
Opis zabiegów rehabilitacyjnych
Magnetronik, Magnetoterapia,
Magnetoterapia (Magnetronik)
Magnetoterapia  jest  to  rodzaj  zabiegu  fizykoterapeutycznego  wykorzystującego  metodę  leczenia 
pulsującym  polem  magnetycznym  niskiej  częstotliwości.  Zabieg  z  użyciem  pola  magnetycznego 
pozwala na głębokie oddziaływanie na nasz organizm dzięki właściwościom przenikającym zarówno 
przez  ubranie,  gips,  bandaże  itd.  Podczas  terapii  dochodzi  do  pobudzenia  regeneracji  tkanek  na 
poziomie komórkowym, łagodzenia bólu oraz zmniejszenia istniejącego stanu zapalnego i pobudzenia 
procesów odpornościowych.

WSKAZANIA:
- choroby reumatyczne reumatoidalne zapalenie stawów - RZS (stan ostry i przewlekły)
- osteoporoza
- zespół Sudecka
- urazy: kontuzje, zwichnięcia, złamania, stłuczenia, skręcenia bóle i urazy mięśni,
- choroby zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa i kończyn,  zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 
(ZZSK)
- stany pooperacyjne - operacja przepukliny, mięśni i ścięgien, przyspieszanie gojenia ran - blizny, po 
zespoleniach śrubami i gwoździami
- zaburzenia krążenia krwi i limfy
- migreny
- oparzenia i odleżyny
- zranienia i owrzodzenia
- zapalenia torebek ścięgnistych i maziowych, stawów, ścięgien i ich przyczepów
- uszkodzenia wymagające gojenia i regeneracji 
- choroby centralnego i obwodowego systemu nerwowego: neuralgia, niedow ład, etc.,
- choroby górnych i dolnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli,  
astma,
- stany psychosomatyczne: nieżyt żołądka, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, zespół nadpobudliwego 
jelita,wrzodziejące zapalenie okrężnicy,
-  problem  geriatryczne:  bezsenność,  zmęczenie,  problemy  klimakteryczne,  zapalenie  gruczołu 
krokowego,

PRZECIWWSKAZANIA:
- czynna gruźlica płuc
- choroba nowotworowa
- ciąża
- młodzieńcza cukrzyca



- krwawienie z przewodu pokarmowego
- ostra niewydolność wieńcowa i niestabilna dusznica bolesna
- obecność elektronicznych implantów
- stany po przeszczepach
- ostre i przewlekłe choroby zakaźne
- ciężkie stany zapalne pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybicowego
- choroba wieńcowa
- niewydolność nerek

Borowina działa na organizm ludzki poprzez wchłonięcie przez skórę specyficznych składników chemicznych i 
enzymatycznych, oraz poprzez znakomite działanie termiczne. Zabiegi borowinowe działają silnie bodźcowo i 
przeciwzapalnie. Borowina działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo, a dzięki garbnikom działa ściągającą na 
skórę. Ciała estrogenne działają powierzchniowo oraz ogólnie po wchłonięciu i dostaniu się do krwiobiegu. 
Jednak działanie chemiczne i enzymatyczne borowiny jest jeszcze mało poznane w przeciwieństwie do 
termicznego, które najczęściej choć niesłusznie jest stawiane na pierwszym miejscu.
Borowina ma małe przewodnictwo cieplne i brak prądów konwekcyjnych, dzięki czemu ma dużą zdolność 
zatrzymywania ciepła. Przykładowo czas spadku temperatury od 47°C do 42°C wynosi dla wody 20 min., piasku 
30 min., a dla dobrze rozłożonej borowiny 70 min. Powierzchnia ciała pokrywa borowiną otrzymuje równomiernie 
wysoki dopływ ciepła wnikający w głąb ciała, narastanie ciepła w porównaniu do wody o tej samej temperaturze 
jest wolniejsze, ze względu na warstwową wymianę ciepła w borowinie. Po nałożeniu borowiny w postaci okładu 
tylko warstwa przylegająca bezpośrednio do skóry oddaje jej natychmiast swoje ciepło i cała ta powierzchnia 
warstwowa wytraca swoją wyjściową temperaturę.
Wskazania do gorących zabiegów borowinowych
- zwyrodnienie stawów i chrząstek stawowych 
- stany pourazowe stawów, kości, okostnej, mięśni
- reumatyzm tkanki miękkiej
- miogelozy
- przykurcze
- przewlekłe choroby zapalenia kręgosłupa:
- choroba Bechterewa, spondylitis psoriatica, bóle towarzyszące osteoporozie trzonów kręgowych
- stany po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego 
- wybrane choroby ginekologiczne
- w zabiegach pielęgnacyjnych ciała
- w zabiegach antycellulitowych
Okłady lub zawijania borowinowe są szczególnie korzystne w przypadku zespołów bólowych poszczególnych 
części kręgosłupa np.: części C z napięciem mięśni, obręczy kończyny górnej, zespołu bolesnego barku ze 
zwapnieniem przyczepów mięśniowych, zespołu zużycia tarcz międzykręgowych części Th i L kręgosłupa, 
bolesnych artroz stawów biodrowych, kolanowych i skokowych.
Okłady lub częściowe zawijania borowinowe są stosowane jako forma ciepłolecznictwa również przy 
przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych i dróg oddechowych.
Przeciwwskazania ogólne do zabiegów borowinowych:
- ostre i podostre stany zapalne, gdyż nie wolno ich dodatkowo nagrzewać
- zapalenie stawów ze zmianami zwyrodnieniowymi 
- czynne postacie RZS
- zapalenie w obrębie tkanek miękkich np.: zapalenie okołostawowe, choroby przebiegające z gorączką, choroby 
z skłonnością do krwawień
- niewydolność krążenia
- ciężkie choroby układu oddechowego



- nowotwory łagodne i złośliwe
- gruźlica
- zaburzenie czucia
- choroby nerek i pęcherza moczowego
- choroby naczyń krwionośnych
- żylaki
- rany
- zaburzenia troficzne i zapalenia skóry
- nie stosujemy u dzieci do lat 7
- skłonność do zakrzepowego zapalenia żył
- problemy z ciśnieniem krwi, nadciśnienie oraz niskie ciśnienie
- miażdżyca tętnic
- niedokrwistość
- stany po świeżym zawale serca
- choroby nerek
- choroby serca 
- cukrzyca
- ciąża
- podeszły wiek
- choroby zapalne oczu
- stany znacznego osłabienia i wycieńczenia
LASERY BIOSTYMULACYJNE
Lasery bio. używane w fizykoterapii są to lasery niskoenergetyczne. Laseroterapię zachowawczą nazywa się 
biostymulacją. Ma ona wykorzystywać bezpośrednie działanie pl na procesy tkankowe bez ich uszkodzenia. Jest 
to działanie swoiste lub przedtermiczne gdyżjest to działanie bez pośrednictwa ciepła. Do bio. używa się pl z 
zakresu podczerwieni i czerwieni, ponieważ ono najgłębiej przenika do tkanek

WSKAZANIA

- działa przeciwbólowo
- ostre procesy chorobowe
- zespół bólowy kręgosłupa
- w neurologii
- po urazach narządu ruchu
- po operacjach
- w stanach wymagających pobudzenia gojenia ubytków tkankowych
- w procesie regeneracyjnym
- w leczeniu zespołu Sudecka i innych stanów pourazowych
- w chorobie zwyrodnieniowej stawów
- w gośćcu tkanek miękkich
- w chorobach dermatologicznych ( blizny, wykwity żylakowate owrzodzenia podudzi)
- w chorobach laryngologicznych
- w chorobach oczu
- w stomatologii

PRZECIWWSKAZANIA

- skłonności do krwawień



- tkanki nowotworowe
- infekcje lokalne nieswoiste
 -w stanach z wysoką gorączką
- u niemowląt
 - ciąża

Krioterapia

Leczenie zimnem polega na miejscowym obniżeniu temperatury tkanek, co odbywa się głównie drogą 
przewodzenia. Pomimo swego skutecznego działania jest stosowane w mniejszym zakresie niż leczenie ciepłem. 
Zimno w celach leczniczych jest stosowane w postaci:
- zabiegów miejscowych, które mają na celu obniżenie temperatury skóry, mięśni i stawów;
- zabiegów całkowitych, których celem jest ogólne oziębienie organizmu;
- zabiegów kriochirurgicznych, w których dąży się do nieodwracalnego uszkodzenia patologicznie 
zmienionych tkanek.

Zabiegi zimne miejscowe
Działanie tych zabiegów jest uzależnione od takich czynników jak:

- zastosowana temperatura;
 - wielkość powierzchni ciała poddana zabiegowi;
- czas trwania zabiegu;
- metodyka zabiegu.

Obniżenie temperatury tkanek powoduje:

- zmniejszenie lub uśmierzenie bólu,
- zahamowanie stanu zapalnego,
- zwolnienie procesów przemiany materii,
- zmniejszenie lub ustąpienie obrzęków,
- zwolnienie odruchów i zmniejszenie pobudliwości włókien nerwowych,
- zwężenie naczyń oraz ich okresowe rozszerzenie, przekrwienie czynne,
- zwiększenie napięcia mięśniowego (przy krótkim czasie działania bodźca zimna) oraz obniżenie 
napięcia mięśniowego (przy dłuższym działaniu bodźca).

Wskazania do stosowania zimna w zabiegach miejscowych Bodziec zimna, ze względu na swe 
działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwobrzękowe, obejmuje szeroki wachlarz wskazań do 
stosowania w zabiegach miejscowych. 

Wskazaniami są:

- choroby narządu ruchu (stłuczenia, krwiaki i urazy tkanek miękkich bezpośrednio po urazie do 4-5 dni; 
obrzęki po złamaniach i zwichnięciach we wczesnym okresie; ostre zapalenie ścięgien, torebek 
stawowych i mięśni; przykurcze stawowe pourazowe),
- choroby reumatyczne (ostre zapalenia stawów niezależnie od przyczyny [ostry okres rzs, - ostry stan 
bólowy w chorobie zwyrodnieniowej stawów, ostry zespół zapalenia tkanek miękkich okołostawowych], 
napad dny moczanowej, blokady stawów w połączeniu z mobilizacją),
- choroby układu krążenia (częstoskurcz napadowy, początkowy okres zakrzepowego zapalenia żył),



- choroby układu nerwowego (bóle głowy pochodzenia naczyniowego, ostre stany zapalne splotów i 
nerwów obwodowych, rwa kulszowa, wzmożone napięcie mięśniowe powstające wskutek urazów oraz 
niedowładów spastycznych),
- choroby przewodu pokarmowego (ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, 
zapalenie wyrostka robaczkowego, krwawienia),
- inne schorzenia (obrzęk limfatyczny, krwawienie, hemoroidy, zapobieganie odleżynom, oparzenia, 
ostry ból zębów, zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej oraz szczęki górnej i żuchwy).

Przeciwwskazania do leczenia zimnem
Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy na małym obszarze skóry pacjenta, zbadać 
reakcję miejscową na zimno. 

Leczenie zimnem jest przeciwwskazane w:

- stanach zapalnych w przewlekłym okresie choroby,
- nadwrażliwości na zimno,
 - zespole Raynauda,
- zapaleniu pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych,
- zapaleniu naczyń,
- ciężkich schorzeniach serca i naczyń (silnie zmniejszona reaktywność naczyń),
- stanach wyniszczenia i ogólnego osłabienia,
- odmrożeniach,
- zespole Sudecka.
ŚWIATŁOLECZNICTWO 
Promieniowanie podczerwone (IR)- lampa Sollux Działanie biologiczne: Działanie biologiczne promieniowania 
podczerwonego związane jest z podniesieniem przez nie temperatury tkanek wskutek zwiększenia energii 
kinetycznej ich cząsteczek. Ciepło to może powodować miejscowe i odległe (wskutek odruchów konsensualnych) 
przekrwienie WSKAZANIA DO PROPONOWANYCH ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH tkanek, a także 
oddziaływać odruchowo na narządy wewnętrzne. Powoduje też zwiększenie miejscowej przemiany materii i 
wydzielania potu.
Wskazania: – przewlekłe stany zapalne (zwłaszcza narządu ruchu) – stare zmiany pourazowe narządu ruchu – 
zespoły bólowe – stany po przebytym bakteryjnym zapaleniu skóry i tkanek miękkich – nacieki po wstrzykiwaniu 
leków – zaburzenia troficzne skóry – zapalenie pęcherza moczowego – zapalenie zatok przynosowych – kamica 
nerkowa i żółciowa – przewlekłe zapalenie przydatków u kobiet – oparzenia promieniami nadfioletowymi i 
diatermią krótkofalową – wskazane stosowanie promieni podczerwonych do ogrzania skóry i chłodnych części 
ciała przed niektórymi zabiegami fizjoterapeutycznymi, np. masażem czy gimnastyką (tylko u pacjentów ze 
sprawnym krążeniem)
 Zastosowanie lampy Sollux z czerwonym filtrem: – przyspiesza wchłanianie wysięków w stawach, opłucnej i 
otrzewnej – promieniowania czerwone łagodzą też podrażnienia skóry powstające np. wskutek przedawkowania 
promieni UV, promieni Roentgena lub diatermii krótkofalowej – przyspieszają ustępowanie zmian skórnych 
występujących w przebiegu niektórych chorób zakaźnych (płonicy, odry, półpaśca) – stosuje się również w źle 
gojących się ranach o bólach mięśniowych – wskazanie do stosowania stanowi również niedoczynność 
gruczołów płciowych męskich i żeńskich 
Światło niebieskie: – zastosowanie niebieskiego filtra znacznie zmniejsza działanie cieplne lampy Sollux, dlatego 
wskazane jest przede wszystkim u osób z nadmierną wrażliwością na ciepło – światło niebieskie stosuje się do 
naświetlań miejscowych przy krwawych wysiękach w stawach, po urazach, w nerwobólach powierzchownie 
leżących nerwów, świądzie, zapaleniu żył, zaburzeniach naczynioruchowych, zaburzeniach krążenia w 
miażdżycy, cukrzycy i odmrożeniach Przeciwwskazania: – ostre stany zapalne



 WSKAZANIA DO PROPONOWANYCH ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH – wczesne stany pourazowe – 
ostre choroby skóry – uszkodzenia skóry pod wpływem promieni jonizujących – żylaki – stany zagrażające 
krwawieniem – zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych – zaburzenia regulacji ciśnienia krwi – guzy skóry – 
zaburzenia świadomości, również po lekach – niewydolność krążenia – zaburzenia czucia – miażdżyca tętnic – 
przeszczepy skórne – uszkodzenia tętnic

ELEKTROTERAPIA 
Galwanizacja Działanie: – zwiększenie ukrwienia – zwiększenie pobudliwości układu nerwowo – 
mięśniowego – zmniejszenie napięcia mięśni – zmniejszenie obrzęku – przyspieszenie procesu gojenia 
się ran – stymulacja rozrostu kości – uśmierzenie bólu – miejscowe wprowadzenie leków (jonoforeza)
 Wskazania: – nerwobóle – polineuropatie – zapalenia nerwów – mialgie – zespo ły bólowe w przebiegu 
choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa – artrozy – bóle stawów – zapalenie ścięgien i pochewek 
ścięgnistych – choroby tkanek okołostawowych – obwodowe porażenia – porażenie nerwu twarzowego 
– zespoły korzeniowe – choroba Raynauda – zaburzenia krążenia obwodowego – miażdżyca zarostowa 
tętnic – utrudniony zrost kostny – owrzodzenia żylakowate – owrzodzenia neurotroficzne – odleżyny – 
przedłużone gojenie się ran – choroba Bechterewa – osteoporoza – stany pourazowe( krwiaki, obrzęki) 
– zwiększone pocenie się rąk i stóp – porażenia wiotkie
 WSKAZANIA DO PROPONOWANYCH ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH – przeciążenie i bolesne 
napięcie mięśni 
Przeciwwskazania: – ciąża – ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich – stany gorączkowe – 
porażenia spastyczne – miejscowe zaburzenia czucia – miejsca i okolice nowotworów łagodnych i 
złośliwych – skazę krwiotoczną – pourazowe wylewy krwawe – wyniosłości kości – ostre procesy 
zapalne i infekcje ogólne – osobniczą nietolerancję prądu – wszczepiony rozrusznik serca – pompę 
insulinową – zakrzepy, zagrożenia zatorami, miażdżyca – metale w tkankach poddawanych zabiegowi, 
endoprotezy – tkanki bliznowate.

ULTRADŹWIĘKI 
Biologiczne skutki działania ultradźwięków: – polepszenie mikrokrążenia – wzrost przepuszczalności 
błon – przyspieszenie przemiany materii – aktywacja reakcji enzymatycznych – podwyższenie progu 
bólu – zwiększenie rozciągliwości włókien kolagenowych – przyspieszenie regeneracji – zmniejszenie 
napięcia mięśni – zwiększenie ruchomości stawów. 
Wskazania do stosowania ultradźwięków: – przewlekłe choroby reumatyczne – artrozy – zapalenia 
okołostawowe – zapalenia nadkłykci – zgrubienie okostnej – choroby ścięgien i przyczepów mięśni – 
przykurcze – blizny – wczesne stadium choroby Dupuytrena – dolegliwości pourazowe – stany po 
złamaniach (zwłaszcza przy przedłużającym się zrastaniu kości) – choroba Bechterewa – choroba 
Sudecka – sklerodermia – zespoły bólowe kręgosłupa
 Przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków: – nadźwiękawianie okolic serca i segmentu 
sercowego, płuc, narządów miąższowych jamy brzusznej, mózgu, jąder, guzów łagodnych i złośliwych, 
stanów przednowotworowych, ciężarnej macicy, oczu, kości (zwłaszcza ich nasad u dzieci i młodzieży), 
głowy, okolic rdzenia przedłużonego – stosowanie ultradźwięków u dzieci i młodzieży przed 
zakończeniem wzrostu kostnego – choroby, w których nie wolno stosować ciepła (niewydolność 
krążenia, zaburzenia rytmu serca, zapalenie żył i zakrzepy) – w ostrych infekcjach i zapaleniach – 
stosowanie ultradźwięków u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca – nadźwiękawianie zwojów 
szyjnych i okolic nerwu błędnego – po naświetlaniach promieniami rtg ultradźwięki można stosować po 
8 miesiącach – szczególną ostrożność należy zachować w zaburzeniach czucia i u chorych na cukrzycę 

REFLEKSOTERAPIA  STÓP

technika masażu refleksorycznego, pozwala na dotarcie do głębiej położonych receptorów. Rezultatem 
są silniejsze efekty terapeutyczne. Wiedza o przepływie energii w organizmie, zaczerpnięta z 
tradycyjnej medycyny chińskiej, pozwala diagnozować zaburzenia w systemie energetycznym. Tym 
samym umożliwia dotarcie do pierwotnej przyczyny dolegliwości i usunięcie blokad, które zakłócały 
przepływ energii. Pobudzenie tysięcy zakończeń nerwowych na stopach usprawnia funkcjonowanie 
całego organizmu zapoczątkowując naturalny proces samoleczenia. Refleksoterapia stóp stymuluje też 
przysadkę mózgową, która wytwarza własne środki przeciwbólowe – endorfiny. Wpływają one 
korzystnie na nastrój, dlatego nazywa się je hormonami szczęścia. Bodźce uciskowe aplikowane na 



stopach powodują, że organizm zamyka tzw. “bramki bólu”, przerywając jego odczuwanie. 
Terapeuta zaczyna masaż od technik relaksacyjnych, które pozwalają całemu ciału rozluźnić się. Potem 
bodźce są stopniowo wzmacniane, praca na receptorach jest dość intensywna, by na koniec powrócić 
do technik przyjemnych i odprężających. Wiele osób zasypia podczas zabiegu.

Działanie refleksologii: 
- obniża poziom stresu i napięcia mięśniowego, - jest wskazana przy stanach zmęczenia fizycznego i 
psychicznego,
- likwiduje dolegliwości bólowe (m.in. migreny, bóle stawów, kręgosłupa),
- wspomaga pracę serca, układu krążenia, 
- korzystnie wpływa na poziom ciśnienia krwi,
- usprawnia pracę przewodu pokarmowego likwidując dolegliwości trawienne,
- zmniejsza dolegliwości związane z menopauzą, bolesnymi miesiączkami i PMS,
- jest skuteczna przy problemach z bezsennością,
- podnosi odporność organizmu,
 - wspomaga leczenie alergii, astmy

Manualny drenaż limfatyczny
Jest to zabieg fizjoterapeutyczny, podczas którego zastosowywane są  specjalne chwyty w formie powolnych 
ruchów  okrężnych  dłoni  o  dużej  powierzchni  i  bardzo  małej  sile  nacisku.  Wykonywane  są  one  zgodnie  z 
kierunkiem przepływu limfy, a wynikiem tego jest lekkie, chwilowe odkształcenie tkanki. Częste powtórzenia tych 
chwytów w obrębie  jednego zabiegu prowadzą  do  takiego pobudzenia  pracy  komórek  mięśniowych naczyń 
limfatycznych i  tzw.  automatyzację,  że naczynia te  pracują  bardziej  intensywnie  jeszcze do kilku godzin  po 
zabiegu. Regularne stosowanie tego typu zabiegów zwiększa zdolność transportową limfy i wspiera tworzenie się 
nowych,  dobrze  funkcjonujących  obocznych  naczyń  limfatycznych  skóry.  Bardzo  istotne  jest  obszarowe 
stosowanie zabiegu na naczyniach limfatycznych, rozpoczynając w obszarze ujścia w kącie żylnym (szyja) i 
kierując  się  do  odpowiednio  peryferyjnie  położonej  części  ciała,  np.  w  przypadku  terapii  kończyny  górnej: 
początkowo naczynia limfatyczne szyi, potem kolejno obszar węzłów chłonnych regionalnych kończyny górnej, 
ramię, przedramię, dłoń. Natomiast w obrębie jednego odcinka układu limfatycznego zabieg przeprowadzany jest 
centralnie rozpoczynając od części położonej zewnętrznie.
W przypadku obrzęków dodatkowo zastosowywane są  tzw.  chwyty obrzękowe,  które powodują  zwiększenie 
wchłaniania płynów przez limfatyczne naczynia włosowate i krwionośne naczynia włosowate żył. Siła nacisku 
przy tym zabiegu uzależniona jest od konsystencji obrzęku i przez to bardzo różna. Przed i po zastosowaniu 
chwytów obrzękowych wykonywane są każdorazowo chwyty drenażu limfatycznego. Po zakończonym zabiegu 
manualnego drenażu limfatycznego należy zastosować bandażowanie kompresyjne lub też odpowiednie rajstopy 
uciskowe, aby zapobiec odnowieniu się obrzęku w zmiękczonej zabiegiem drenażu tkance. Kompresji powinna 
towarzyszyć  całodzienna  i  nieustanna  terapia  ruchowa,  co  dodatkowo  wspiera  odpływ  limfy.  Zachowanie 
kompresji  nocą  nie jest bezwzględnie konieczne, zazwyczaj wystarcza wysokie ułożenie kończyny. Manualny 
drenaż limfatyczny wykonywany jest przez specjalistów od zabiegów drenażu limfatycznego. Są to specjalnie 
wykwalifikowani specjaliści od gimnastyki leczniczej, fizjoterapeuci i masażyści.

Wskazania i przeciwwskazania wykonania drenażu limfatycznego
Wskazania:
- Obrzmienia o różnych przyczynach:

- obrzęk żylny z owrzodzeniami goleni lub bez
- obrzęk pourazowy (skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia)
- obrzęk pooperacyjny
- obrzęk lipidowy
- obrzęk przy schronieniach reumatycznych, niedowładach
- obrzęk nabyty, samoistny wynikający z zaburzeń krążenia limfy

-  Pierwotny  obrzęk  limfatyczny  przy  hipoplazji  i  aplazji  naczyń  chłonnych  (dotyczy  głównie 
kończyn dolnych)
-  Wtórny  obrzęk  limfatyczny  po  operacyjnym  usunięciu  guza  wraz  z  usunięciem  i/lub 
naświetleniem miejscowym węzłów chłonnych (np.  guzy  sutka – obrzęk  węzła pachowego, 



miednicy mniejszej – obrzęk węzła pachwinowego, obszaru szyi i twarzy – obrzęk węzłów szyi i 
twarzy)
- Zespół neurowegetatywny

- migrena
- neuralgia n. trójdzielnego
- współczulna dystrofia odruchowa (zespół Sudecka)

 Przeciwwskazania:
- ostre zapalenia
- niewydolność serca
- ostry zakrzep żylny
- guzy złośliwe, nowotwory
- niewyleczone choroby zakaźne
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