
 

 

Instruktor: Prof. dr Massimiliano Febbi PhD(c), 

PT ,DO, Ms Kin, CSCS*D,CPT*D  

 

Termin: 9-12.03.2020r. 
 

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 2300zł  

 

 

 

 

 

  

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, 

terapeutów manualnych, trenerów personalnych oraz 

studentów tych kierunków 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 800 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 1500zł płatne do 9.02.2020r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „dry needling e.10” 

  
 
 

Dane do przelewu: 
FizjoSystem M. Małachowski, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
Nr konta: 

05 1050 1025 1000 0024 1448 5587 
 
 

 
FizjoSystem M. Małachowksi, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
NIP: 521-369-05-28 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 
kursy@fizjosystem.com 

 

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę www.fizjosystem-

szkolenia.pl wiąże się z akceptacją regulaminu kursów, dostępnego na stronie 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 

http://www.fizjosystem.com/
mailto:kursy@fizjosystem.com
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/


Dzień 1 

• Fizjologia bólu 
o Obwodowa i środkowa modulacja bólu 
o Środkowe uczulanie i neurotagi* (znaczniki bólu) 

• Patofizjologia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych 

• Fizjologiczne efekty suchego igłowania 

o Wpływ na pasma napięcia 
o Wpływ na cyrkulację krwi 
o Wpływ na uczulanie obwodowe 
o Wpływ na uczulanie ośrodkowe i neurotagi* 

(znaczniki bólu) 
o Wpływ na stawy 
o Wpływ na ścięgna 

• Fizjologiczne efekty na stymulację elektryczną przy suchym igłowaniu. 

• Wpływ fizjologiczny na punkty dystalne 

• Formułowanie percepcji punktu 

• Zasady bezpieczeństwa suchego igłowania 

• Techniki wprowadzania igieł 

 

Dzień 2 

Praktyczne elementy igłowania 

• Punkty kręgosłupowe 
o Lokalizacja i wpływ 
o Igłowanie punktów 

• Punkty dystalne 
o Lokalizacja i wpływ 
o Igłowanie punktów 

 

Dzień 3 

Praktyczne elementy igłowania 

• Punkty kończyn górnych 
o Lokalizacja i wpływ 
o Igłowanie punktów 

• Punkty kończyn górnych 
o Lokalizacja i wpływ 
o Igłowanie punktów 

 



Dzień 4 

Praktyczne elementy igłowania 

• Punkty kończyn dolnych 
o Lokalizacja i wpływ 
o Igłowanie punktów 

• Punkty kończyn dolnych 
o Lokalizacja i wpływ 
o Igłowanie punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 - 16.00 
II dzień:   9.00 - 16.00 
III dzień:  9.00 - 16.00 
IV dzień:  9.00 - 16.00 
 
 
 
 

 

 
 

• zmienne obuwie sportowe 

• strój sportowy 
• przybory do pisania 

 
 

 
 
 

 
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem 
na język polski.  
Wszystkie materiały w postaci skryptu otrzymują Państwo w języku polskim. 

 
 

 
 
 

Faktury końcowe za szkolenie wystawiane są na podstawie NIPu podanego w 
formularzu zgłoszeniowym z datą zakończenia kursu i wysyłane są do państwa 
mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca – zgodnie z ustawą o księgowości. 

 


