
 
 

 

Değerli Kullanıcılarımız, 

 

Fizyoterapistler ve fizyoterapist asistanları için çok çeşitli fizik tedavi müdahalelerini ve 

muayenelerini kapsayan, kısa, eğitici kliplerin yanı sıra en iyi eğitmenlerden seminerler ve 

fiziksel ve mesleki terapinin tarihi üzerine derinlemesine belgeseller içeren, Masaj ve 

biyomekanik üzerine bilgi içeren Infobase, Films On Demand Physical Therapy, Fizik 

Tedavi Video Veritabanı 19 Nisan 2023 tarihine kadar üniversitemiz deneme erişimine 

açılmıştır. Aşağıda bulunan erişim linkini kullanarak veritabanı içeriğine ulaşabilirsiniz.  

 

 
Erişim Linki:  
 
https://fod.infobase.com/PortalPlayLists.aspx?wid=276433&level=Subject&sid=1759 
 

 
 
Infobase, Films On Demand  Physical Therapy  

Fizik Tedavi Video Veritabanı 

Özel Testler 

94 bölümlük bir dizi özel sunum varus ve valgus dahil fizik tedavide kullanılan testler diz, 

parmak, bilek ve dirsek için stres testleri; Trendelenberg testi; 90–90 düz bacak testi; diz 

kapağı  testi; McMurray testi; ön/arka nervür sıkıştırma testi; Milgrim testi; ve daha fazlası. 

Bantlama ve Sarma Prosedürleri 

41 parçalı spor hekimliği için sarma ve bantlama serisi, farklı türde bant ve elastik sargıları 

kapsayan, RICE yöntemi ve sarma ve bantlama adımları çok çeşitli burkulmalar, morluklar ve 

diğer yaralanmalar. 

Eklem Mobilizasyonlari 

14 bölümlük bir dizi dahil olmak üzere eklem mobilizasyon tekniklerine ilişkin ayrıntılar  

posterior kaymalar, subtalar kaymalar, tibial kaymalar, humerus kaymalar, ulnar kaymalar ve 

radyokarpal kaymalar 

Proprioseptif nöromüsküler Fasilitasyon 

Yedi bölümlük bir dizi D1 fleksiyon, D1 uzantısı, D2 fleksiyon ve D2 ekstansiyon germe 

teknikleri. 

 

https://fod.infobase.com/PortalPlayLists.aspx?wid=276433&level=Subject&sid=1759


Fizik Tedavi Tarihi 

Beden eğitimi, tıptaki gelişmeler, çocuk felci salgını ve Dünya Savaşları fizik tedavinin 

büyümesini etkilemiştir .  Ayrıca tarihteki fizik tedavi uygulamalarını tartışır. 

Spor Masajı  

İki saat spor masaji  içerir. 13 seans masaj detaylandırma: koşucular, bisikletçiler, yüzücüler ile 

çalışmak için araçlar, tenisçiler ve diğer sporcular. 

Dejeneratif Tedavi Stratejileri Eklem Hastalığı 

Ağrının üstesinden gelmek ve işlevi iyileştirmek ile ilgili vaka çalışmaları, hasta sunumları ve 

incelemeleri. Değerlendirme sürecinin temel adımlarını detaylandırarak patoloji, değerlendirme 

teknikleri ve kavramları, özellikle dejeneratif eklem değerlendirme ve tedavi etme becerilerini 

içerir. 

Spor Sarsıntısında Yeni Paradigmalar    

Beyin sarsıntısı alanında son araştırma ve gelişmeler, yaralanmanın ölçümleri ve mekanizmaları, 

fizyolojik iyileşme, tekrarlanan yaralanmanın etkileri. 

 


