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TELEREHABILITACJA ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI EMBODIA:  

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z WIDEO-KONSULTACJI 

 

W procesie telerehabilitacji wykorzystuję aplikację EMBODIA. By móc z niej skorzystać 

należy w pierwszej kolejności utworzyć swoje osobiste konto. Jeżeli jesteś już użytkownikiem 

aplikacji EMBODIA możesz przejść od razu do punktu nr 5 niniejszej instrukcji. 

1. Otrzymasz wiadomość z danymi do logowania na podany przez Ciebie w trakcie rejestracji 

na wizytę adres email. Upewnij się, czy nie wpadł on do folderu SPAM. 

 

 

2. Do aplikacji możesz zalogować się za pośrednictwem przeglądarki na Twoim komputerze, 

klikając w podany adres www. 

3. Następnie w odpowiednich polach wpisz swój adres email oraz otrzymane jednorazowe 

hasło. Zatwierdź klikając SIGN IN. 
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4. Następnie utwórz własne hasło, z którego będziesz korzystać, by logować się do aplikacji. 

Zatwierdź klikając UPDATE MY PASSWORD. 

 

 

5. By przejść do wideo-konsultacji kliknij w zakładkę TELEREHAB. 

 

 

Wyświetli Ci się lista zaplanowanych konsultacji. 

 

 

 



Fizjoterapia Małgorzata Starzec-Proserpio  www.malgorzatastarzec.pl 

 

 

 6. Informację o zaplanowanej konsultacji otrzymasz także na swoją skrzynkę email. 

 

 

 

7. By otworzyć okno wideo-konsultacji kliknij przycisk JOIN THE COSULT z poziomu 

Twojej skrzynki mailowej bądź konta EMBODIA. 

 

 

8. Zostaniesz przeniesiona do okna ZOOM, w którym będzie odbywać się wideo-konsultacja. 

BY SKORZYSTAĆ Z WIODEO-KONSULTACJI NIE MUSISZ INSTALOWAĆ ŻADNEGO 

DODATKOWEGO OPROGRAMOWANIA NA SWOIM KOMPUTERZE.  

W TYM CELU POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PONIŻEJ.  

UWAGA: zalecana przeglądarka przy braku instalacji ZOOM to Google Chrome. 

Po otwarciu okna automatycznie pojawi się okienko pobierania aplikacji ZOOM – nie musisz 

jej instalować na swoim komputerze, w tym celu anuluj pobieranie. 

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij DOWNLOAD & RUN ZOOM  

i następnie anuluj pobieranie. 
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9. Po anulowaniu pobierania aplikacji ZOOM pojawi się opcja JOIN FROM THE 

BROWSER w dole ekranu. Umożliwi Ci ona otwarcie wideo-konsultacji w oknie Twojej 

przeglądarki, bez konieczności pobierania aplikacji ZOOM na Twój komputer. 
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10. Następnie automatycznie otworzy się okno wideo-konsultacji. By włączyć obsługę audio, 

kliknij JOIN AUDIO BY COMPUTER. 

 

 

 

11. Upewnij się, że masz włączoną kamerę. By wyjść z konsultacji po zakończeniu naszego 

spotkania, kliknij LEAVE MEETING.  

 

 


