
TRIGGER – PONT TERÁPIA – KISUGÁRZÓ FÁJDALMAK KEZELÉSE 

MASSZÁZZSAL ÉS LÁGY LÉZER KÉSZÜLÉKKEL 
 

című 

 

szabadon választható továbbképzés 

Fantázianeve: TriggerMassage Specialista 

Nyilvántartási száma: SZTK-098895/2016 

Pontértéke: 13 pont 

Időpontja: 2017. március 24-26. 

Tervezett időtartama: 9.00-17.00 óráig (3x8 óra) 

Helyszíne: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ,  

1056 Budapest, Váci utca 47. 

Oktatói: Csíky Ferenc, gyógymasszőr, vezető oktató 

dr. Lukács István, TM Specialista, 

akupunktúrás orvos 

Jelentkezési linkje: http://csikysystem.hu/shop/triggermassage-

specialista-2017-03-24/ 

Kapcsolattartója: Oláh Gergely 

+36 20 400 5550 

 

Feszültségoldás a triggerpontokban 

A trigger-masszázs, avagy a trigger-pont terápia a kisugárzó mozgásszervi fájdalmak csökkentésére és 

megszüntetésére kifejlesztett technika. 

Segítségével megőrizhető az egészség, növelhető a sportteljesítmény, csökkenthetőek és akár meg is 

szüntethetőek az akut és a krónikus, tipikusan “kisugárzó” jellegű izom- és ízületi fájdalmak is. 

A trigger-pontok apró, vagy akár nagyobb csomók formájában jelennek meg az izompólyában, és 

kisugárzó fájdalmat okoznak az izmokban, ízületekben. Ha az ilyen jellegű fájdalmakat más 

módszerrel kezeljük, az tapasztalható, hogy a tünetek bizonyos idő után mindig visszatérnek. 

Megfelelő ismerettel és gyakorlattal könnyedén megtalálhatóak a tüneteket okozó trigger-pontok. 

Feloldva a bennük felgyülemlett feszültséget az izom és az izompólya visszanyeri egészséges 

rugalmasságát, javul az anyagcsere, és csökken, vagy megszűnik a fájdalom, akár már az első kezelés 

után. 

A trigger-pont terápia hatékony az alábbi esetekben (a teljesség igénye nélkül!): 
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 fejfájás 

 nyak- és állkapocsproblémák 

 hát- és derékfájdalmak 

 teniszkönyök és golfkönyök 

 alkar és csuklófájdalom 

 krónikus fájdalom szindróma 

 fibromyalgia 

 sérülések ill. baleset után jelentkező fájdalmak 

 ínhüvely gyulladás 

 befagyott váll szindróma 

A tanfolyamon mind az elméleti háttér, mind pedig a gyakorlat nagy hangsúlyt kap, így a 

résztvevők önállóan is képesek lesznek sikeresen alkalmazni a tanultakat. 

Tematika 

1. A trigger-pont terápia története, fogalma, hatásmechanizmusa 

2. A trigger-pontok felismerése, kitapintása,kezelése és fajtái 

3. A trigger-pontok kezelésének lehetőségei, lehetséges kezelési technikák 

4. A fej, a nyak és a váll régiója (gyakorlati modul 1.) 

5. A törzs és a hát régiója (gyakorlati modul 2.) 

6. A lágylézer (Safe Laser) eszközök alkalmazása a trigger-pont terápiában 

7. Az alsó- és a felső végtag régiója (gyakorlati modul 3.) 

8. A trigger-pont masszázs alaptechnikáinak betanítása, otthoni alkalmazása 

9. A trigger-pont masszázs indikációja és kontraindikációja, esettanulmányok tükrében 

10. Kérdések és válaszok, csoportos szakmai konzultáció 

A tanfolyam részvételi díja (jelentkezési határidő: március 23.) 

 Előjelentkezéses (early bird) áron 110 000 Ft 

 Normál, teljes áron 130 000 Ft 

Kapcsolattartó 

Oláh Gergely, aki készséggel áll rendelkezésre (+36 20 400 5550, iroda@csikysystem.hu). 

Jelentkezés módja 

Elektronikusan: http://csikysystem.hu/shop/triggermassage-specialista-2017-03-24/ 

Segédlet: 

1. Töltse ki a 3 mezőt a jelentkező adataival 

2. Tegye kosárba a terméket 

3. Kattintson a Pénztár gombra 

4. Töltse ki a számlázási adatokat, válasszon fizetési módot és kattintson a Megrendelés 

elküldése gombra! 

 

Várjuk jelentkezését! 
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Üdvözlettel, 

Csíky Ferenc 

Vezető oktató 


