
FLOSSING
használata a 

sportsérülések és a 
rehabilitáció során
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Szalagok, ín, 
ízületi kapszula

Epimysium

Perimysium

Endomysium

Izompólya 
(myofascia)

A fascia definíciója
•Definíció(FCAT szerint=Terminológia anatomica)
•Anatómia nézőpont szerint: csak durva membrán
•Funkcionális nézőpontból: minden nyújtható 
membrán, azaz minden rost tartalmú és kollagén 
tartalmú kötőszöveti struktúra

•A fascia a kötőszövet lágyrész komponense, ami 
az egész testet mint egy összekötött feszes hálózat 
beburkolja, átszövi (Fascia Kongresszus 2007)

Andreas Haas
•A fascia egy multitaszking (több feladatos) szövet

A Fascia tulajdonságai
•Folytonosság
•Hidratáció-rehidratáció
•Elaszticitás és erőkisülés
•Kontrakció
•Mozgás-elcsúszási képesség
•Kommunikációs hálózat
•Érzékszerv
•Immunrendszer
•Forma adás
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Tudományos tények 
a fasciáról
•Több idegvégződés van a fasciában mint 
az izomzatban
•A legtöbb sérülés a fascia sérülés
•A fascia hatással van az egészségre és a 
teljesítményre

•A fasciaháló 
az egész testben 
megtalálható
•Minden egyes 
sejt a környező 
fascia feszültségével 
kapcsolatban és 
összeköttetésben van 
(Ingber 1998)
•Ha a fascia 
húzóereje változik 
akkor változhatnak 
a sejtek funkciói 
(Horwitz 1997)

A fascia mindent 
mindennel összeköt

•A fascia a testben mindenütt  jelen van
•Elsőként a fascia profunda fedi be a 
teljes testet és utána a fascia dermi
•A fasciaháló az egész testet mint egy 
háromdimenziós pókháló beszövi

Hol találjuk meg a 
fasciát a testben?

Foto: © J.Baker –  www.functionalfascia.com
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Mi okozhat problémát a 
fasciális rendszerben?
•Ugyanaz az ismétlődő mozdulat
•Túlnyújtás
•Stressz
•Érzelmi túlterheltség
•Magas edzés intenzitás
•Immobilizáció
•Fertőzés
•Gyulladás
•Védekező tartás
•Sérülés

Következtetés
•A fascia felelős több szegmentumban az erő 
átvitelért
•A fascia hozzájárul:
 •Gazdaságossá teszi 
    a hátizomzat munkáját
 •Stabilizálja a gerinc oszlopot
 •Csökkenti a nyomást a 
    porckorongokon
•Egészséges fascia nélkül:
 •Nem lehetséges az optimális 
    rehabilitáció
 •Semmilyen preventív viselkedés/edzés 
   nem lehetséges

Működési mechanizmus
•Mozgásképesség javulás (ízületek, fasciák, 
izmok)
•A bőr és kötőszövet eltolhatóságának javulása
•Az ízületi funkció javulása
•Fájdalom csökkentés
•Duzzanatok csökkenése
•Több vérellátás
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Flexibilitás javulása
•A kompresszió és a mozgás kombinációja által 
valósulnak meg a pozitív hatásai a myofasciális 
rendszernek, írják egy kutatásban Bove és 
Chapelle
•A flossing túlnyomó részt a felszíni rétegén 
dolgozik a fasciális rendszernek
•Javítja a mozgásképességét minden kötőszöveti 
rétegnek
•Ráadásul az ízületi ellátás is javul

Fájdalomcsillapítás
•A hatás a bőr mechanoreceptorain keresztül 
történik meg. A flossband a bőr felszínén 
dolgozik.
•Vater-Pacini test
•Ruffini testek
•Meissner testek és a Merkel sejtek
•Izomorsók
•Golgi-testecskék

A flossing működése
•Javítja az ízület mozgékonyságát
•Javítja az ízület ritmust
•Meggyorsítja az izomzat regenerálódást az 
edzés után
•Feloldja az összetapadásokat
•Fájdalomcsillapítás
•Javítja a keringést
•Javítja a koordinációt
•Növeli az izmok rugalmasságát
•Javítja az érzékelést

Felhelyezés
•Ízületi felhelyezés (minden erősség)
•Izom felhelyezés ( 2 és 3 erősség)
•Myofasciális felhelyezés (2,3 és 4 erősség)
•Posttraumás felhelyezés (1 erősség)
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Anyag


