
NEW MANUAL ARTICULAR APPROACH 
LOWER EXTREMITY 

(NMAA-MALE) 
Felkészülési segédanyag 

Az előzetes felkészülés minden hallgató saját felelőssége. A Barral Institute 
Hungary-nek nem célja és feladata az egyes hallgatók felkészültségi 
szintjének mérése és ellenőrzése. Ha nem készülsz fel a képzésre, 
előfordulhat, hogy lemaradsz és csalódott leszel.  
Érdemes elolvasni a Jean-Pierre Barral & Allan Croibier: New Manual Articular 
Approach: Lower Extremity tankönyvet.  
Ezen felül összegyűjtöttem valamennyi, a Tanulási segédletben előforduló 
releváns anatómiai kifejezést és struktúrát. Kérlek, ezeknek nézz utána 
valamelyik anatómia könyvben és atlaszban! 

Javaslom továbbá, hogy a felkészülést jóval a workshop előtt kezdd meg, 
megelőzve ezzel az előadás folyamatának megszakítását és biztosítva a 
kényelmes tanulási ütemet.  

Mindannyian azt szeretnénk, hogy ez a képzés érdekes és izgalmas tanulási 
élményt nyújtson valamennyi résztvevő számára. 

Anatómiai kifejezések a felkészüléshez: 

• Acetabulum 

• Porc 

• Passzív ínszalagok 

• ligamentum iliofemoralis (Bigelow) 

• lig. orbicularis 

• lig. ischiofemoralis 

• lig. pubofemoralis 

• lig. iliopectineus 

• lig. capitis femoris 



• Aktív ínszalagok 

• musculus tensor fascia latae 

• m. gluteus (maximus, medius and minimus) 

• m. piriformis 

• m. obturator internus 

• m. obturator externus 

• m. gemellus (inferior, superior) 

• m. quadratus femoris 

• m. pectineus és gracilis 

• m. adductor longus és magnus 

• m. rectus femoris 

• m. tractus iliotibialis 

• m. vastus lateralis, intermedius, medialis 

• Canalis adductorius 

• Hiatus adductorius 

• Artériák 

• a. femoralis 

• a. descendens genus 

• a. iliaca interna 

• a. poplitea 

• a. genicularis 

• Retinaculum patellae (medialis, lateralis) 

• Ligamentum 

• lig. collaterale fibulare 

• lig. collaterale tibiale 

• lig. popliteum arcuatum 



• lig. popliteum obliquum 

• lig. cruciatus anterior 

• lig. cruciatus posterior 

• lig. transversum genus 

• Bursa femoris 

• Bursa anserina 

• B. subtendineae musculi sartorii 

• Pes anserinus superficial, sartorius, semitendinous, gracilis 

• Pes anserinus profundus, semimembranous 

• B. subtendinea musculi gastrocnemii lateralis 

• membrana interossea cruris 

• Ligamentum collaterale (mediale, laterale) 

• Ligamentum calcaneofibulare 

• Ligamentum talocalcaneum 

• Ligamentum tibionavicularis 

• Ligamentum tibiocalcaneum 

• Egyéb ligamentumok 

• lig. talofibulare (anterius, posterius) 

• lig. calcaneofibulare


