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Sihtgrupp:  

Isikud, kes soovivad omandada k-teipimise baasteadmised ja -oskused.  

 

Nõuded õpingute alustamiseks: teadmised funktsionaalsest anatoomiast. 

 

Õppe eesmärk:  

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab k-teipimise läbiviimiseks baasteadmised ja -oskused, 

teipides lähtub eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest,   kutse-eetikast, hügieeni, 

tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast. 

 

Õpiväljundid: 

Õppija:  

1) mõistab k-teipimise kontseptsiooni, teibi omadusi, selle kasutamise ja funktsionaalse 

hindamise põhimõtteid; 

2) rakendab teadmisi ja oskusi kliendi k-teipimisel, vastavalt juhendile ja hindab k-

teipimise tulemust. 

Õppesisu: 

1) anatoomilis-füsioloogiline  kontseptsioon k-teipimisel,  

2) teipimise põhjendatus, võimalused,  

3) töökoha ettevalmistamine, 

4) anamneesi kogumine,  

5) hügieen,  

6) organismi vastureaktsioonid (allergia, karvasus, jne)  

7) soovitused kliendile  teipimisejärgselt 

 

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe, loeng, harjutus. 

 

Iseseisev töö: Puudub 

 

Õppematerjalide loend: K-teipimise töövihik, konspekt. 
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Aines kasutatav kirjandus ja allikad: 

1) K-Taping: An Illustrated Guide - Basics - Techniques - Indications Paperback. B. 

Kumbrink.  2012. 

2) The effects of trunk kinesio taping on balance ability and gait function in stroke patients 

3) Yang Jin Lee1), Ji Young Kim2), Seong Yoel Kim1), Kyung Hoon Kim3).  Journal of 

Physiotherapy, vol 28, 2016.  

4) Effect of Taping on Spinal Pain and Disability: Systematic Review and Meta-Analysis of 
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and kinesiology tape for treating thumb metacarpophalangeal joint hyperextension injury. Sun-
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Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

 

Hindamismeetodid. Praktiline töö: õppija demonstreerib k-teipimist baasteadmiste ja -

oskuste tasemel. 

 

Hindamiskriteeriumid 

Õppija: 

1) defineerib k-teipimise mõiste, kirjeldab k-teipimise kasutusvõimalusi, toimimise 

põhimõtteid; 

2) kirjeldab k-teipimise üldisi näidustusi vastunäidustusi; 

3) kasutab k-teipimist vastavalt kliendi seisundile, rakendades selleks sobivaid tehnikaid; 

4) analüüsib k-teipimise tulemust vastavalt liigesliikuvuse hindamistulemustele ja 

valuskaalale. 

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus - kui õppija on läbinud hindamise ja 

saavutanud õpiväljundi/d,  tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Tallinnas, EMTK õppeklassis, milles on loodud 

tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.  

Õppevahendid: k-teip, käärid, raseerimisvahendid, massaažilaud, käterätikud,  jalarull, 

desinfitseerimisvahend, kätepaber, tahvel. 
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