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 MÚINTEOIRÍ CÓNAITHEACHTA 

"Bacainní a Shárú" 
AN FHEALSÚNACHT IS BONN LENÁR bPLEANANNA CEACHTA 
Na múinteoirí sin a ghlacann páirt i gclár Múinteoirí Cónaithe CÚRAM, chuir siad ‘modúl 
foghlama’ le céile um LeigheasTeic in Éirinn, modúl a nascann iliomad téamaí agus 
sruthanna ó churaclaim na bunscoile agus an teastais shóisearaigh.  Múinteoirí a 
chruthaigh na pleananna ceachta bunscoile agus meánscoile do mhúinteoirí agus tá siad ar 
fáil ar líne ionas gur féidir iad a úsáid i seomraí ranga ar fud an domhain. 

Le linn a gcuid tréimhsí cónaitheachta, d'fhorbair múinteoirí ábhar na bpleananna ceachta 
agus iad ag obair go díreach le taighdeoirí CÚRAM, fad a bhí siad ag foghlaim faoin taighde 
um fheistí leighis a bhíothas a dhéanamh in CÚRAM. Cuireadh múinteoirí bunscoile agus 
meánscoile le chéile ina mbeirteanna chun pleananna a chur le chéile a chuimsíonn cúig 
mhórthéama: bithábhair, an croí, an inchinn, córas an mhatánchnámharlaigh agus 
gaschealla. Chinntigh an chomhpháirtíocht idir na múinteoirí bunscoile agus meánscoile go 
ndearna na hábhair a chruthaíodh dul chun cinn nádúrtha ó aoisghrúpa go haoisghrúpa. 

Rinne Amharc-Ealaíontóir na pleananna ceachta a dhearadh agus a fhormáidiú agus 
baineadh leas as modheolaíochtaí difriúla teagaisc ionas go n-oirfidís d'iliomad intleachtaí 
agus do raon stíleanna foghlama agus cumas an tseomra ranga. Ach a mbaintear leas as 
raon cur chuige teagaisc, tá súil againn go mbeidh gach leanbh ar gach leibhéal 
rannpháirteach beag beann ar a dtallann nádúrtha nó a spéiseanna. 

Is féidir gach cur i láthair, leabhrán plean ceachta agus acmhainní roghnacha a íoslódáil 
saor in aisce ag: http://www.curamdevices.ie/curam/public-engagement/teachers-in-
residence/ . Tá súil againn go mbainfidh tú féin agus do chuid daltaí idir thairbhe agus 
taitneamh as an mbealach foghlama seo agus sibh ag foghlaim faoin ionad taighde seo 
againne agus faoi thionscal LeigheasTeic! 

Is mise, le meas, 

An Dr. Sarah Gundy 

An Bainisteoir Cláir - Múinteoirí Cónaitheachta 

http://www.curamdevices.ie/curam/public-engagement/teachers-in-residence/
http://www.curamdevices.ie/curam/public-engagement/teachers-in-residence/


Plean Ceachta don Inchinn 

Snáithe: 

Feasacht agus Cúram Comhshaoil 

Snáith-aonad: 

Eolaíocht agus an Comhshaol 

Cuspóirí an Inneachair: 

• Úsáid na heolaíochta agus na teicneolaíochta i gcomhthéacsanna

aithnide a thuiscint.

• Scrúdú a dhéanamh ar bhealaí inar chuir an eolaíocht agus  an

teicneolaíocht ar bhealach dearfach le húsáid acmhainní an domhain.

• An cion a dhéanann eolaithe ar son na sochaí a aithint.

Snáithe: 

Ábhair 

Snáith-aonad: 

Airíonna agus Saintréithe Ábhar 

Cuspóirí an Inneachair: 

• An chaoi a n-úsáidtear nó a ndéantar ábhair nó arb ann dóibh mar

gheall ar an gcine daonna, a aithint.

• A thabhairt faoi deara go dtagann meath nó lobhadh ar ábhair áirithe

go nádúrtha agus go maireann ábhair eile i bhfad sa chomhshaol.

Naisc le Curaclam na Bunscoile 



Torthaí Foghlama 
Ba chóir go mbeadh ar chumas leanaí na nithe seo a leanas a 

dhéanamh: 

1. A thuiscint cad is néarón ann.

2. A thuisicnt conas a sheolann agus a fhaigheann néarón

teachtaireacht.

3. Beidh eolas acu ar fheidhm ghinearálta néara-tharchuradóirí.

4. Beidh eolas acu ar chuid de chomharthaí sóirt an ghalair Parkinson.

5. Beidh a fhios acu cad is cúis le galar Parkinson - easpa dopaimín.

6. Beidh eolas acu ar an gcoincheap ar a dtugtar Spreagadh

Inchinne Domhain mar chóir leighis do ghalar Parkinson.

7. Tuiscint a fháil ar an tábhacht a bhaineann leis na bithábhair

chuí a úsáid chun feistí leighis a dhearadh.

8. A thuiscint go bhfuil dearadh na feiste leighis tábhachtach ó

thaobh a fheidhme de.

9. Feiste leighis a dhearadh.

Snáithe: 

Neacha Beo 

Snáith-aonad: 

An cine daonne 

Cuspóir an Inneachair: 

Tuiscint shimplí a fháil ar an struchtúr a bhaineann le cuid de mhór-orgáin 

inmheánacha agus sheachtracha na colainne. 



Eochairfhocail agus Sainmhínithe 

Eochairfhocal Sainmhíniú 

1. Néarón Cill shainfheidhmeach ar féidir léi 

teachtaireachtaí a sheoladh agus a 

fháil agus úsáid á baint as néara-

tharchuradóirí 

2. Sionapsa Bearna idir dhá néarón nár mhór do 

theachtaireacht léim trasna. 

3. Néara-tharchuradóir Ceimiceáin a dhéanann néaróin a 

iompraíonn teachtaireachtaí ar feadh 

sionapsaí. 

4. Dopaimín Cineál néara-tharchuradóra a dhéanann 

néaróin san inchinn. 

5. Saicín Laistigh de néarón, scaoileann saicín 

néara-tharchuradóirí leis an sionapsa. 

6. Gabhdóir Laistigh de néarón, faigheann gabhdóir 

néara-tharchuradóirí ag an sionapsa. 

7. Comhartha Sóirt 

(Siomptóm) 

Comhartha a thugann le fios go bhfuil 

galar ann. 

8. Creathán Nuair a bhíonn matáin ag crith go 

rithimiúil astu féin. 

9. Diagnóisiú Cineál breoiteachta nó faidhbe eile a 

aithint ach na comharthaí sóirt a 

scrúdú. 

10. Cóireáil Cúram nó aire leighis a thabhairt. 



11. Substantia Nigra Áit atá sa lár-inchinn a bhfuil baint 

mhór aici le gluaiseacht. 

12. Bithábhar Ábhar ar féidir innealtóireacht a 

dhéanamh air chun cuiciú leis an 

gcolainn í féin a leigheas. 

13. Íos-ionrach Is féidir rud a chur isteach sa cholainn 

gan dochar a dhéanamh di. 

14. hInnealtóireacht 

Bhithleighis 

Meascán den innealtóireacht agus 

den leigheas chun cuidiú le sláinte 

daoine a fheabhsú. 

15. Spreagadh 

Inchinne 

Domhain 

Úsáid a bhaint as gníomhaíocht 

leictreach chun néaróin a spreagadh. 

16. Feiste Leighis Ábhar, gaireas, bogearra nó rud ar 

bith eile a úsáidtear chun: galar nó 

gortú a dhiagnóisiú, a chosc, a 

dhianfhaire nó a chóireáil; cuid nó 

próiseas na colainne a fhiosrú, a 

athsholáthar nó a leasú. 

Gníomhaíochtaí Foghlama 
Déanfaidh leanaí na nithe seo a leanas: 

• Codanna E agus M den chairt EMF a líonadh isteach.

• Féachaint ar fhíseán de Michael J. Fox agus é ag caint ar

chomharthaí sóirt an ghalair Parkinson.

• Plé a dhéanamh ar an saol a chaitheamh le galar Parkinson.

• Foghlaim faoi néaróin a dhéanann cumarsáid agus úsáid á baint

as néara-tharchuradóirí, go háirithe dopaimín.



• A léiriú conas a iompraíonn dopaimín teachtaireacht trasna

sionapsa agus daltaí mar a bheadh saicíní agus gabhdóirí

néaróin.

• Caint agus plé a dhéanamh ar fheistí leighis chun galar

Parkinson a chóireáil agus úsáid á baint as Spreagadh Inchinne

Domhain.

• Páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht ghrúpa chun feiste leighis a

thógáil a dhéanfadh cóireáil ar ghalar Parkinson - feiste a

bheadh íosionrach.

• A saothar a chur i láthair an ranga.

• A gcuid oibre a mheas ach bileog shaothair a úsáid.

• Cuid F den chairt EMF a líonadh.

Eolas/Comhaid Bhreise 

Seoladh Idirlín Cur síos gairid 

https://www.webmd.com/parkinsons- 

disease/ss/slideshow-parkinsons-overview 

Taispeántas 

sleamhnán: Treoir 

Fhísiúil um Ghalar 

Parkinson" 

Acmhainní ar Fáil 
• Plean Ceachta do Mhúinteoirí

• PowerPoint chun ceacht a stiúradh

• Bileog shaothair idirghníomhach EMF

• Bileog shaothair mheasúnachta

• Roghnach: “Tarraing Mo Ghalar Parkinson” - Beochan 'stad-

ghluaisne' 8 nóiméad a rinne taighdeoir CÚRAM, Joelle Bizeau, a

mhíníonn an chúis atá le galar Parkinson agus na cóireálacha atá

CÚRAM a fhorbairt agus úsáid á baint as bithábhair. Is féidir

féachaint ar an  mbeochan ag an nasc seo:

https://www.youtube.com/watch?v=aNND-ORY4tI.

http://www.webmd.com/parkinsons-
http://www.webmd.com/parkinsons-
https://www.youtube.com/watch?v=aNND-ORY4tI
https://www.youtube.com/watch?v=aNND-ORY4tI


Ábhair atá de dhíth 
• Sula dtosaítear leis an gceacht chun 'inchinn' ghlóthaigh a dhéanamh:

o Blocanna 135g glóthaigh ag brath ar líon na "n-inchinní"

atáthar a dhéanamh (déanann 1 bhloc 200ml)

o Cáisíní muifíní

o Stán muifíní

o Marcóir dubh (Tabhair do d'aire: Ní mór dúch doscriosta a

bheith ann)

o Cupán tomhais leachtanna (oiread agus 100ml)

o Uisce

o Micreathonnán

o Babhla is féidir a chur i micreathonnán

• Don taispeántas:

o Trí ubh phlaisteacha

o Píosa páipéir a bhfuil "Léim" scríofa air

o Píosa páipéir a bhfuil "Trí hUaire" scríofa air

o Píosa páipéir a bhfuil "Chun Tosaigh agus Ar gCúl" scríofa

air

o Roghnach: Píosa fada sreinge

• Don ghníomhaíocht:

o Soipíní súraic

o Réiteoirí píopa

o Cipíní líreacáin reoite

o Bioranna Fiacla

o Fáiscíní páipéir

o Siosúr

o Téip



Treoracha 
• Sula dtosaítear leis an gceacht chun 'inchinn' ghlóthaigh a dhéanamh:

o Cuir cáisíní páipéir i stán muifíní.

o Leis an marcóir dubh, cuir spota ag bun an cháisín muifíní

um ½cm ar leithead.

o Déan ciúbanna den bhloc glóthaigh.

o Cuir na ciúbanna glóthaigh isteach sa bhabhla is féidir a chur

isteach sa mhicreathonnán.

o Cuir 100ml uisce isteach ann agus téigh ar feadh um 1

nóiméad nó de réir na dtreoracha ar an bpacáiste.

o Suaigh an meascán go mbeidh an glóthach ar fad leáite.

o Líon go 200ml le huisce fuar. Tabhair ar d'aird: Ní mór

don ghlóthach a bheith tiubh agus dá réir sin déan 200ml

seachas an méid a mholtar ar an bpacáiste.

o Doirt an meascán isteach sna cáisíní muifíní agus cuir

isteach sa chuisneoir é go gcruafaidh sé. Tabhair ar d'aird:

Déan deimhin de go ndéantar dóthain glóthaigh a

dhoirteadh isteach sa cháisín muifíní ionas go mbeidh an

inchinn sách domhain go mbeidh na daltaí in ann oibriú

leis.

o Déan é sin nó go mbeidh dóthain "inchinní" glóthaigh ann don

rang go léir.

• Don taispeántas:

o Cuir trí ubh phlaisteacha le chéile ina mbeidh codanna

difriúla na teachtaireachta:

 Ubh 1 = "Léim"

 Ubh 2 = "Trí huaire"

 Ubh 3 = "Chun Tosaigh agus Ar gcúl"

o Déan scuaine ina bhfuil triúr daltaí - Is ionann an scuaine sin

agus néarón 1, is ionann gach dalta agus saicín ar néarón 1.



o Déan an dara scuaine ina bhfuil triúr daltaí - Is ionann an

scuaine sin agus néarón 2, is ionann gach dalta agus

gabhdóir ar néarón 2.

o Roghnach: Is féidir leat sreang mhór a chur timpeall ar ann

triúr daltaí i ngach scuaine chun a chur in iúl gur cuid de

néarón amháin iad.

o Ní thugtar ubh phlaisteach ina bhfuil teachtaireacht ach do

bheirt as an triúr daltaí. Tabhair ar d'aird: Is ionann an dá

ubh phlaisteacha agus leibhéil ísle dopaimín:

 Ubh 1 = "Léim"

 Ubh 2 = "Trí huaire"

o Caitheann an bheirt daltaí i néarón 1 na huibheacha

plaisteacha trasna an “tsionapsa” chuig beirt daltaí i

néarón 2.

o Déanann na daltaí i néarón 2 an tasc ach na

teachtaireachtaí sa dá ubh phlaisteacha a chur le chéile.

o Ós rud é nach ndeachaigh ach dhá ubh phlaisteacha

trasna an tsionapsa, ní bhfuair na daltaí i néarón 2 an

teachtaireacht ina hiomláine agus ní bheidh siad in ann an

tasc a dhéanamh i gceart. (Léimfidh siad “trí huaire”, ach ní

rachaidh siad “chun tosaigh agus ar gcúl”)

o Tugtar ubh phlaisteach ina bhfuil teachtaireacht don triúr

daltaí i néarón 1. Tabhair ar d'aird: Is ionann na trí ubh

phlaisteacha agus leibhéil chearta dopaimín:

 Ubh 1 = "Léim"

 Ubh 2 = "Trí huaire"

 Ubh 3 = "Chun Tosaigh agus Ar gcúl"

o Caitheann an triúr daltaí i néarón 1 na huibheacha

plaisteacha trasna an “tsionapsa” chuig triúr daltaí i néarón

2.

o Déanann na daltaí i néarón 2 an tasc ach na

teachtaireachtaí sna trí ubh phlaisteacha a chur le chéile.



o Ós rud é go ndeachaigh na trí ubh phlaisteacha trasna an

tsionapsa, fuair na daltaí i néarón 2 an teachtaireacht ina

hiomláine agus bheidh siad in ann an tasc a dhéanamh i

gceart. (Léimfidh siad “chun tosaigh agus ar gcúl trí

huaire”)

• Don ghníomhaíocht:

o Roinn an rang ina ngrúpaí de bheirteanna, de thriúir nó de

cheathrair ag brath ar mhéid an ranga agus líon na n-

ábhar.

o Tugtar siosúr, téip agus 'Pacáiste Innealtóireachta

Bithleighis' ina bhfuil rogha díobh seo a leanas do gach

grúpa daltaí: Soipíní súraic, réiteoirí píopa, cipíní líreacáin

reoite, réiteoirí fiacla, agus/nó fáiscíní.

o Déanann na daltaí feiste leighis a phleanáil agus a thógáil

do Spreagadh Inchinne Domhain chun galar Parkinson a

chóireáil ar a n-inchinní glóthaigh.

o Tabhair ar d'aird: Maidir leis an bhFeiste Leighis, ní mór

di: 1) A bheith in ann dul go domhain isteach san inchinn,

2) Gan dochar a dhéanamh don inchinn, agus 3) A bheith

éasca don mháinlia a úsáid.

o Ach a dtógfar an fheiste leighis, tugtar inchinn ghlóthaigh

do gach grúpa.

o Agus an spota dubh ag bun an cháisín muifíní á úsáid mar

sprioc, ní mór do na daltaí an fheiste leighis a thástáil ar

an inchinn ghlóthaigh. Tá inchinn an duine mar a bheadh

glóthach má leagtar méar air.

o Scrúdaíonn na daltaí an dochar a rinneadh dá n-inchinn

ghlóthaigh tar éis dóibh an feiste leighis a thástáil.



Leideanna do Mhúinteoirí 
• Is féidir spléach-chártaí a úsáid chun teanga nua a chur i

láthair leanaí atá níos óige ag tús an cheachta.

• Is féidir múnlaí inchinne a úsáid in áit cáisíní muifíní agus is

féidir iad a cheannach ó  www.amazon.co.uk. Déan cinnte de go

gcuirtear beagán ola olóige sna múnlaí sula líontar leis an

meascán glóthaigh iad. Is féidir na cinn sin a n-éiríonn go maith

leo, dar linn, a feiceáil ag an nasc seo:

https://www.amazon.co.uk/dp/B003AQB2XK/ref=pe_3187911_18

5740111_TE_item.

• Ná tabhair na hinchinní glóthaigh amach go dtí go ndéanfaidh

na daltaí na feistí leighis a dhearadh, nó is amhlaidh a thosóidh

siad ag spraoi leis an nglóthach.

• Bíodh roinnt inchinní glóthaigh sa bhreis agat óir is gnách go

ndéantar dochar tromchúiseach dóibh!

Modheolaíochtaí 
• Caint agus idirphlé

• Ceisteanna oscailte a úsáid

• Foghlaim ghníomhach

• Foghlaim threoraithe agus fionnachtana

• Foghlaim chomhoibríoch

• Saorinúchadh ar ábhair

• Cur chuige fiosraitheach.

http://www.amazon.co.uk/
https://www.amazon.co.uk/dp/B003AQB2XK/ref=pe_3187911_185740111_TE_item
https://www.amazon.co.uk/dp/B003AQB2XK/ref=pe_3187911_185740111_TE_item
https://www.amazon.co.uk/dp/B003AQB2XK/ref=pe_3187911_185740111_TE_item
https://www.amazon.co.uk/dp/B003AQB2XK/ref=pe_3187911_185740111_TE_item


Measúnú 
• Féinmheasúnú -  bileog shaothair mheasúnachta

• Breathnóireacht an Mhúinteora - feistí leighis a dhéanamh

• Ceistiú an Mhúinteora  - KWL, caint agus plé

Nascáil agus Comhtháthú 
• Mata – réiteach fadhbanna

• STEM – I.T. / Innealtóireacht

• Ealaín – tógáil

• S.P.H.E. – obair le chéile go comhoibritheach

• Béarla - teanga labhartha trí chaint agus phlé agus a gcuid

oibre a chur i láthair

Difreáil (oiriúnú) de bhun: 
• Stíl teagaisc

• Tacaíocht

• Tasc



Cur i láthair powerpoint - An Inchinn 

Sleamhnán 1 

Sleamhnán 2 



Sleamhnán 3 

Sleamhnán 4 



Sleamhnán 5 

Sleamhnán 6 



Sleamhnán 7 

Sleamhnán 8 



Sleamhnán 9 

Sleamhnán 10 



Sleamhnán 11 

Sleamhnán 12 



Sleamhnán 13 

Sleamhnán 14 



Sleamhnán 15 

Sleamhnán 16 



Sleamhnán 17 

Sleamhnán 18 



Sleamhnán 19 

Sleamhnán 20 



Sleamhnán 21 

Sleamhnán 22 



Sleamhnán 23 

Sleamhnán 24 



Sleamhnán 25 



Galar Parkinson 



AN INCHINN AGUS CORDA AN DROMLAIGH 

Tarraing pictiúr den fheiste leighis a chruthaigh tú chun a rachadh go domhain 

isteach san inchinn le chun spreagadh inchinne domhain a dhéanamh. 

Ar éirigh leis an bhfeiste leighis a rinne tú, dar leat? Cén fáth? 

Cén feabhas a d'fhéadfá a chur ar an bhfeiste leighis? 



EOLAS FAOI MEDTECH IN ÉIRINN 
• Tá Éire ar an easpórtálaí is leathmhó táirgí LeigheasTeic san Eoraip.

• Tá 29,000 duine i bhfostaíocht le 450 comhlacht in earnáil LeigheasTeic na hÉireann.

• Tá níos mó daoine in Éirinn ag obair i dtionscal LeigheasTiec ná mar atá in aon tír
eile san Eoraip, de réir mhéid an daonra.

• Tá bunáit in Éirinn ag 18 gcomhlacht as na 25 chomhlacht LeigheasTeic is mó ar domhan.

• Tá an tríú cuid d'fhostaithe LeigheasTeic na tíre i bhfostaíocht i nGaillimh.

Déanann comhlachtaí LeigheasTeic a bhfuil bunáiteanna acu in Éirinn Feistí Leighis chun an 
dochar a dhéantar do Lárchóras na Néaróg agus d'Imeallchóras na Néaróg a dheisiú. 
Déanann ionad Boston Scientific i gCluain Meala Spreagthóirí Doimhne Inchinne agus 
Spreagthóirí Chorda an Dromlaigh a dhearadh, a fhorbairt agus a mhonarú. Déanann 
Medtronic, a bhfuil a cheanncheathrú aige i mBaile Átha Cliath, táirgí Spreagtha Inchinne 
Dhomhain agus Spreagadh Corda an Dromlaigh chomh maith. Chomh maith leis sin, 
déanann Stryker (ag a bhfuil ionaid i gCorcaigh agus i Luimneach) dhá sheolphíobán chun 
dochar a dhéantar do néaróga imeallacha a dheisiú. 

Foinse: IDA Ireland, 2017 



BUÍOCHAS 
Rannpháirtithe Chlár na Múinteoirí Cónaitheachta 2017-2018:  Vivienne Kelly, 
Louise Lynch, Mary McDonald, Anna McGuire, Sinéad O'Sullivan, Karen  Conway, 
Claire  Cunningham,  Ali  Donald,   Anne   Hession agus Máiréad McManus. 

Rannpháirtithe an Chlár na Múinteoirí Cónaitheachta 2016-2017:   Colm 
Caomhánach,  Thomas  Flanagan,  Andrew  Fogarty,  Deirdre  Halleran,  Ann 
McGreevy, Iseult Mangan, Sinéad Molloy, Clive Monahan, Róisín Ní Bhriain agus 
Carmel Rourke. 

Niamh Burke agus Rachel Duggan, a ghlac páirt i gClár na Múinteoirí 

Cónaitheachta 2015-2016. 

Sadie Cramer, an t-Amharcealaíontóir a dhear grafaicí agus leagan amach na 
bpleananna ceachta. 

Na taighdeoirí a thug léachtaí do na hoideoirí agus a chabhraigh leo na pleananna 
ceachta a fhorbairt: Emmanuela Bovo, James Britton,  Hector  Capella,  Joshua 
Chao, Ankit  Chaturvedi,  Paolo  Contessotto,  Mikey   Creane,   Marc   Fernández, 
Cathal  Ó  Flatharta,   Hakima   Flici,   Ana   Fradinho,   Silvia   Cabre   Gimenez, 
Jill McMahon, Luis Martins, Renza Spelat, Maura Tilbury, Alexander Trottier agus 
Dimitrios Zeugolis. 

Veronica McCauley agus Kevin Davison, ó Scoil an Oideachais, agus Matt Wallen, 

Príomhoide Scoil Náisiúnta Educate Together Chnoc na Cathrach, a chuidigh le 

forbairt an chláir. 

Na daoine a rinne cur i láthair do na n-oideoirí faoi chláir for-rochtana atá ar siúl: 
Claire Concannon, Muriel Grenon, Enda O’Connell, Jackie O’Dowd agus Brendan 
Smith. 

Nóirín Burke agus an fhoireann go léir san Uisceadán Náisiúnta do na ceardlanna 
a tugadh do na daltaí bunscoile. 

D'eascair an foilseachán seo as taighde a rinneadh le tacaíocht airgeadais 

Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) agus comh-mhaoinítear é faoi Chiste 

Forbartha Réigiúnaí na hEorpa faoi Dheontas Uimhir 13/RC/2073. 

Mhaoinigh Creatchlár a Seacht an Aontais Eorpaigh an clár seo faoi Líonraí 
Oiliúna Tosaigh Marie Curie (FP7-PEOPLE-2012-ITN) agus faoi Chomhaontú 
Deontais Uimhir 317304 (AngioMatTrain). Mhaoinigh Clár Horizon 2020 an 
Aontais Eorpaigh (H2020-MSCA-ITN-2015) an clár seo faoi Líonraí Oiliúna 
Nuálaíche Marie Skłodowska-Curie agus faoi Chomhaontuithe Deontais 676408 
(BrainMatTrain) agus 676338 (Tendon Therapy Train). 



Ionad Taighde SFI um Fheistí Leighis 

Ionad Taighde SFI um Fheistí Leighis sna hEolaíochtaí 
Bithleighis 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Éire. 

T: +353 91 495833 
R: info@curamdevices.ie 

www.curamdevices.ie 

@CURAMdevices 

mailto:info@curamdevices.ie
http://www.curamdevices.ie/
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