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Drogi pacjencie,

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

FDM – MODEL ODKSZTAŁCEŃ POWIĘZI

cieszymy się, że zdecydował/a się Pan/Pani na leczenie metodą Typaldosa 
(FDM). Przed rozpoczęciem leczenia chcielibyśmy poinformować Pana/
Panią o tej metodzie, jak i związanym z nią ryzyku i skutkach ubocznych. 
Szczegółowe informacje na temat FDM znajdą Państwo na odwrotnej stronie 
bądź pod adresem www.ifdmo.com

FDM jest najskuteczniejszą dotychczas metodą leczenia bólu występującego 
w obrębie narządu ruchu. Opracowany przez amerykańskiego lekarza 
medycyny ratunkowej dr. Stevena Typaldosa model odkształcenia powięzi 
za przyczynę dolegliwości fizycznych uznaje dystorsje (odkształcenia / 
uszkodzenia) powięzi. Są one częścią tkanki łącznej i tworzą podstawową 
strukturę ludzkiego organizmu. Narażanie powięzi na uszkodzenia, 
spowodowane urazami, wypadkami bądź codziennym obciążeniem, 
może powodować bóle lub ograniczenie funkcjonalności. Praktyczne 
zastosowanie FDM umożliwia ekspresową terapię tych dolegliwości. Poprzez 
ukierunkowane badanie stwierdza się powodujące je czynniki i koryguje się je 
przy pomocy specjalnych zabiegów manualnych przeprowadzanych przez 
wykwalifikowanych terapeutów FDM, które dla pacjentów mogą być nieco 
nieprzyjemne i bolesne. 

Leczenie ma działanie bezpośrednie, przez co może zostać natychmiast 
ocenione przez pacjenta. Leczenie jest kontynuowane, jeżeli osiągnie odpo
wiedni skutek. W przypadku braku efektu dochodzi do ponownego dopaso
wania sposobów leczenia lub ewentualnie ponownego zdiagnozowania 
pacjenta.

Przeciwwskazania dotyczące leczenia FDM

W niektórych przypadkach odradza się lub ewentualnie nawet wyklucza 
leczenie FDM. Zaleca się poinformowanie swojego terapeuty w kwestii 
swojego wywiadu chorobowego, uwzględniając schorzenia takie jak 
np. cukrzyca, osteoporoza, tętniaki, zaburzenia układu naczyniowego, 
miażdżyca, zapalenie stawów, przerzuty nowotworowe i inne.

Zakres ryzyka i działania uboczne, które mogą wystąpić na skutek 
leczenia FDM:

• Bóle mięśni (opóźniona bolesność mięśni – zakwasy).
• Poprzez częściowo wysoce inwazyjne techniki mogą występować nerwobóle.
• Reakcje centralnego systemu nerwowego, jak np. dolegliwości układu 
 krążenia, zmęczenie, zawroty głowy, potliwość, mdłości itd. 
• Podrażnienia skóry, krwiaki, zaczerwienienie leczonego obszaru.
• Początkowe pogorszenie objawów na 23 dni przy poprawie ruchliwości.
• Do b. rzadkich skutków  ubocznych należą urazy układu kręgowo
 podstawnego, udar, wypadnięcie dysku, złamania kości 
 (Uwaga pacjenci z osteoporozą!).

Ze względu na kompetentne wykształcenie naszych certyfikowanych tera
peutów przez IFDMO nie zanotowało żadnych przypadków poważnych bądź 
trwałych uszkodzeń spowodowanych metodą Typaldosa. 

Baza certyfikowanych terapeutów znajduje się na stronie  www.ifdmo.com.

1) Wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej ( jaskra)

Zgadzam się na leczenie w oparciu o model odkształcenia powięzi i oświadczam niniejszym, iż zostałem 
wyczerpująco poinformowany oraz że jestem w pełni świadomy/a zasad działania powyższej metody, 
a także możliwych skutków ubocznych i związanego z tym ryzyka. Odpowiedzi na wszelkie pytania 
miałem/am okazję uzyskać podczas prywatnej konsultacji. W razie zaburzeń zdrowotnych niezwłocznie 
poinformuję prowadzącego leczenie terapeutę i/lub skonsultuję się z lekarzem.

TAK NIE    Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź i ew. uzupełnienie wpisać w polu „notatki”                            

2) Osteoporoza 

3) Stany zapalne lub infekcje

4) Choroby psychiczne

5) Stosowanie leków

6) Choroby naczyniowe (np. miażdżyca, zakrzep)

7) Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, leki)

8) Wypadki, operacje, urazy aparatu ruchowego

9) Ciąża

10) Inne:

Ulica, kod pocztowy, miejscowość

STAN ZDROWIA I CZYNNIKI RYZYKA

DEKLARACJA ZGODY

PROSZĘ WYPEŁNIĆ W CAŁOŚCI

Telefon Email

Nazwisko, imię (pacjenta/ki) Data urodzenia

Pieczęć przychodniMiejscowość, data, podpis pacjenta/tki                                                                 

Notatki:
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LECZENIE BÓLU 

MODEL ODKSZTAŁCEŃ POWIĘZI
Kiedy stosuje się metodę FDM ?
Metoda FDM od lat stosowana jest z powodzeniem przez wykwalifiko
wanych terapeutów przy dolegliwościach związanych z układem ruchu.

Na podstawie gruntownego badania zgodnie z modelem FDM oraz ogól
nej oceny dolegliwości pacjenta terapeuta opowiada się za lub przeciwko 
leczeniu za pomocą FDM. 

LECZENIE MOŻE BYĆ POMOCNE PRZY:

• ostrych bólach wynikających ze skręcenia i zwichnięcia stawów, 
 lumbago, sztywności karku,
• ostrych i przewlekłych kontuzjach sportowych,
• przed i pooperacyjnych ograniczeniach ruchowych,
• bólach pleców, krzyża, ramion, karku i stawów,
• zaburzeniach czucia, osłabieniu siły mięśniowej, zaburzeniach równowagi,
• wszystkich rodzajach urazów sportowych,
• przewlekłych dolegliwościach związanych z układem ruchu,
• niektórych problemach internistycznych po konsultacji medycznej,

Przebieg i koszt terapii
1. DIAGNOZA FDM

Diagnozowanie FDM opiera się na trzech filarach. Poza diagnozą na 
podstawie medycyny naukowej prowadzi ono również do niezależnej 
diagnozy FDM.

Szczególne znaczenie ma przy tym interpretacja mowy ciała pacjenta. 
Poprzez odpowiednią interpretację te intuicyjne gesty mogą zostać 
rozszyfrowane i wskazywać bezpośrednio na odkształcenia powięzi. 
Szczegółowe badanie i wywiad chorobowy uzupełniają diagnozę FDM. 
Zdjęcia rentgenowskie, badania krwi itd. są również uwzględniane w 
przebiegu badania.

2. LECZENIE FDM METODĄ TYPALDOSA

Po wykluczeniu ewentualnych przeciwwskazań i określeniu dokładnej 
definicji celu leczenia terapeuta może skorygować je za pomocą do
pasowanych technik. 

• Częściowo stosuje się mocny ucisk na poszczególne punkty lub 
 połączenia międzymięśniowe.
• Inne odkształcenia w okolicy stawów  można leczyć za pomocą trakcji 
 i kompresji.
• Również leczenie powierzchniowe powięzi może łagodzić niektóre 
 dolegliwości.

3. KONTROLA REZULTATU LECZENIA

Leczenie ma działanie bezpośrednie, przez co może zostać natychmiast 
ocenione przez pacjenta. Leczenie jest kontynuowane, jeżeli osiągnie 
odpowiedni skutek. W przypadku braku efektu dochodzi do ponownego 
dopasowania sposobów leczenia lub ewentualnie ponownego 
zdiagnozowania pacjenta.

FDM jest nie tylko skuteczne u sportowców wyczynowych, również dzie
ci i niemowlęta poddawane tej terapii czerpią z niej korzyści. 

KOSZT

Dzięki wysokiej efektywności tej metody terapeuci FDM wykonują mniej 
zabiegów, niż przy dotychczas stosowanych sposobach leczenia. 

Państwowe kasy chorych jak na razie nie zwracają kosztów takiego leczenia.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących kosztów leczenia za
leca się kontakt z terapeutą.

FDM w praktyce
Powięzi są częścią tkanki łącznej i tworzą podstawową strukturę ludzkie
go organizmu. Narażanie powięzi na uszkodzenia, spowodowane uraza
mi, wypadkami bądź codziennym obciążeniem, może powodować bóle 
lub ograniczenie funkcjonalności. 

Praktyczne zastosowanie FDM umożliwia ekspresową terapię tych do
legliwości. Poprzez ukierunkowane badanie określa się wywołujące je 
czynniki i koryguje się je przy pomocy specjalnych zabiegów manualnych 
przeprowadzanych przez wykwalifikowanych terapeutów. 

Terapeuci FDM przechodzą wielostopniowy proces dokształcania 
według wytycznych IFDMO i gwarantują kompetentne i bezpieczne 
leczenie.


