
PODOTECH s.r.o.
v  spolupráci so SLK, SKF a Špecializovanou detskou rehabilitačnou 
nemocnicou TETIS s.r.o. Vás pozýva na celoslovenský odborný seminár 
s medzinárodnou účasťou pod názvom

SPIO® -Stabilizing Pressure Input Orthosis 
Funkčnosť a využiteľnosť detských kompresných stabilizačných
ortéz SPIO® v procese rehabilitácie detí 

Termín a miesto konania
25. – 26. apríla 2016

Hotel REMY
Stará Vajnorská 37/A

Bratislava

POZVÁNKA

INFORMÁCIE
V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať:

Mgr. Slávka Reháková – 0911 774 833  - slavka.rehakova@podotech.sk
Ing. Margita Markovičová – 0903 423 263 – margita.markovicova@podotech.sk

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SKF.
Účastníci dostanú na záver certifikáty s pridelenými kreditmi. 

Počet kreditov: 10
Na základe vyplneného prihlasovacieho formulára budete zaregistrovaní medzi 

účastníkov odborného seminára. Kredity budú pridelené len za účasť. 

Vyplnenú prihlášku pošlite prosím poštou na adresu:
Podotech, s.r.o., Jánošíkova 7/B, 900 31 Senec

alebo na e-mailovú adresu: margita.markovicova@podotech.sk

UBYTOVANIE
Hotel REMY – Stará Vajnorská 37/A – 831 04 Bratislava

Recepcia: 02/444 550 63 – 0907 408 369 – info@remy.sk

Rezerváciu ubytovania si môžete zaznačiť aj na prihlasovacom formulári, ktorý je 
súčasťou tejto pozvánky.

Ubytovanie si hradí každý účastník samostatne.
Hotel ponúka účastníkom seminára zvýhodnenú cenu ubytovania (15 – 20 Eur/os.)

STRAVA
Organizátor zabezpečuje pre všetkých účastníkov:

• občerstvenie počas prestávok 
• obed 

• večera (na večeru je potrebné nahlásiť svoju účasť pri vypĺňaní prihlasovacieho 
formulára, neprihlásení účastníci sa nebudú môcť zúčastniť na spoločnej večeri)

REGISTRAČNÝ POPLATOK

15 Eur
Registračný poplatok za seminár zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávok. Poplatok sa uhrádza 

v hotovosti na mieste konania seminára. Zaplatením poplatku odpadá účastníkovi povinnosť odvodu zrážkovej dane za 
nepeňažné plnenie podľa Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

SPIO® -Stabilizing Pressure Input Orthosis
Funkčnosť a využiteľnosť detských kompresných stabilizačných ortéz SPIO®

v procese rehabilitácie detí 



Nancy Hylton, ako ju nazývajú jej kolegovia a klien-
ti „Mom“ je fyzioterapeutka, ktorá pracuje s  dojčata-
mi a s deťmi s neuromuskulárnym ochorením, už viac 
ako 40 rokov.  V roku 1979 založila detské terapeutické 
centrum v Kente v štáte Washington. Vyvinula koncept 
dynamických ortéz, ktoré sa sústredia na podporu 
aktívnej stability a  kontrolu svalového tonusu. Nancy 
Hilton je uznávanou lektorkou tak v USA ako aj v Eu-
rópe. Seminár vedie Nancy Hylton s  tlmočením do 
slovenského jazyka. Súčasťou seminára sú praktické 
ukážky práce s deťmi v kontexte s  využitím kompres-
ných stabilizačných ortéz SPIO®.
Využite jedinečnú príležitosť prítomnosti Nancy Hylton 
na Slovensku a zúčastnite sa na unikátnom školení pod 
vedením tejto celosvetovo uznávanej fyzioterapeutky.

HLAVNÉ TÉMY
 1. SPIO® - Dynamický ortotický systém pre deti 
 2. DAFO – Dynamické ortézy na chodenie
 3. FOAM SEATING ORTHOSIS – Pomôcky na sedenie

25.4.2016 Pondelok 

09:00 – 10:00
Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00
Hlavný program 

12:00 – 13:00
Obed

13:00 – 17:00
Hlavný program

19:00
Spoločná večera

26.4.2016 Utorok

09:00 – 12:00
Workshop – práca s deťmi

12:00 – 13:00
Obed

13:00 – 15:00
Workshop – práca s deťmi

ČASOVÝ HARMONOGRAM - PROGRAM

Všeobecný úvod do problematiky dynamických ortotických systémov SPIO. Zmena 
paradigmy z  rigidnej opory na dynamickú, hypertonus ako kompenzačný mecha-
nizmus. Biomechanika a neuro-posturálne mechanizmy. Krátka história a súvislosti 
vývoja dynamického ortotického systému SPIO.

Ako a  prečo SPIO ortotický systém pracuje a  zlepšuje aktívnu postúru, rovnováhu, 
pohyb a tonus. Dôležitosť a súvislosť somato-senzorických vstupov s pohybom a „Dy-
namic Cylinder Control“ – ovplyvnenie funkcie ramien, dolných končatín a respirácie. 

Dôležitosť „Base of Support“  pre aktiváciu rovnováhy a vzpriamovanie trupu. Využitie 
dynamických ortéz (DAFO) na ovplyvnenie pohybu, rovnováhy a kontroly tonusu.

Práca s deťmi s rozdielnymi senzo-motorickými alebo neuro-muskulárnymi prob-
lémami. Praktické ukážky využitia kompresných stabilizačných ortéz SPIO® 

DEMO PACIENTI:
 1. Dieťa s celkovou hypotóniou a nestabilitou, slabou kon-  
  trolou trupu a hlavy
 2. Dieťa s hypertonusom, narušenou aktiváciou pohybu   
  a rovnováhy  

1. prednáškový deň - Program

2. prednáškový deň - Workshop


