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          Częstym obrazkiem  w mediach stał się widok sportowców: 

lekkoatletów, piłkarzy, siatkarzy, tenisistów i reprezentantów in-

nych dyscyplin, z kolorowymi taśmami naklejonymi na różne części 

ciała. Co to takiego i po co to ? 

          To kinezjotaping, po polsku „plastrowanie” – innowacyjna 

metoda fizjoterapii polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów 

ciała plastrami o specjalnej strukturze w celach terapeutycznych i 

wspomagających. Została opracowana na początku lat osiemdzie-

siątych XX wieku przez Japończyka, dr. Kenzo Kase, ale dopiero 

teraz osiąga szczyty popularności. Wykorzystuje się w niej spe-

cjalne plastry mniej lub bardziej elastyczne, nieograniczające ru-

chów, o ciężarze i grubości zbliżonej do skóry, niezawierające le-

ków, odporne na działanie wody i umożliwiające przepływ powie-

trza. Metoda ta jest rekomendowana jako sposób zmniejszania bólu 

i nienaturalnych odczuć skóry i mięśni. Redukuje obrzęki i zastoje 

limfatyczne, wspomaga naturalną pracę mięśni oraz pomaga w le-

czeniu urazów. Czy zatem to, co jest pomocne człowiekowi może 

być stosowane również u zwierząt ? Oczywiście tak! I w pierwszej 

kolejności u zwierząt–sportowców, czyli koni. 

          Książka wydana w języku niemieckim jest taką propozycją, 

bo skupia się na właściwym stosowaniu plastrów–taśm u tego wła-

śnie gatunku. Autorką jest Pani Renate Ettl z Bawarii – od wielu lat 

terapeutka koni sportowych, hodowca, organizator kursów specjali-

stycznych i autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji koni. 

Można zatem sądzić, iż nowa propozycja książkowa znanej Autorki, wydawana po raz pierwszy, dostarczy Czytelnikom 

wiedzy nad wyraz nowoczesnej i praktycznie użytecznej. 

          Celem książki jest prezentacja nowych możliwości terapeutycznych – kinezjotapingu w leczeniu schorzeń układu 

ruchu koni. Krok po kroku, w trzech częściach pokazane zostały najistotniejsze składowe metody. Część pierwsza oma-

wia stosowane materiały: plastry–taśmy, ich właściwości i sposoby nakładania na ciało konia. Druga część pokazuje 

rolę plastrowania wśród innych metod fizjoterapeutycznych. A część trzecia, najobszerniejsza, przedstawia kliniczne 

wskazania do stosowania taśm i pokazuje na kolorowych fotografiach sposoby ich umieszczania. Wśród wskazań takich 

jak dysfunkcje mięśni są m.in. skurcze i zanik mięśnia żwacza, mięśni szyi, karku i kończyn. Wskazaniami są również 

schorzenia powięzi, więzadeł, ścięgien, choroby neurologiczne, układu limfatycznego, a także, co ciekawe, wybrane 

choroby narządowe np. żołądka. 

          Książka ma charakter poznawczy i praktyczny. Poznawczy, gdyż uczy nowej, bezinwazyjnej metody fizjoterapii 

u koni w ramach holistycznego podejścia do leczenia. Jej praktyczny charakter wyraża się zwięzłymi wiadomościami, 

szczegółowym instruktażem i przykładami rozwiązań. 

          Książka adresowana jest do lekarzy zajmujących się końmi, terapeutów i studentów. Może być też pomocna 

hodowcom i miłośnikom koni, pozwalając im zrozumieć zasady stosowanych zabiegów plastrowania. 

          Inspirująca i praktyczna wiedza w estetycznej formie. 

                                                                              dr hab. Jacek Madany 

 

 

 

 


