

 bruksizm,  

 porażenie nerwu twarzowego,  

 dysfunkcje obszaru skroniowo- żuchwowego, 

 zaburzenia funkcji prymarnych (tj. 

oddychanie, połykanie, żucie),  

 



 metoda wspierającą w terapii wad wymowy 

(seplenienie międzyzębowe, boczne),  

 zaburzenia motoryczne w obrębie jamy 

ustnej, 

 osłabiona praca aparatu artykulacyjnego 

związana z obniżonym napięciem 

mięśniowym, 

 ból. 



Przeciwwskazania: 

 problemy skórne, 

 obrzęki niewiadomego pochodzenia, 

 poparzenia, 

 otwarte rany, 

 ciężkie urazy, 

 reakcje alergiczne. 

 



Podstawowe techniki aplikacji:  

 mięśniowa, 

 więzadłowa,  

 limfatyczna,  

 korekcyjna.   
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Dziękuję za uwagę 
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