
 

TALLER D’EMBENATS 
MULTICAPA PER A 

LIMFEDEMES I VARIANTS.  
 

 
 

 

 
PRESENTACIÓ 
A través d’aquesta formació, exposarem al professional de fisioteràpia la necessitat de saber fer un embenat multicapa en 
una fase determinada del tractament de reducció del limfedema juntament amb altres tècniques com DLM, pressoteràpia i 
exercici físic. 
Els alumnes que realitzin el curs podran adquirir coneixements sobre la patologia limfàtica, que ens farà comprendre la 
necessitat de l'embenat per reduir i contenir l'edema; comprendrem l'efecte dels embenats multicapa durant el moviment 
del pacient sobre l'edema i la diferència amb les mitges de compressió; entendrem quan recomanar les mitges de contenció, 
i quan farem i per què un embenat multicapa; i reflexionarem en relació a la importància de la valoració i mesura de 
l'extremitat en cada sessió del tractament. 

OBJECTIUS 
Aquesta formació aportarà al fisioterapeuta uns objectius específics: 
• Els embenats multicapa els abordarem d'una manera ràpida, senzilla i eficaç. 
• Prendrem consciència de la importància d'explicar al pacient per què ha de suportar uns dies l'embenat, implicant-lo al 

màxim en el seu tractament. 
• Revisarem l'embenat abans que el pacient surti de la consulta. 

 
Així com uns objectius d’aprenentatge: 
• Treballarem l’embenat d’extremitats inferiors i superiors amb diferents variants dels embenats multicapa depenent de 

com sigui l'edema. 
• Ajustarem les benes a l'edema que estiguem embenant. 
• Aprendrem a utilitzar el material amb altres edemes com edemes traumàtics o postquirúrgics. 

TEMARI 
• Embenat multicapa: Quan i com. Coneixement del material 
• Fase d’aplicació de l’embenat multicapa en tractaments de limfedema 
• Mesures de l’evolució del tractament 
• Pràctica d’embenat de l’extremitat superior 
• Variants de l’embenat segons l’edema limfàtic 
• Comprovació de l’embenat 
• Pràctica de l’embenat de l’extremitat inferior 
• Variants de l’embenat segons l’edema a tractar 
• Comprovació de l’embenat. Cures a l’extremitat 

Adreçat a: Fisioterapeutes col·legiats 
Durada: 8 hores lectives 
Preu: 165€ (preu de la formació 60€ + preu del 
material 105€) 
Calendari: 26 de novembre de 2022 
Horari: dissabte de 10.00 h a 14.15 h i de 15.30 h a 
19.45 h 
Lloc de realització: Espai Pujades- C/ Pujades, 350, 
08019, Barcelona. 

DOCENT 
 

Esther Bergel Petit: Fisioterapeuta del CAP de Sant Andreu i 
docent universitària. 

Material necessari per al curs: Es recomana als alumnes que duguin roba còmoda i una tovallola gran o talla per cobrir la llitera. Avaluació del 
curs: Es realitzarà una avaluació continuada del curs que contemplarà l’assistència i la participació de l’alumnat. El percentatge d'assistència 
mínim per obtenir el certificat del curs és del 100%.  


