
DARCO tečaj / delavnica kineziološkega tapinga

3.9. in 4.9.2018

V sodelovanju z vodilnim svetovnim podjetjem iz področja preventivne in post operativne nege stopala ter
kompetentnega partnerja iz športne medicine, usmerjenega na stopalo, skušamo venomer pristopati 
k novim, inovativnim možnostim oskrbe. Nadaljnji razvoj je izredno pomemben steber naše filozofije.

Izvajamo tečaje iz različnih konceptov oskrbe pacienta. Tokrat namensko za skupino študentov Mariborske Fakultete
Alma Mater Europaea organiziramo dvodnevni tečaj / delavnico iz DARCO kineziološkega tapinga v Mariboru. 
V ponedeljek se izvaja osnovni tečaj, v torek pa tečaj druge stopnje. Na prvi delavnici boste osvojili osnove kineziološkega
tapinga in vaša znanja utrdili s praktičnimi vajami. Spoznali boste osnovne tehnike, načine uporabe ter oskrbe pacientov z 
nekaterimi poglavitnimi indikacijami, primernimi za tovrstno oskrbo. Tečaj druge stopnje je nadaljevanje prvega v 
vsebinskem in praktičnem smislu. Širše bodo obravnavane osvojene tehnike, tako po indikacijah kakor po anatomiji 
telesa. Delavnici sta celodnevni, z vmesnimi pavzami za kosilo. 

Za prijave ali informacije nas izvolite kontaktirati preko zadaj navedenih stikov.

EDMAN d.o.o. 



3. september 2018, ponedeljek
od 8.30h do 16.30h
V Mariboru

4. september 2018, torek
od 8.30h do 16.00h

Osnovni tečaj / delavnicaDARCO Kineziološki taping Tečaj druge stopnje

8.30 h   
Teoretični del / uvod

Priprava trakov, ozadje izbire barve trakov

Splošni uvod v teorijo kinezioloških trakov

Indikacije in kontraindikacije

Odmor

10.20 h  
Praktični del

Koleno, stegno

Stopalo, gleženj, piščal

12.20 – 13.20 h
Odmor za kosilo

Hrbtenica

Rame, roke

15.00 – 15.10 h 
Odmor

Dlan, zapestje

Vprašanja, diskusija

16.30 h   
Zaključek    

  

8.30 h
Teoretični del / uvod

Povzetek osnov teorije kinezioloških trakov

Praktični del

Poglobljena obravnava spodnjih okončin 

Odmor

10.20 h   
Praktični del – nadaljevanje

Posebna obravnava kolena in stopala

Poglobljena obravnava gornjih okončin

12.20 – 13.00 h  
Odmor za kosilo

Posebna obravnava ramena 

in komolca

15.00 – 15.10 h  
Odmor

Individualne vaje s pomočjo inštruktorja

Vprašanja, diskusija

16.00 h   
Zaključek    

Program

11
05

04

Prijave in informacije:

e: edman@edman.si

t: 05 627 1155

EDMAN d.o.o. | Stjenkova 7 | 6000 Koper | Slovenija | f: 05 9166 057 | www.edman.si

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
info@darco.de | www.darco.de 

Cena delavnice / tečaja znaša 135 EUR (z vključenim DDV). Cena vključuje 
kotizacijo za udeležbo, vključuje porabljene materiale na delavnici, gradivo, 
potrdilo o udeležbi, ter DVD osnovnega tečaja Basic Taping. 

Kosilo in pijačo med pavzami udeleženci uredijo sami. 
Izobraževanje je namenjeno študentom drugih in višjih letnikov.

Delavnico bo izvajala s strani proizvajalca DARCO pooblaščena inštruktorica
Živa Arko. Je diplomirana fizioterapevtka, z opravljenim podiplomskim 
študijem v Veliki Britaniji ter številnimi dodatnimi izobraževanji iz manualne
ortopedske medicine in diagnostike.

Prijave sprejemamo do zapolnitve.
V primeru premajhnega števila
prijavljenih kandidatov si pridržujemo 
pravico do odpovedi izobraževanja
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