
Du får viden om fod- og underbens-
problematikker. Lær at bruge KT I daglig-
dagen som sundhedsfaglig terapeut. 

Om din patient har Hallux Valgus, Mortons Neurom, eller blot 
en forstuvning over ankelen, kan du bruge KinesioTape som 
supplement i din behandling/udredning. KinesioTape som 
ekstra værktøj til din professionelle sundhedsfaglige rygsæk, 
udbydes til sundhedsfaglige terapeuter med fokusområde på 
fod og/eller underben af Tradium.

Du får udleveret speciallavet materiale til at tage med hjem, 
så du til hver en tid kan slå op i dit opslagsværk.

Undervisningen er sammensat af teori, praktik og evaluering af 
de hyppigst forekommende fod- og underbensproblematikker.

Du bliver certificeret igennem Kinesio og Tradium.

Undervisning af Kristian Seest - Ekstern underviser Pt.Bsc, 
Exam.idræt, CKTI, GTS samt medunderviser Fodterapeut 
Jannie Skjødt.

Målgruppe
Specialiseret KinesioTape kursus til bl.a. fodterapeuter.

Varighed
2 dage. 

Pris
Prisen er kun 2975 kr. og inkluderer:

• Undervisningsmateriale

• Forplejning

• Medlemsskab og rabatordning til KinesioTape

• 1 Rulle KinesioTape

Tilmelding
Minimum 20 deltagere og max 24 deltagere. 
https://tradium.safeticket.dk/85269/
Kinesiotape_Kursus_0323

Kursussted
Fodterapeutskolen, Sct. Peders Gade 27, 
8900 Randers C.  

Datoer og tidspunkt
Datoer: 03. og 04.03.2023

1. dag kl. 12.00-19.00
2. dag kl. 09.00-16.00

Yderligere information
Kontakt Fodterapeutskolen på mail  
kursusfodterapeut@tradium.dk for at høre mere. 
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VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

KinesioTape kursus

KINESIOTAPE KURSUS 
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