
 

 

SCREENING – TESTY PRZESIEWOWE 
 
 
 

 

Górny kr ęgosłup szyjny  
F 
E 
Potylica - C2 rotacja w lewo i w 
prawo 
Górny kwadrant szyjny 
PAIVM’s  łącznie z powtórną oceną  

 

Obręcz kończyny górnej  
aktywnie: F 

             Abd 
             HBB 
             HF 

biernie: kwadrant i pozycja 
zaryglowana 
rotacja przyśrodkowa w 90° 
Abd, powtórna ocena 

biodro  
aktywnie: przysiad 
wyprost biodra stojąc (jeŜeli 

główny problem to 
kolano/stopa) 

rotacja biodra (jeŜeli główny 
problem kręg. lędźwiowy 

biernie: F/Add 
 w: 90° F do:  Rot. Przy śr., 
rot. Boczna. 
  Test Patricka 
 E   
włączając powtórną ocenę 

dolny  Cx 
F 
E 
Rotacja w lewo i w prawo 
Dolny kwadrant Cx 
PAIVM’s powtórną ocenę 

Staw barkowo -obojczykowy  
aktywnie: Abd 
             HF 
biernie: kwadrant 
 gra stawowa AC  
włączając powtórną ocenę 

Tx 
kaszel 
E 
Rotacja w lewo i w prawo 
PAIVM’s powtórną ocenę 

Łopatkowo -Ŝebrowy   
aktywnie: F 
              Abd 
biernie: Elewacja - Depresja 
  Retrakcja - Protrakcja 
 Rot.przyśr. – rot. boczna 
Włączając powtórną ocenę 

Kolano  
czynnie: przysiad 
chód w  tył z maksymalnym 

E kolan 
biernie: w: 90° F do: rot. Przy śr.   
i bocznej 
 E, E/Add, E/Abd 
 F, F/Add, F/Abd  
włączając powtórną ocenę 

Lędźwiowy  
F 
E 
Prawy i lewy kwadrant lędźwiowy 
PAIVM’s powtórna ocena 

łokie ć 
aktywnie: F + bodziec 
    E + bodziec 
 Pro - Sup + bodziec 
biernie: F, F/Abd, F/Add 
  E, E/Abd, E/Add 
  in: 90° F   do: Pro / Sup, 
 włączając powtórną ocenę 

stopa  
czynnie: DE stojąc 
 wspięcia na palce 
biernie : Inwersia 
               Ewersja     
włączając powtórną ocenę 

1. Ŝebra  lewa 
Cx E 
LF prawa 
Prawy i lewy kwadrant dolnego Cx  
gra stawowa (podłuŜnie doogonowo, 
pa, ap) włączając powtórną ocenę 

nadgarstek  
 wszystko biernie: 
DE                 PF 
Pro                Sup 
Uln dev         Rad dev  
włączając powtórną ocenę 

TMJ staw s kroniowo 
Ŝuchwowy 
Otwieranie ust 
Poprzecznie w lewo i prawo 
Gra stawowa (głównie 
podłuŜnie doogonowo, pa i 
poprzecznie przyśrodkowo) 
włączając powtórną ocenę 

Ŝebra  
Głębokie wdechy i wydechy 
kaszel 
rotacja Tx w prawo i w lewo 
gra stawowa, włączając 
powtórną ocenę 

SIJ stawy krzy Ŝowo biodrowe  
biernie: F/Add + kompresja 
wzdłuŜ k. udowej 
test Patricka 
Nutacja / kontrnutacja 
gra stawowa, powtórna ocena  

 

 
 


