CURS

Curs
d’iniciació

a les tècniques
de FISIOTERÀPIA
INVASIVA ECOGUIADA

1 a Edicio

En els darrers temps, termes com “electròlisi
percutània”, “punció seca” o “neuromodulació
percutània” han agafat molt de protagonisme
en les consultes de fisioteràpia.

part del tractament de moltes de les afeccions
neuromusculesquelètiques que presenten els
pacients i què poden veure’s beneficiats per la
seva aplicació.

Aquestes tècniques comporten l’ús d’agulles
que s’introdueixen dins del cos de la persona i
que, d’una manera o d’una altra, provoquen una
sèrie de canvis sobre els teixits en els què son
introduïdes.

Aquest curs introdueix al fisioterapeuta en les
tècniques de fisioteràpia invasiva, presentant
els aspectes més rellevants de electròlisi
percutània, la punció seca i la neuromodulació
percutània, fent us de la tècnica de l’ecografia
per a la seva aplicació.

Amb els coneixements adequats, aquests tipus
de tècniques poden ser integrades dins dels
protocols de fisioteràpia convencional i formar

Lloc de realitzacio
EUSES, Escola Universitària
de la Salut
i l’Esport
EUSES,
Terres
de l’Ebre.

C/ Francesc
Macià,
Carretera
d’accès
al 65
Seminari, s/n.
Edifici
43500. Tortosa.
17190 Seminari.
Salt (GIRONA)

Data i hora
22 i 23 d’octubre de 2022
Dissabtes
De 9 a 14 h
De 15.15 a 20.15 h

Diumenge
De 9 a 14 h

Metodologia
A les sessions el docent explicarà els continguts teòrics
de manera magistral i exposarà casos clínics amb
demostracions d’aplicació. Posteriorment, els assistents,
adoptant el rol de “fisioterapeuta-pacient”, practicaran
les tècniques apreses fent ús de l’aparatologia adequada.

Professorat
Jordi Soriano Ortín. Fisioterapeuta. Màster Oficial en
Fisioteràpia Invasiva per la Universidad San Pablo CEU.
Docent del grup MVClínic. Expert en fisioteràpia invasiva
ecoguiada.

Titol a que dona dret
Certificat d’assistència. Caldrà acreditar una assistència
presencial al 80% de les hores del curs.

Objectius
General: Introduir a l’alumne en les tècniques de Fisioteràpia
Invasiva ecoguiada.
Específics:
• Donar les pautes bàsiques dels protocols de treball de les
tècniques de Fisioteràpia Invasiva.
• Orientar a l’alumne en la resolució de casos clínics, mitjançant l’ús
de la Electròlisi Percutània, la Neuromodulació Percutània i la
Punció Seca ecoguiades.
• Donar valor a l’ús de l’ecografia com a eina de precisió i
seguretat en els procediments dels tractaments invasius.

Continguts
• Procediments ecoguiats en Fisioteràpia
• Conceptualització de les diferents teràpies de Fisioteràpia Invasiva
(EPM, NMP, PS )
• Procés de preparació, higiene, asèpsia i seguretat. Nous protocols

Dirigit a
Fisioterapeutes i estudiants de l’últim curs del Grau en
Fisioteràpia.

• Utilització dels dispositius d’electroteràpia per a la realització dels
abordatges invasius
• Realització de casos clínics reals abordats amb Fisioteràpia
Invasiva i pràctica entre els alumnes: tendinopaties d’espatlla,
epicondilàlgia, gonàlgia i tendinitis rotuliana, lesions musculars,
Punts Gatell Miofascials, tendinopatia del tendó d’Aquiles.

Hores
15 hores lectives.

Preu del curs
General: 260€
EUSES Alumni: 235€
Tutors dels centres de pràctiques i alumnes de 4t del
Grau de Fisioteràpia d'EUSES: 130€

Direccio i coordinacio
Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Informacio i inscripcions
Emplenar el formulari d’inscripció que apareix a
Inscripcions: Emplenar el formulari d’inscripció
la web www.euses.cat i enviar el justificant del
que apareix
a la web
i enviar el
pagament
seguint
les(www.euses.cat)
instruccions.
justificant de pagament seguint les instruccions.

Informació tècnica:
Informació
tècnica:
Sr. Pere Iglesias:
Sra.
Carla Curto
piglesias@euses.cat
(ccurto@euseste.es)

Informació administrativa:
Informació general:
Sra. Teresa Fernández:
Sra.tfernandez@euses.cat
Montse Cid
- 972 405 130
(mcid@euseste.es) – Tel. 977 44 80 93

