
Z a a w a n s o w a n e
wielofunkcyjne narzędzia 

IASTM

Zaprojektowane i rozwinięte po latach 
badań, zastosowań klinicznych 

i       feedback'u  terapeutów

Unikalna kombinacja trzech 
Narzędzi IASTM 

ERGON I  ERGON II  ERGON III 

DLACZEGO Narzędzia ERGON IASTM?

TECHNIKA ERGON oferuje
wszechstronny system 

edukacyjny

1. Trzy precyzyjnie zaprojektowane i wykonane
narzędzia do terapii tkanek miękkich

2. Wykonane ze stali nierdzewnej klasy medycznej
3. Zaprojektowane tak, by mieć 23 brzegi/ boki

wykorzystywane w terapii
4. Ukształtowane tak, by dopasować się do

specyficznych części ciała
5. Zaprojektowane tak, by zredukować

wysiłek praktyka i zoptymalizować
efektywność terapii

6. Wykorzystywane przez
tysiące klinicystów
na całym świecie

Ucz się od 
najlepszych 
instruktorów 
IASTM:

Krok 1:
Efektywnie oceniaj 

zaburzenia tkanki miękkiej 
wykorzystując Procedurę Skanowania 

Techniki ERGON (ETSP). Poszerzaj
swoje zdolności oceny diagnostycznej 

używając Narzędzi ERGON.
Krok 2:

Naucz się 15 podstawowych i 10 
zaawansowanych Ruchów

Terapeutycznych TECHNIKI ERGON. 
Krok 3:

Naucz się korzystać z Metody 
TECHNIKA ERGON podczas 

19 ćwiczeń, by móc leczyć wszystkie 
patologie mięśniowo - szkieletowe

Krok 4:
Teraz zastosuj TECHNIKĘ ERGON 

w swojej praktyce klinicznej.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ NA KURS TECHNIKI ERGON 
www.ergontechnique.com

NALEPSZE CENY NARZĘDZI IASTM NA ŚWIECIE 
DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Zamów swój zestaw ergon IASTM już dziś 
www.ergontechnique.com

Mówią o nas

Nicolaos Koulopoulos
Fizjoterapeuta Narodowej Drużyny Piłkarskiej Grecji, 

Grecki Komitet Olimpijski

Muhammad Sufi
Specjalista ds. zdrowia i fitnessu

"Narzędzia Ergon wielokrotnie pomogły mi podczas terapii zawodowych
sportowców biorąc pod uwagę to, że profesjonalny sport stawia wysokie
wymagania przy ograniczonym czasie. Na Igrzyskach Olimpijskich, 
gdzie nie ma wystarczającej ilości czasu na odpowiednią rehabilitację, 
Narzędzia Ergon stanowią najlepszy wybór w rehabilitacji sportowców".

"Jako specjalista ds. zdrowia i fitnessu, wierzę że IASTM jest świetnym
narzędziem, które warto posiadać w szczególności kiedy pracujesz ze
sportowcami. To co sprawia, że Ergon jest unikalny to to, że Ergon pracuje razem 
z Uniwersytetami, klinikami jak również z profesjonalnymi klubami sportowymi. 
Narzędzia Ergon zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne podejścia 
ergonomiczne, co sprawia że z chęcią kładę na nich moje ręce".

www.ergontechnique.com
info@ergontechnique.com 

iastmgreece@gmail .com
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ERGON I
Fascializer

ERGON II
Rhino

ERGON III
F - bar

Wielofunkcyjne, 
podwójnie fazowane 

narzędzie. Ma 6 brzegów 
terapeutycznych i działa jak 
kompletny zestaw narzędzi. 

Służy jako kompletny zestaw 
5 narzędzi. Może być używane 

zarówno do badania jak i do terapii. 
Łatwo trzyma się je w jednej dłoni. 

Ma 3 punkty terapeutyczne, dzięki którym 
możemy wytworzyć stopniowe 

zwiększenie nacisku/obciążenia. Może być 
wykorzystywane w terapii funkcjonalnej.   

.

Double 
beveled
Has 12 

treatment edges 
and is ideal for 

localized treatment
Can be utilized both for 

evaluation and treatment
Has innovative handles (double-

beveled) appropriate for localized 
aggressive treatment

Has several edges working ideally both for 
larger and smalle body areas

Can be used for functional treatment

Mieszane (pojedynczo/ podwójnie) fazowane 
narzędzie. Ma 5 brzegów terapeutycznych 
i jest idealne do terapii miejscowej. Łatwo 
trzyma się je w jednej dłoni. Posiada wypukłą 
stronę przypominającą pióro używaną do terapii 
miejscowej i badania. Posiada również 
innowacyjną prostą (pojedynczo fazowaną) 
stronę używaną do agresywnej terapii 
miejscowej. Ma małe trójwymiarowe punkty 
używane do miejscowej trakcji tkanek. Może 
być wykorzystywane w terapii funkcjonalnej.
 

Podwójnie 
fazowane 
narzędzie. 
Ma 12 brzegów 
terapeutycznych 
i jest idealne do terapii 
miejscowej. Może być 
używane zarówno do badania 
jak i do terapii. Ma innowacyjne 
rękojeści (podwójnie fazowane) 
odpowiednie do agresywnej terapii 
miejscowej. Ma wiele brzegów, które 
pasują idealnie zarówno do większych 
jak i mniejszych obszarów ciała. Może 
być wykorzystywane w terapii 
funkcjonalnej.

Sony
Przekreślenie




