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Fizjoterapia w praktyce 
czyli jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni  

K-Taping 

 

Od dziesiątek lat prowadzono doświadczenia nad działaniem układu 

proprioceptywnego. Układu, który informuje nasz mózg o ułożeniu naszego 

ciała. Receptory tego układu umiejscowione są w ścięgnach, stawach  i mię-

śniach. Dlatego tez jesteśmy w stanie określić położenie naszych kończyn z 

zamkniętymi oczami. Układ ten odpowiedzialny jest za koordynację, a co za 

tym idzie za całą biomechanikę ruchu. W identyczny sposób układ ten działa 

u koni. 

 Z wywieraniem bodźców proprioceptywnych eksperymentowano już wiele 

lat temu, próbując stosować w tym celu rozmaite koncepcje terapeutyczne, 

terapię manualną czy też sztywne opatrunki.  Próbowano wpływać na tenże 

układ, „prowokując” jego receptory w różnoraki sposób. Z tak sporej ilości 

doświadczeń wyekstrahowano metodę, która umożliwia wpływ na wiele 

układów jednocześnie. Metodę prostą, ale precyzyjną, łatwą w aplikacji, 

jednocześnie dokładną i skrupulatną. Metoda ta to K-Taping. 

Polega na oklejaniu określonych partii ciała taśmami, specjalnie do tego celu 

wyprodukowanymi. Taśma do tapingu to bawełniana taśma o wąski splocie, 

pokryta do wewnętrznej (aplikowanej do skóry) strony akrylowym klejem. 

Tape rozciąga się tylko na swoją długość, nigdy na szerokość. Nie powoduje 

on ograniczenia ruchów, nie zawiera żadnych substancji lekowych, ani 

lateksu. Ze względu na to, że zwierzęta posiadają sierść, klej na taśmach dla 

koni jest odpowiedniej grubości, mamy wtedy pewność, że aplikacja będzie 

utrzymywać się odpowiednio długo. W szczególnych przypadkach w celu 

bardzo długiej aplikacji możemy stosować pod tape klej w spray’u.   
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Przed nałożeniem aplikacji należy skórę konia dokładnie oczyścić, odtłuścić, 

pozostawiając ją suchą. W przypadku bardzo gęstej sierści należy ją ogolić.  

Czas trwania aplikacji zależy od prawidłowo wykonanych czynności 

opisanych wyżej, najczęściej wynosi do kilku dni. W zależności od rodzaju 

schorzenia tape’ujemy tak długo, jak długo utrzymują się objawy. Należy 

pamiętać, że K-Taping jest terapią wspomagającą, idealnie współgrającą z 

innymi rodzajami leczenia i rehabilitacji. 

 

Ogromną zaletą terapii K-Taping, jest fakt, że zoofizjoterapeuta oklejając 

pacjenta  umożliwia mu pozostanie w działaniu tej terapii nawet kilka dni! Przy 

innych formach rehabilitacji działanie odpowiednich czynników fizycznych 

kończy się z działaniem, pracy terapeuty. W przypadku K-Tapingu terapia 

działa 24h na dobę, tak długo, jak długo pacjent ma zaaplikowany tape.  

Aby terapia była skuteczna, konieczne jest stosowanie tape’ów odpowiednio 

wysokiej jakości. Muszą one zachowywać określone właściwości przez cały 

czas trwania aplikacji. Podczas aplikacji zwierzę może pracować normalnie, 

może mieć zakładany sprzęt jeździecki i może brać udział w zawodach 

sportowych (chyba, że są przeciwwskazania lub areszt boksowy wskazany 

przez lekarza weterynarii).  

Terapia ta działa wspomagająco nie tylko przy dokuczliwych kontuzjach, 

kiedy mamy ewidentne objawy bólowe, kulawiznę czy obrzęki, ale również 

działa profilaktycznie – prewencyjnie wpływając na struktury tkankowe,  

u których takowej kontuzji chcemy uniknąć.  
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TECHNIKI APLIKACJI 

1. Mięśniowa 

2. Więzadłowa 

3. Korekcyjna 

4. Limfatyczna 

1) Mięśniowa – aplikacje te stosuje się w przypadkach podwyższonego lub 

obniżonego napięcia spoczynkowego oraz przy urazach mięśni. Wtedy kiedy 

mięśnie naszego konia są atroficzne, nie pracują w sposób symetryczny, 

wykazują dysfunkcję. Ten rodzaj aplikacji powoduje normalizację napięcia, 

redukuje ból i poprawia odporność na obciążenia, co sprzyja przyspieszeniu 

procesu rekonwalescencji. W zależności od efektu jaki chcemy osiągnąć 

tape’ujemy w kierunku od przyczepu początkowego do przyczepu końco-

wego mięśnia lub na odwrót. 

Zaburzenia funkcjonalne w układzie mięśniowym często prowadzą do 

zakłócenia równowagi między agonistami i antagonistami. Aplikacje mięśnio-

we służą do przywracania tej równowagi. Mięsień może na powrót podjąć 

swoją właściwą funkcję, poprawia się odporność na obciążenie i jakość 

ruchu. Na mięśnie możemy wpłynąć różnorako: rozluźniająco, obniżająco 

jego napięcie lub wzmacniająco  stopniowo napięcie zwiększając.  

2) Więzadłowa – stosuje się w urazach i przeciążeniach ścięgien i więzadeł. 

Ten rodzaj aplikacji odciąża, łagodzi ból i poprawia odporność na obciąże-

nia, dzięki czemu koń szybciej wraca do równowagi. 

Więzadła spełniają w ciele funkcje łączące i podtrzymujące. W porównaniu  

z mięśniami są mniej elastyczne. Wzmacniają stawy, łącząc ze sobą kości. 

Wpływając na proprioreceptory możemy oddziaływać bezpośrednio na 

zwiększenie stabilności stawu. Dodatkowo ten sposób oklejania pacjenta 

redukuje ból wpływając na stymulację nocyreceptorów.  
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3) Korekcyjna – stosuje się je w przypadku nieprawidłowych ustawień w 

układzie kostnym i przy „sklejonych” mięśniach i powięziach. Ten typ oklejania 

odciąża stawy, rozluźnia mięśnie i powięzi oraz łagodzi ból. Dzięki tej aplikacji 

korygowana struktura otrzymuje stały bodziec korygujący w kierunku postawy 

prawidłowej. Bardzo często stosujemy te technikę do rehabilitacji neurolo-

gicznej. 

4) Limfatyczna – stosowane są w zaburzeniach odpływu chłonki. Powodują 

one uniesienie skóry, dzięki czemu powiększa się przestrzeń pomiędzy skórą i 

tkanką podskórną, chłonka lepiej spływa z przestrzeni międzykomórkowych 

do układu limfatycznego. Dodatkowo rozluźniają one tkankę łączną  oraz 

poprawiają funkcje przewodzenia płynów. Ta technika doskonale sprawdza 

się przy wszelkiego rodzaju opuchliznach, obrzękach, krwiakach i opojach. 

 

Analizując zalety K-Tapingu dochodzimy do wniosku, że jest to metoda 

bardzo prosta, ale jakże efektywnie wspomagająca procesy leczenia 

naszych koni. Dodać warto, że jest to metoda niezbyt kosztowna. Należy 

jednak pamiętać, że aby terapia przynosiła korzystne efekty, prawidłowej 

aplikacji powinien dokonać tylko i wyłącznie certyfikowany terapeuta K-

Tapingu. 

 

 

 

 

 

 

Malina Brzozowska- certyfikowany terapeuta K-Tapingu 

www.fizjoterapia-zwierzat.pl  

tel. 604-859-241 


