
Neural Manipuláció: Perifériás idegi manipuláció; 
Altest és alsó végtagok (NM3) 

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 Barral Manual Therapy for Peripheral Nerves c. könyvét.  
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 communicans, ramus meninges 

• fasciculus 

• endoneurium, perineurium, epineurium, mesoneurium (adventicia) 

• vasa nervorum 

• nervi nervorum 

• n. femoralis, lig.inguinalis, a. femoralis, m. psoas 

• n. saphenus, vena saphenus, m.adductor magnus, m. vastus medialis 

• plexus lumbalis és ágai 

• n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis, n. femoralis 
cutaneus lateralis, n. obturatorius, n. fibularis communis 



• m. quadratus lumborum, m. psoas minor, tractus iliotibialis 

• n. inguinalis, canalis inguinalis 

• funiculus spermaticus, annulus inguinalis profundus, n. hypogastricus, m. 
cremaster, pseudohernia 

• n. clunealis superior/medialis/inferior 

• foramen obturatum, m. adductor brevis, m. obturator internus/externus, 
m. iliacus, m. sartorius, m. adductor longus, m. gracilis 

• plexus sacralis 

• n. ischiadicus 

• m. piriformis, m. quadriceps femoris, m. levator ani, m. gastrocnemius, 
plexus pudendus, tuberositas ischii, m. trochanter major, spina iliaca 
posterior superior (SIPS) 

• dysmenorrhea, Morton neuroma (interdigitalis neuralgia), canalis stenosis 

• n. tibialis 

• m. gluteus medius/minimus, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. 
biceps femoris, n, suralis, n gluteus superior 

• n. pudendus 

• plexus sacrococcygealis 

• lig. sacrospinosus, fossa ischiorectalis, sphincter ani externus, sphincter 
urethrae, a. pudendus int., m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus, lig. 
sacrospinosus, lig. sacrotuberale, canalis pudendalis (Alcock-féle csatorna) 

• coccydynia, vulvodynia, vaginismus, episiotomia (gátmetszés) 

• n. fibularis communis/profundus/superficialis 

• m. peroneus tertius, m. peroneus longus, m. peroneus brevis 

• ramus calcaneus, a. tibialis posterior, a. poplitea 

• n. plantaris medialis/lateralis 

• n. digitalis plantaris proprius/communis 

• m. interosseus plantaris, os naviculare (pedis)


