
 

 

Informovaný souhlas s manuální lymfodrenáží 
 
Manuální lymfodrenáž je terapeutická metoda, která se používá při prevenci, zmírnění a léčbě především primárních a 
sekundárních lymfedémů. Každá správně prováděná lymfatická masáž začíná speciálními masážními hmaty v oblasti krku, neboť 
lymfa se vlévá do žilního oběhu právě v této oblasti. Před každou lymfodrenáží je proto naprosto zásadním pravidlem uvolnění 
důležitých mízních uzlin, aby nedošlo k jejich zablokování. 
Lymfatická masáž je specifický druh hmatové masážní techniky, která je zaměřená na lymfatický systém kůže a podkoží. Jedná se o 
velmi příjemnou, ozdravnou a relaxační techniku bez použití oleje. Pro lymfomasáže platí pravidlo, že nesmí bolet. Používaná 
technika je zcela odlišná oproti technice klasické masáže, ta se orientuje na ovlivnění hlouběji uložených struktur: svalů, šlach a 
fascií (pojivových tkání), klasická masáž působí větší silou a zvyšuje prokrvení. 
Manuální lymfodrenáž využívají vyškolení lymfoterapeuti (především fyzioterapeuti, lékaři, sestry) v mnoha oblastech medicíny. 
Zlatým pravidlem je svěřit lymfodrenáž do rukou vyškolených odborníků se znalostmi anatomie, funkce lymfatického systému a s 
dokonale zvládnutými hmatovými technikami. 

 
Indikace – použití lymfodrenáží je doporučováno: 

o u otoků, s výjimkou otoků při vážných chorobách srdce, ledvin a jater 
o jako prevence křečových žil 
o při artróze 
o při revmatických onemocněních 
o při pocitu těžkých nohou 
o u pooperačních a poúrazových stavů 
o při oslabení imunitního systému 
o při migrénách, opakujících se bolestech hlavy a jako jejich prevence 
o při poruše látkové výměny v kloubech: artróza, dna 
o při detoxikaci organismu 
o pro rychlejší regeneraci po zátěži 
o jako prevence bolestí páteře a svalů 
o při celulitidě 
o při zvýšeném lokálním ukládání tuku (lipedém, gynoidní obezita) 
o při zadržování vody v organismu při hormonálních problémech 
o při chronické únavě 
o při nepříznivé genetické zátěži – žilní choroby, gynoidní obezita či celulitida 

Kontraindikace lymfodrenáže: 

o onkologická – maligní onemocnění 
o otoky způsobené onemocněním srdce, ledvin, jater 
o akutní virové či bakteriální onemocnění 
o akutní žilní onemocnění 
o akutní trombózy 
o srdeční insuficience (nedostatečnost) 
o otevřené rány a defekty kůže 
o akutní alergie 

 
Četl (a) jsem a rozumím tomuto prohlášení a všechny moje otázky byly položeny a odpovězeny k mé 
spokojenosti. Potvrzuji svým podpisem, že údaje jsou pravdivé, a že terapii podstupuji na vlastní riziko. 
 
V Praze dne  
 
    
       
   

Přeji - nepřeji si zasílat prostřednictvím SMS informace o akcích a slevách. 

2 výtisky 1x zůstává v salonu, 1x kopie klient 

……………………………………………… 
Klientk/a   

……………………………………………… 
Lymfoterapeutka   Dagmar Šenková 

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Lymfed%C3%A9m&action=edit&redlink=1

