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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 do Chóras an 

Mhatánchnámharlaigh 

Naisc le Curaclam Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí 

Snáithe a hAon: Nádúr na hEolaíochta: 

Tuiscint ar an Eolaíocht 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

1. léirthuiscint a bheith acu don chaoi a mbíonn eolaithe ag obair

agus don chaoi a gcoigeartaítear tuairimí le himeacht aimsire.

Gné: 

Iniúchadh san eolaíocht 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

3. iniúchtaí a dhearadh, a phleanáil agus a dhéanamh; míniú a thabhairt 

ar an gcaoi a ndearnadh iontaofacht, cruinneas, beaichte, 

cothroime, sábháilteacht, eitic agus roghnú trealamh cuí a mheas. 

Gné: 

An eolaíocht sa tsochaí 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

10. léirthuiscint a bheith aige do ról na heolaíochta sa tsochaí; agus ar

a tábhacht ar bhonnpearsanta, sóisialta agus domhanda; agus don

chaoi a n-imríonn an tsochaí tionchar arthaighde eolaíochta.



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

dhéanamh: 

1. Príomhpháirteanna chnámharlach an duine a aithint agus

príomhfheidhmeanna chóras an mhatánchnámharlaigh.

2. Cur síos a dhéanamh ar struchtúr ginearálta agus ar ghníomh na

matán (obair go hurchomhaireach).

3. Feidhm na dteannán agus an bhaint atá acu le cnámha a lua.

4. Gearrchuntas a thabhairt ar chuid de na fadhbanna a thagann

chun cinn i gcóras an mhatánchnámharlaigh  agus cur síos a

dhéanamh ar mhodhanna féideartha cóireála.

5. A thuiscint cad is feiste leighis ann.

6. Mionsamhail pháipéir a dhéanamh de lámh an duine.

7. Úsáid a bhaint as réiteach fadhbanna chun teannán a gearradh

sa lámh a dheisiú.

Snáithe a cúig: An domhan bitheolaíoch 

Gné: 

Córais agus idirghníomhaíochtaí 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

6. measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a dtéann na nithe seo i

bhfeidhm ar shláinte an duine: tosca oidhreachtúla agus tosca

timpeallachta lena n áirítear cothúchán; roghanna stíl

mhaireachtála.

Gné: 

Inbhuanaitheacht 

Ba chóir go mbeadh ar chumas scoláirí: 

9. saincheisteanna míochaine, eiticiúla agus sochaíocha a phlé. 



8. An bhaint atá ag cnámha, teannáin agus matáin lena chéile a

thaispeaint ach úsáid a bhaint as mionsamhail.

9. A thuiscint go bhfuil oiriúnacht na mbithábhar bunaithe ar

airíonna na mbithábhar agus ar a mhéad a mheaitseálann siad

an fíochán bunaidh.

Eochairfhocail agus Sainmhínithe 

Eochairfhocal Sainmhíniú 

1. Cnámha Cnámha atá sa chnámharlach agus 

cuireann siad taca agus cosaint ar fáil 

don cholainn. 

2. Cnámh fhada Cnámha a iompraíonn meáchan na 

colainne agus a ligeann don cholainn 

gluaiseacht. (Féimear, tibia, húiméireas) 

3. Cnámh ghearr Cnámha a thugann cobhsaíocht don 

cholainn agus a ligeann don cholainn 

gluaiseacht áirithe a dhéanamh. 

(carpasaigh agus tarsaigh) 

4. Cnámh mhírialta Cnámha a mbíonn cruth casta orthu, a 

chuidíonn le horgáin inmheánacha a 

chosaint. ( Veirteabraí, sacram, gimide) 

5. Cnámh chothrom Cnámha a thugann cosaint d'orgáin 

inmheánacha. (Steirneam, slinneán, 

easnacha) 

6. Cealla 

oistéigineacha 

Cnámhchealla a fhásanna ina n-

oistéablastaí. Siod í an t-aon chineál 

cnámhchille atá in ann deighilt. 



7. Oistéablastaí Cnámhchealla a dhéanann agus a thálann 

maitrís chollaigin agus salainn chailciam. 

Is iad seo a dhéanann cnámha nua. 

8. Oistéicítí Oistéablastaí atá sáinnithe sa mhaitrís a 

thál siad. Is iad seo na cineálacha is 

coitianta agus is aibí cnámhchille. 

9. Oistéaclastaí Cnámhchealla a throchlaíonn (a 

bhriseann) agus a ath-ionsúnn cnámh. 

10. Matán Fíocháin a chrapann agus a fhadaíonn 

chun an cholainn a chur ag gluaiseacht. 

11. Aclú An ghluaiseacht a laghdaíonn an uillinn 

idir dhá chnámh. A mhalairt de shíneadh. 

12. Fairsingiú An ghluaiseacht a mhéadaíonn an uillinn 

idir dhá chnámh. A mhalairt d'aclú. 

13. Péirí freasúla Péirí matán a chrapann (freasach) agus a 

ligeann/fhadaíonn (freasaitheach) le chéile 

chun gluaiseacht a thosú nó a stopadh. 

14. Freasach An matán a bhíonn ag crapadh i bpéire 

freasúil. 

15. Freasaitheach Na matáin a chuireann i gcoinne fhórsa 

gluaiseachta na matán freasach. 

16. Alt An áit a nascann cnámh le cnámh. 

Cuireann ailt ar chumas na colainne 

gluaiseachtaí difriúla a dhéanamh. 



17. Alt maighdeogach Cuireann sé ar chumas na colainne 

gluaiseacht rothlach a dhéanamh. Tá sé le 

fáil idir veirteabraí C1 (atlas) agus C2 

(aiseach). 

18. Alt bacánach Cuireann sé ar chumas na colainne 

gluaiseacht luascánach a dhéanamh. Tá sé 

le fáil san uillinn, sa rúitín agus sa ghlúin. 

19. Alt diallaite Tá sé seo cosúil le halt bacánach, ach is 

féidir níos mó gluaiseachta a dhéanamh 

leis. Tá sé le fáil san ordóg. 

20. Alt plánach Cuireann sé ar chumas na colainne 

gluaiseacht sleamhnánach a dhéanamh. 

Tá sé  le fáil idir cnámha beaga an riosta 

(carpasaigh) agus an rúitín (tarsaigh). 

21. Alt úill agus 

cuais 

Is féidir gluaiseacht a dhéanamh i dtrí 

phlána leis seo agus is é an cineál ailt is 

soghluaiste é. Tá sé le fáil sa chromáin 

agus sa ghualainn. 

22. Alt condalóideach Cuireann sé ar chumas na colainne 

gluaiseacht cosúil le halt úill agus cuais a 

dhéanamh gan an rothlú. Tá sé le fáil sa 

riosta. 

23. Ballnasc Fíochán tacaíochta a nascann cnámha le 

cnámha. 

24. Loingeán Fíochán tacaíochta a chlúdaíonn agus a 

chosnaíonn foircinn (ceann) na gcnámh 

ag an alt. 

25. Teannán Fíochán tacaíochta a nascann matáin le 

cnámha. 



26. Strus Matán atá róshínte nó stróicthe. 

27. Leonadh Ballnasc atá róshínte nó stróicthe. 

28. Artrascóp Feadán solúbtha a bhfuil ceamara ann ar 

féidir é a chur isteach sa cholainn. 

Gníomhaíochtaí Foghlama 
Déanfaidh leanaí na nithe seo a leanas: 

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

• Caint agus plé a dhéanamh ar chóras an mhatánchnámharlaigh.

• Páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht ghrúpa lena ndéanfar

mionsamhail de lámh agus í a dheisiú ach úsáid a bhaint as

rogha ábhar.

• A saothar a chur i láthair an ranga.

• Caint agus plé a dhéanamh ar bhithábhair agus ar fheistí leighis.

• A saothar a mheas.

• Cuid F den chairt EMF a líonadh.

Eolas/Comhaid Bhreise 

Seoladh Idirlín Cur síos gairid 

1. www.youtube.com/watch?v=94Q-fvCAJzQ Buneolas ar mhatáin: An 

t-eolas ba chóir a bheith

ag lúthchleasaithe faoin

gCóras Matánach”

2. www.youtube.com/watch?v=0vlLiPT_Otw “Buneolas ar Chnámha: An 

chaoi a gcneasaíonn siad 

agus conas iad a 

choinneáil sláintiúil" 

http://www.youtube.com/watch?v=94Q-fvCAJzQ
http://www.youtube.com/watch?v=0vlLiPT_Otw


3. www.youtube.com/watch?v=hdes6W76O 

Ow 

"Eolaíocht Bhunúsach a 

bhaineann le Teannáin 

agus le Teannáiníteas" 

4. theinteractivehand.worldsecuresystems.co 

m/ 

Suíomh idirlín a 

fhiosraíonn an lámh, 

teannáin agus cnámha san 

áireamh. 

5. www.innerbody.com/image/skel13.html Radharc 2D agus 3D ar an 

lámh 

Acmhainní ar Fáil 
• Plean Ceachta do Mhúinteoirí

• PowerPoint chun ceacht a stiúradh

• Teimpléad le haghaidh láimhe

• Bileog shaothair idirghníomhach EMF

• Bileog shaothair mheasúnachta

• Roghnach: “Mending Legends”- Clár faisnéise 26 nóiméad a 

rinne CÚRAM faoin gcaoi a dtéann gortuithe teannáin i 

bhfeidhm go fisiciúil agus go síceolaíoch ar imreoirí spóirt, agus 

a tharraingíonn aird ar an dearcadh forásach atá ag muintir na 

hÉireann ar thaighde eolaíochta. Is féidir blaiseadh an scannáin a 

fheiceáil ag an nasc seo a leanas: https://vimeo.com/189779551. 

Tá an scannán ar fáil ach é a iarraidh ar Sarah ag 

sarah.gundy@nuigalway.ie. 

http://www.youtube.com/watch?v=hdes6W76O
http://www.innerbody.com/image/skel13.html
https://vimeo.com/189779551
mailto:sarah.gundy@nuigalway.ie


Ábhair na dhíth 
• An teimpléad le haghaidh láimhe clóite ar pháipéar tiubh

(d'fhéadfaí gnáthpháipéar a úsáid)

• Siosúr

• Corda

• Soipíní súraic (mór)

• Téip

• Bioranna Fiacla

• Fáiscíní páipéir

• Snáithe nó ribín

• Cipíní líreacáin reoite

• Bandaí leaisteacha

• Réiteoirí píopa

Treoracha 
• Roinn an rang ina ngrúpaí de bheirteanna, de thriúir nó de

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

• Tugtar teimpléad le haghaidh láimhe, siosúr, corda, soipín súraic

agus téip do gach dalta.

• Tugtar 'Pacáiste Innealtóireachta Bithleighis' ina bhfuil rogha

díobh seo a leanas do gach dalta nó do gach grúpa daltaí:

Bioranna fiacla, fáiscíní páipéir, snáithe, sreangán, cipíní líreacáin

reoite, bandaí leaisteacha, réiteoirí píopa, agus/nó corda.

• Gearrann gach dalta an lámh amach ar feadh na línte briste ar

an teimpléad le haghaidh láimhe.

• Gearrann na daltaí soipín súraic ina thrí phíosa le feistiú ar

chnámha na méire.



o Déan cinnte de go ngearrann na daltaí na soipín súraic

sách beag ionas go bhfágfaí dóthain spáis eatarthu agus

iad téipeáilte ar an méar pháipéir!

• Greamaíonn na daltaí píosa corda den chnámh dhearg ag barr

na méire le téip.

• Cuireann na daltaí an corda trí na trí phíosa a gearradh den

soipín súraic.

• Greamaíonn na daltaí na trí phíosa a gearradh den soipín súraic

de na cnámha gorma, glasa agus buí ar an méar pháipéir le

téip.

o Déan cinnte de go bhfágfaidh na daltaí spás mór idir na

soipíní súraic!

o Déan cinnte de nach gcuireann na daltaí téip ar an gcorda!

• Lúbann na daltaí an páipéar idir na soipíní súraic ionas go

mbeidh an mhéar in ann bogadh níos éasca.

• Déanann na daltaí an rud céanna arís eile do na méara eile.

• Ach a bhfuil an lámh críochnaithe, úsáideann na daltaí siosúr

chun an corda a ghearradh idir dhá shoipín súraic ar mhéar.

o Is ionann an corda a ghearradh agus damáiste a dhéanamh

do theannán.

• Deisíonn na daltaí an 'teannán' ach úsáid a bhaint as na

bithábhair atá ar fáil sa Phacáiste Innealtóireachta Bithleighis

• Rogha: D'fhéadfaí an teimpléid le haghaidh láimhe a ghearradh

roimh ré, agus d'fhéadfaí an corda agus na soipíní súraic a

ghearradh roimh an gceacht ionas go mbeadh sé níos éasca nó

chun am a spáráil.



Leideanna do Mhúinteoirí 
• Ba chóir do dhaltaí méar amháin a chur le chéile san am. Ar an

gcaoi sin, má bhíonn an clog ag breith oraibh, beidh méar

amháin acu ar a laghad ar féidir dochar a dhéanamh di agus a

dheisiú.

• Ba mhór an cúnamh é mionsamhail thríthoiseach an

chnámharlaigh a bheith ar fáil don cheacht má tá teacht agat ar

cheann.

• Níl aon réiteach ceart nó mícheart ann agus na daltaí ag deisiú

an teannáin. Is é atá i gceist na daltaí a chur ag machnamh ar

na hábhair a bheadh feiliúnach ionas gurbh fhéidir an mhéar a

lúbadh.

• Ní dhéanann daltaí áirithe ach píosa eile corda a úsáid chun an

teannán a dheisiú agus tá sé sin go breá agus is ionann é sin

agus an teannán a athsholáthar leis an palmaris longus mar a

phléitear sa chur i láthair PowerPoint!

Modheolaíochtaí 
• Caint agus idirphlé

• Foghlaim ghníomhach

• Foghlaim threoraithe agus fionnachtana

• Foghlaim chomhoibríoch

• Saorinúchadh ar ábhair

• Cur chuige fiosraitheach.

Measúnú 
• Féinmheasúnú -  bileog shaothair mheasúnachta

• Breathnóireacht an Mhúinteora - feistí leighis a dhéanamh

• Ceistiú an Mhúinteora - EMF, 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 - Córas an 

Mhatánchnámharlaigh 

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 

Sleamhnán 26 
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Córas an 

Mhatánchnámharlaigh 
Bileog Shaothair Meánscoile 

Freagair na ceisteanna seo a leanas i do chóipleabhar: 

1. Mínigh an chúis ar féidir cur síos ar chnámha mar fhíochán 

beo. 

2. Tabhair cuntas gearr ar phríomhfheidhmeanna an 

chnámharlaigh. 

3. Ainmnigh an t-orgán a dtugann an bhlaosc cosaint dó. 

4. Liostaigh na trí phríomhchnámh (i) sa lámh agus (ii) sa 

chos. 

5. Cén fáth a mbíonn alt sa chnámharlach? 

6. Déan cur síos ar thrí chineál ailt agus tabhair samplaí de 

gach ceann díobh. 

7. Mínigh an chaoi a dtéann aiste bia i bhfeidhm ar chnámha 

sláintiúla. 

8. Tabhair cuntas gearr ar an difríocht idir atá idir ballnaisc 

agus teannáin. 

 

Súil siar leis an modh 3-2-1: 

Caith súil siar ar na gníomhaíochtaí a rinne tú agus cuir an 

méid seo a leanas isteach i do chóipleabhar: 

• 3 phíosa eolais nua 

• 2 phíosa eolais shuimiúla 

• 1 cheist 



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.

Déantar raon leathan táirgí in Éirinn a úsáidtear chun cóireáil a dhéanamh ar fhíocháin an 
mhatánchnámharlaigh a bhfuil dochar déanta dóibh. Ina measc sin tá ionchlannáin ghlúine 
agus chromáin, stroighin chnáimhe agus lanna máinliachta a úsáidtear chun cnámha a 
ghearradh agus a mhúnlú. Go deimhin féin, is in Éirinn a dhéantar 75% de na glúine 
ortaipéideacha a úsáidtear ar fud an domhain. Tá Stryker ar cheann de na comhlachtaí 
LeigheasTeic is mó ar domhan agus é ag déanamh feistí chun córas an 
mhatánchnámharlaigh a chóireáil. Tá ceithre láthair dhéantúsaíochta ag Styker mar aon le 
hIonad Nuálaíochta Taighde agus Forbartha atá lonnaithe i gCorcaigh agus i Luimneach. 
Soláthraíonn Zimmer Biomet, a bhfuil áitreabh aige i nGaillimh agus i Sionainn, 
ionchlannáin d’ospidéil agus do mháinlianna ortaipéideacha le haghaidh glúine, cromán, an 
dromlaigh, na bhfoirceann agus tráma. 

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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