
Neural Manipuláció: Perifériás idegi manipuláció;
Felső test (NM2)

Felkészülési anyag

Az előzetes felkészülés minden hallgató saját felelőssége. A Barral Institute 
Hungary-nek nem célja és feladata az egyes hallgatók felkészültségi szintjének 
mérése és ellenőrzése. Ha nem készülsz fel a képzésre, előfordulhat, hogy 
lemaradsz és csalódott leszel.  
Érdemes elolvasni a Manual Therapy for Peripheral Nerves tankönyvet.  
Ezen felül összegyűjtöttem valamennyi, a Tanulási segédletben előforduló 
releváns anatómiai kifejezést és struktúrát. Kérlek, ezeknek nézz utána 
valamelyik anatómia könyvben és atlaszban!

Javaslom továbbá, hogy a felkészülést jóval a workshop előtt kezdd meg, 
megelőzve ezzel az előadás folyamatának megszakítását és biztosítva a 
kényelmes tanulási ütemet. 

Mindannyian azt szeretnénk, hogy ez a képzés érdekes és izgalmas tanulási 
élményt nyújtson valamennyi résztvevő számára.

Anatómiai kifejezések a felkészüléshez:

• gerincvelői idegek, ramus anterior/posterior/dorsalis/ventralis, truncus

• ramus communicans, ramus meninges

• Schwann-sejt, Ranvier-féle befűződés (nodus), fasciculus, Schmidt-
Lantermann rés

• endoneurium, perineurium, epineurium, mesoneurium (adventicia)

• pia mater, arachnoidea, dura mater

• vasa nervorum

• nervi nervorum

• archeocerebellum, paleocerebellum, neocerebellum

• plexus cervicalis

• infrahyoidalis izmok, suboccicpitalis izmok, intrathoracalis szervek

• n. occipitalis major/minor, n. suboccipitalis

• protuberancia occipitalis externa (inion)

• plexus brachialis



• m. pectoralis minor/major, m. latissimus dorsi, m. teres major/minor, m. 
brachioradialis, m. extensor/flexor carpi radialis, m. scalenus anterior, a. 
subclavia, n. vagus

• cervicalgia, epicondylitis, thoracalis outlet syndroma

• n. suprascapularis

• art. acromioclavicularis, art. glenohumoralis, m. supraspinatus, m. 
infraspinatus, lig. suprascapularis, lig. transversum scapulae inferius

• n. axillaris

• m. teres minor, m. deltoideus posterior, m. triceps brachii, triangularis tér, 
quadrangularis tér

• periarthritis, capsulitis, tendonitis

• n. radialis

• profundus ramus, Frohse-árkád, m. abductor pollicis longus, m. extensor 
pollicis longus, sulcus bicipitalis lateralis, sulcus spiralis, canalis carpi, m. 
supinator, m. levator scapulae

• n. musculocutaneus

• processus caracoideus (hollócsőrnyúlvány), m. coracobrachialis, m. biceps 
brachii

• n. medianus, m. pronator teres, m. flexor digitorum profundus/superficialis, m. 
palmaris longus

• n. ulnaris, m. flexi carpi ulnaris, m. flexor retinaculum, a. ulnaris, Guyon-
csatorna, Loge-de-Guyon

• n. digitalis palmaris communis

• n. phrenicus, thymus, pericardium, pleura, Glisson-tok, peritoneum, 
mellékvese, m. sternocleidomastoideus


