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Tabela 4.2 Punkty wrażliwe i ich skróty — cd.

Skrót Punkt wrażliwy (TP) Numer

HIOF TP high ilium in outflare (TP wysoki kości biodrowej w ro-
tacji zewnętrznej)

� 4.7.7

HISI TP high ilium sacroiliac (TP wysoki krzyżowo-biodrowy kości 
biodrowej)

� 4.7.5

IL TP m. iliacus (TP mięśnia biodrowego) � 4.7.1

LI TP low ilium (TP niski kości biodrowej) � 4.7.2

LISCH lateral TP ischiocrural muscles (boczny TP mięśni kulszowo- 
-goleniowych)

� 4.9.7

LM TP meniscus laterale (TP łąkotki bocznej) � 4.9.7

MAL TP malleolus lateralis (TP kostki bocznej) � 4.9.9

MAM TP malleolus medialis (TP kostki przyśrodkowej) � 4.9.10

MCA mediale TP calcaneum (przyśrodkowy TP kości piętowej) � 4.9.13

MISCH medial TP ischiocrural muscles (przyśrodkowy TP mięśni 
kulszowo-goleniowych)

� 4.9.8

MM TP meniscus mediale (TP łąkotki przyśrodkowej) � 4.9.3

MPSI TP middle sacroiliac pole (TP środkowego bieguna krzyżo-
wo-biodrowego)

� 4.7.8

OIIF TP os ilium in inflare (TP kości biodrowej w rotacji we-
wnętrznej)

� 4.7.8

OPL5 TP upper pole L5 (TP górnego bieguna L5) � 4.7.4

PC1 inion posterior TP C1 inion (tylny TP C1 inion) � 4.3.4

PC1—2 OKZ posteriorae TPs C1—C2 occiput (tylne TPy C1—C2 potylica) � 4.3.5

PC2—8 PS posteriorae TPs C2—C8 procc. spinosi (tylne TPy C2—C8 wy-
rostki kolczyste)

� 4.3.6

PCUB plantare TP os cuboideum (podeszwowy TP kości sześciennej) � 4.9.16

PHG palmare TP art. radiocarpea (dłoniowy TP stawu promienio-
wo-nadgarstkowego)

� 4.8.10

PIR TP m. piriformis (TP mięśnia gruszkowatego) � 4.7.10

PL1—5 PS posteriorae TPs L1—L5 procc. spinosi (tylne TPy L1—L5 wy-
rostki kolczyste)

� 4.6.2

PL1—3 PT posteriorae TPs L1—L3 procc. transversi (tylne TPy L1—L3 
wyrostki poprzeczne)

� 4.6.3

PL3—4 CR posteriorae TPs L3—L4 crista iliaca (tylne TPy L3—L4 grze-
bień biodrowy)

� 4.7.6

PRi1 posterior TP I rib (tylny TP wysoko położonego I żebra) � 4.5.3

PRi2—6 posterior TPs 2—6 ribs (tylne TPy żeber II—VI wysoko poło-
żonych)

� 4.5.4

PTh1—9 PS posteriorae TPs Th1—Th9 procc. spinosi (tylne TPy Th1—Th9 
wyrostki kolczyste)

� 4.4.4


