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śWi€t|e Wyn ków plzeprowadfonych badań specja iści
Ufna Ii za bieg i fi2joterapeUtyczne fa ińte9raIną Część |e
(zenia onkoIogiczn€go. stośowanie fabie9ów fifyko

pIekśowej ob.zękóW chłonnych' W tych p2ypadkaCh Wykorzystuje
się nasadki m iękkie g'zebień tey?ędowy IUb9lfyb€Ł a kierUnek
ru.hów g|owicy powinien być zqodny f zasadami dlenażU limfa.

Laserbiostymu|a<yinŁ o długościfa|:904 nm, mocy5mW Wy.
konywany trży razy w tygodniu (9 zab]egów W serii)głowicąfe sta.
'm kontaktem ze skórą pacjenta, jest zabie9iem pobUdf ającym Iim
fangiomotolykę i tworfenie się nowych dróg chłonny.h oraf
l €dukującym zwłóknienia w obfzękaó |imfatycznych' W5kaan ie
do jego przeplowad2enia ustaIane j €'t indywiduaInie do stanu cho.
rego'AnaIogiczneWskafaniedofastosowania mająuItradźwięk|'
Natomiast prądy stałe nie są po|ecane w |ecfeniu obrzękÓWz po.
wodu 9i|nego p|zek|wienia ifwiążanego f nim Wzlostu obciążeń
|imfatycznych w pzeciwieństwie do ptądóW 'edn.ej .2ę5tot|iwo.
ści: TENs czy int€ńerencyiny.h' U kobiet po zab.egach odtwór
czych pier9iz wykofzystaniem tkanek własnych (płat skórno mię.
śniowy f mięśnia najszelszego 9żbietu) W okresie fifjoterapii
ambU|atolyjnej stosuje się w ce|u zmiękcfenia b izny W miejscu
dawQym jontolor€zęjodov/ą 2 2% loztworu jodku potasu w se.
i]0 20 fab.egóW

Krioter.pia miejscowa jest skuteczna u pacjentów f do|eg|iwo.
śCiami wynikają.ymi ze fmian fwyrodnieniowych stawóW kręgosłu.
pa i obwodowych' Nie jeŚt Wskazana u chorych f obrzękami lim.
fatycfnymiz powodu sPowo]nienia vanspońu |imń/' Podobne prze
ciwśkafania odnoszą 5ię do fab.egów .iepło|€cn|czy.b okłady
miejscowe w lejonie obzęku oftz zabiegi ogó|nou,tlojowe (sauna,
Ępie|e tema|ne) mogą wp'wać na zw.ęksfenie i|ości płynów W plz+
strzeniach międzykomó*owych tym samym pogłębiać objawy

telapeutyonych U pa(jentów |eczonych z powodu nowotwofów
złoś|iwy(h od Iat  9tanowiprfedmiot kont lowe6j i  idyskUsj ' .  Jed
n.kże U chorych, u których Iecfenie nowotworu zostało zakoń
czone, można zastosować wie|e zab e9ów opisanych w nin ie j
szym lozdziaIe' Na|€Źy róWnież pamiętaó że pacjenci |eczeni
onkoIo9icznie Cfę9to CielPią na inne s.holz€nia wyma9ajq(e po
'tępowania fizjotelaPeutycznego. Natomiast w plfypadka.h
Chorych z aktywnym procesem nowotworowym nie okreś|a się
W spo5Ób jednoznaczny metodyki  f  z jot € rap i i '  W opiece paI ia.
tywnejdobiela się nod ki tela peutyczn€ uśmielzajqce ból,zapo.
bie9ające odIeŹynom, fmniejszające dusfność, ledukUjqce
obrzęk Iimfatyc2ny cfy podtżymujące sprawność luchową'
W każdym f pźypadków naIeży kierować sięzasadą nieszkodfe.
n ia pacjentoWi '  a| € jednocześnie konieCfnością n ies i €n ia  rnu po.
nrocyw ce|U fla9odzenia objawóW choloby' U tych chorych po
pl .Wa jakośCi życ ia jest  nadrzędnym ce|em |e(zenia '  D|atego
dobó.terapi idonosowanyjestdopot l feb indyw.duaInychkaź.

Powsfechnie stosowanyjest maśaż wirowy końGzyn. wskaza.
nlem do tego typu fabiegujest obżęk |imfatyczny o konsystencji
twalde' lvla5"/ w|.owy wprowadfa się plfed rofpoczęcien manU
alnego dtenażu Iimfaty€hego Wchodzącego w skład ponępowa'
nia komp|eksowego' Xożyśtna temperatura wodyd|a tych pacjen'
tÓW Wvnosi 22.3o.c'

Podobne fanolowanie ma m.saż przy.ządowy - wibr..yinr
np'aparat€mAquav bron' który 5ta nowi uzupełnien ie terapii kom.
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|stotą dzialan]a urządzenia Hivamat 20o jest WytwaŻańie drgań
na bafie pu|sLrjącego po|a e|ekt|ycznego (ryc' 3] '] '])' Podcfas fabie.
9U, gdy pacjentiterapeuta są podłqcfeni do a paGtu za pomocąe|ek.
trod, pŹep'wający prąd, fmieniając kierunek' powoduje zmia nę C,ę
stotLiwośc!po a. Poprfef ruchy Ęk terapeuty olaz odpowiedni nacisk
na powlerzchn]ę skóry zostaje wywotana głęboka oscy|acja tkanek
w postaci pompowania iwibracjlw rgonie oddriatwania.W obsza-
rze objętym drqan]amidochodżi do uŚprawnian a procesu endo.
osmof y i 2więksf onego prf ep'WU PłynóW międzytk.nkowych' Głę.
boka oŚcy acja powoduje równi€żredukcję bó]u i napięć tkankowych'
przyayniając się tym samym do ich loz]uŹnienia'

|stn ieją lóżne moż|iwośc doboru dawek W za|eżnościod obsza.
rU oddf iaływania i9tanu faburzeń (tab '  3] ' ]  ' ]  3] ' ] '2) .

Wskazania zabiegowel

t profiIaktyka iterapia IokaInych obrfęków'
l bÓ|,
l oglanic,en ie zakr€sóW rlch U w 9tawach,
I rana pooperacyjna,

l restrykcje powięziowe (bIizna pooperacyjna),

I restrykcje w obrębie tkanek miękkich'

PEeciwwskazania:

limplanty elektrcnione, np. ,ozrusznik serca i inne implanty
w mieFcu rabiegowym,

l ży|na.hooba zak2epowo.fatorowa'
U.hory' h f Mólnym ob?ęh|pm |imldly(fnyń kończyńy gómej

(ryc. ]].]-2) lub do|nej, a także rejonu głowy olaz s,yiq|ęboką o'cy-
Ia.ję naIezyawsze tłykoDryać zqodn.e z za|ożeniami m€todyczny.
mi ręęnego masażu |imfatyczneqo. W pżypadku obrfęku o cha6k.
teue miękkim zaIecane je( sto9owanie dawek łedniej cęstot|iwoś(i,
a w bardfiej zaawansowanym, nieodwlacaInym itwardym niŚkiej

Zabiegiem' którystanowi Ufup€łn]enie kompIeksowego postępo
wania W Iecfeni! obrżękóW Iimfatycznych, jest eIektlostymuIacia
na(zyń chłonnych' W legU|a.ji fUnkcj] uk|adU imfatycznego i od.
powiedn ego wytwarfanla imfy ważną ro ę od9rywa sta|e zmi€
niajqĆe Śię na pięcie tkan kowe' Napię. e tkank izwiązane z tym ci
śnienie musi pod egać ciągłym frnianom, aby urnoż iW Ć prz€.
pompowanie p|ynu do w]osoWatych naczyń |imfatycznych. Takie
fmiany napięcia powsta]q w czasie5pontanicznych ruchÓW pod Wa.
lUnkiem sprawnego funkcjonowania m ęśni stawÓW Proc€s pla.
Widlowego wytwarfania Imfy ufa eżn ony jest bezpołedn o
od p|a.y iętnicfek przedwłośniczkowych. ch skurcz doprowadfa
do fafy otwarcia kapiIa ry imfatycznej' a rofkurcz rofIuźnienietęt.
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l.b.b 3r.].r' Rodfa]e cfęstot|iwości stosowanych w fizioterapli

s €dnia.fęstol|iwość: ńięjniei powęź'
od40do30Hż włóknak la tkowate '

kapilary limfatycrne

tób.|.3t.t'2.stosowanycfas |elapii

nicfek dojejoprÓŹnienia '  z  ko e i t ransport  imfy,  t fw | imfangio
motoryka' jestzapewniana przeŻ niefaIeżną pompUją.ącfynność
mięśniówki j mfan9ionu'Wp'wana niąjednakaUtonomicznyukład
nerwowy, któr€9o w|ókna odnodkoWe plfewÓdfą wyładowania
o niskiej.zęstot iwości- ] Hf' uwa|niającWystarcfającq i|ośćtran5
miteróW do skur.zu m ęśn]gładkich naczyn a Iimfatycznego' Pro
ces Pobudfenia tych m ęśnitrwa krótko i Śkulcz Ustępuje sfybko



Ry(. 3l.1.2.faśtosÓwanie głębokiej os.ylacji U pac]entk zobrzęk em |im
fatycf nym koń.zyny 9órnej ]ewe] po ńastektońii

po u9taniu dopł}vu impukÓw ńe.wowych'Ten typ mięśnipodda.
ny kontro i neMowej nie ma WłaŚneqo autońatyfmu i może byĆ
styńu|owany zewnętznie' ]ednq f metod pobudfania i.egL]|acji
ŚyŚteńu ]ińfatycfne9oje5tfabie9 €|ektrc9tymU acjif użyc em apa
rat! LymphaMsjon, slużqcego doterapii prądam niskiej.fę(otIi-
wośĆi obecnie używana jest międzynarodowa nafwa hand|owa
apfratL] Bodyflow U rfądfen ie to generuje dwa rodfaje m pu sóW
e ektlychych monofazowych o przebiegu tró]kątnym ]cfa9ie ich
trwania:2 ms |!b 6 m5 oraf czasie przerwy] 500 ms' cfęśtÓt iwość
i 1 o U | ' Ó s '  |  Ó 0 ! f  | ' 5 0 ! z o d p o ł | d d d . U I o n d ' y / r o n | 1 ę \ n
9ladkich Iimfaty.hych o1ypie neuroqennym'Wywarfany prąd po.
b!dza autonom icrny ! klad nerwowy, przez co aktywizuje naczyn a
Imfatycfne' nolma izu]qĆ cyk icfne efekty sk!lczowe i rozkurczo.
we' Przy zastosÓWa n i! Więksfych dawekprqdowy.h pobudfanesą
m ęśn ie sfkie etowe' tfw porrjpa mięśniowa' co ma ponedniWpłyW
na WfrosttranŚport! iimb/ ikrwiży ne] W re]onie obrfękniętych koń'

W metodyce zbiegu pod9tawowe fnaĆfenie ma !łożenie e|ek
t lÓd.Aparatwypo5aźonyje5tWdWaobwodyeIektrote lapeutyczne
i moźna Wykorzystać jed ną ubdwieparyeekt|od płaskch. Plfysty
m{r|acj odc nkowej obie e|ektrody UłÓżone śą W fa|eżnośc od |o
ka|i2ac]i obrzęku np'w rejon]e ręk] ] tulowia W pob|iż! nieuszko
dfonych req ona|nych Węf|ów ch|onnych, |nny typ !]ożen a
eIektlod, odciń koWy wraz ze stym uIacją pzefbrfUŚfną' mo na ce u
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pob!dfenie wie|kich pńi Iińfatycznych' KoIejne Ułożenie eIektrod
to odcinkowa |ub |oka|na śtymU|acja 4 e|ektrodowa, obustronna
stymUIaCja i nymuIa.ja oqó|noUŚtrojowa' U?ądfenie zapewnia
.óWn ief fastosowa nie programU p|oR Iaktycfne9o, w którym uklad
eIektrod obejmUje obsfal a natom]ońy objęty proc€s €m chorobo'
wym lUbUlofeniedÓ stymu a.jid!żych ńaczyń i pni Iimfatycznych '
Natężenie PrądU na|eży zwiękŚfać powÓli do chwi|i odczlwania
przezpacjenta de|]katny(h wewnęt2nychdlgań |!bpojedynczych

Przeciwwskazania do terapii:

I loka neostrerapalenia w oko icy pola terapeuiy.znego,
l ciąża'
l eektron che rofrLrśhiki serca ]ub in n€ wsfcfepiane stym U |ator'
lakiywnachorobanoWÓtwo|owa ńiefakońcfonypIoces €cfenia

I porażenia kurcfowe,

trl
7

Leczenielaka qIuczołu krokowegozaIeżne jestodnopniafaawan
sowania chorcbr kwalifikacjido grupy ryryka, wieku bioloqione
go, jak lóWnieŹ od stanu k|inicfnego, wspólistniejących Ś.horfeń
olaz ińdywidua]ńych pleferencj i chorego' wykonanie zabie9U chi
lulgicheqo tżw ladyka|ńe] plostatektomii, która po|ega na.ałko
witym odjęciu proŚtaty wlaf ż pęcher2ykańi ńasiennymi i otacza
jEcym] węflami .h|onnymi, może pżyĆfyńić się do wystąpienia
wie|U niepożądanych nanępstw,

NajważnieiŚzymi Powikłaniami PooPela(yjńymi są:
t fabUrfenia trzymania mocfu, wtym niewydoInośćfe5po|enia pę

cherzowo.ceWkow€9o f przeciekiem mocżU (] '24oń cholych),
l  n iet l fymańi €  moczu ||  ||śopnia (ok '  5ooó(horycn],
l ńiet?ymanie ńocz! | | stop.ia (Wi€rdzane po roku od daty |e

crenia (7,7olo chorych),
l t.Wałe zab!rfenia Wfwod! prąc a' wy(ępujące u ponad 9oońope

Do inny.h.2ęsty(h powikłań nó|eżą:
l  kfuaw]en €  ( ]  ]1,5%)'
l Usfkodfenieodbytn Ćy (0'0 5'4%),
!2akrfep]cażył głęboklch (0,0 8,3oń)'
l fatorowość p|lcna (o'8 7,7%),

Po nadto prze prÓwadfona |]mfadenektomla może 5powodoWać
uok 20olo opelowa ny.h cholych pow kłan a,doktÓrych na|eżą: im'
foceIe' obrfęk imfatychy' fakażen ie rany'

W " d L U 9 W H o  W Ó r d r " J | h o . o " n 7 " I i o n  n "  . y n  o n Ó  n o ! / U
(NTN4)jest to niekontlo owany Wyciek moĆfLr pżez cewkę moczo
wą' któryje5t prob emem socjaInym i h]gienl.fnym' Wed]L]q zapro
ponowanel przer lC5 ( nternatlonal Continence society) obecnie
obow ąfu]qcei def nicj NTM ieś to: nieza eżne od Wo|i, wykazane
W sposób obiektyWny Wypływan e mÓcfU' powÓdqiqce probIemy
spo|ec2ne Iub h]gienicfne l] mężcfyfn po prośtatektomiigłówny
ni  oowodaai  n i"uryn o rd n o( /u,q nre\rrbr tu,  w/pie dc. . .  sy
silkowe ńietlzymanie ub ponać m]€sfana'
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5posób Ieczenia 2aIeży od stwield2onej przyczyny faburfenia'
FalmakoIo9ic?ne Ieczenie zachoWawcze NTM nie zawsze pŻyno5
pożądane efekty' skutecznym uzupełnieniem tych dfiałańjest fa
sto'owanie zabiegÓW fizykoterapeutycznych mięśn. dna mied nicy
m niejszej W postaci e|€ktfostymulacji n€fuowo mięśniowej. U €ho
rych f NT[4 po €czeniu raka pronaty stymu|acja nerwów rn ięśn i d na
miednicymożebyćWykonanadoodbytn icfofa pomocqelektrody
rekta|ne]' W którą Wbldowane są anoda i katoda' l\,1ożna faŚtoso.
wać również elektronymuIację mięśni dna miednicy popuez wyko.
zynanie dwóch wyizo|owanych e|ektrod: anody' którą układa się
nad spojen]em |onowym, ikatody ułożonejWoko icach krocza ub
na koś.ikrzyżowej' Palametrynosowane W e|€ktrcstymuIacji 5ą do.
bielane ind}fuidUaInie dIa każde9o pa(jenta.W prcce5ie te'apii wy.
si|kowego nietuyma.\ia moczu najtepsze wyniki Iećzenia uzyskuje
się' stosując terapię skojalzonq' Jen to połączenie dwóch technik
fab egowych: e ektroterapii f metodą bio|oq cznego sprzężenia
zw|olnega' rzw' bjofeedba.ł. Po ega ona na nauc€ frofumi€nia
Cfynności, cfę9to wcześniej nieuśW.adomionych' odtwolfeniu i do
skona|eniu prawidtowych WfolCÓW fuchowych'W plzypadku wy
siłkowego nietżymania mocf! i czynnościowych zab!'feń m]kcj
je5tto nauka śWiadomego kurczenia iintencjonaIne] re ak5acjimię
śni dna m]edni.y' Dzięki ŚyŚtematycznym ćWicfeniom poplawia]q
się mechanizmy odpowiedziaIne fa tżymanie mocfU.WzraŚta 9ila
mięśniii(h napięcie spoczynkowe, a takźe nanęPlje Puyloś ma.
sy mięśniowej' W rezu|ta.ie Poprawiają się ciśn enie zamkn ęcia
icfynnościowa d|U9ość ceWki' ]ednocfeśnie pacjent u.zy się wy.
koŻy5tywać "swoje,' mięśnie w 9y,tuacja.h, gdy dochodfido gWaI
towne9o wzrostu Ciśn.enia wjamie blfusznej podoós ka'f|U,dźwi
9ania, śmiechu' Zanosowanie teraPii skojażonej NTlvl wymaga
5p€cjaInejaparatury, która rejestrujedanqczynnośĆ i L]moŹ|iwiaod.
b ólw,tokoWy Iub s]uchowy Ęestrowanych zmian.op 5ane zabie
9i flzykot€rapeutyczne w pŹypadku nietŹymania mocfu Wykotzy
stywane są róWnież u kobiet po zabieqach ginekologicznych
r powodu choroby nowotworowej. Stosowane w tel I ru pie chorych
metodyleczeniawpostac ioperacj ich rurg icznej , radioterapi l ibra
Chyt€lapii z. b' I z.ją Jkład mięsńiowo powięaowy i plzyc-yńiają się
do osłabienia mięśnidna miednicy' (o W refu|taci € doprowadza
do wytilkowego nietrrymania mocru.W puypadku kobiet r NTN'I
befponednia eIektrostymuIacja nerWoWo mięśniowa prfeprow..
df ana jest za pomocą eIektrody dopochWowej, która jest odpowied.
nio dopasowana do miejsca rabiegowego.

Przerywana kompresja pn€umatycna
- masaż pneumatyczny

Jednym z Iodla]ow masdfU pżyI zqdowcao ]est masa7 pneuma.
tycfny' który]'est stosowany W |ecz€niu obrfękóW |]mfatyczny(h
kończyn pofabie9achI mfadenektom pachoW€]'pachWinowej lub
w rejonie miednicy mniejsrel.lako sarnod,ielna metoda m.jednak
o9€n iczone oddzia'Wa nie fe wzq |ędu na bla k utlzymania długo
tf wa'ch efektów W f akrcśie rcdUkcji obżękU. Najcf ęściej wykolf y.
stylv.ny jest jako zab €9 wchodfąCy W sk|ad komp|eksowego po.
5tęPowania fizjot€rapeutycfne9o w te|a pii ob2ękóW chlonnych tuż
po pzeplowadzeniu manua]nego dlenażU |imfatycznego i pzed
na|ożeniem na końcfynę bandaży komplesyjnych' Wykonylvany
je9t za pomocą różnych !zqdfeń wyPosażonychw Ękawy inogaw.
ki jedno.|!bW]eIokomorowe' NiektóreaParatyWypo5ażonesą rów.

nieżwkamize|ki i pasy biodrowe' Najbardfiej skuteczne sąapalaty
rnające 5,8' 10 i ]2 kornÓr.

Zabieq poIe9a na cykIichym Wype|nianiU powietrżem komór,
a następnie.ch oprÓżnianiU za pomocą pomp' Pod wprywem na.
cisku fWiększa się obniżone ciśnienje hydrostatyczne Wtkankach
i !łspom aga na jest pompa mięśn owa ulatWiająca odpływ nadmia.
ru p'nu z kończyny' W cżasie kompresj i U rucham ia na jest równ eż
referwa W przestrżeniaCh międfykomó owych dIa od Pł'Mającego
pvnu.Umożliwiającwnikaniech|onkido naayń fbiorczy(h'Wfa'
zie dekomplesjizaś następuje wypełnianie się na.zyń, co sPEyja
Iep52em u transpońowi Iimry' Ry,tmic2ne zmia ny ucisku Wspomaga-
jq odpływ k.wi Źy|nej bez fabu2enia dopływu kfui tętnicfei'
pod wdtun||em !lŁymdn|d w 'ęhdwie |Ub nogawce (|iniPnb nie'
pŻeklaczającego ciśnienia rozkulczowego krwi. z t €go wzg|ędu
p' led każdym fdb'e9ierr  n.Ieży p 'zeprowadl ić poń a l  c iś. ień ia
tętnicf€qo u pacjenta' Nie pow nno się podd awać zabiegow cho.
rego2 ciśnieniern rozkurcfowyrn przekraoającym 10o mm H9. Moż-
|iw€ zaklesy ciśnień W posfcfegÓ|nych komorach to:20 ]fio mm
Hq' Parametry te usta|a fifjotetapeuta w fa|eżnoś.i od stopnia
obżęku. obtfęk io charakterze miękkim: cfas t|Wania U. isk!]en
t(zy Bzy dłuzszy od.zaiut|wania przefuy 3;1 (45|15 s); obżęk
n]eodwlacaLne. twarde: cfaŚ ucisku]est krótsfy ]|] (30:30s)'cfa9
wśfy9tkich sekwen.ji wynosi 40 60 min' zabieg pżeprcwadza się
pięć lafy w tygodniu pżez 2.4 tygod nie w za|eżności od stanu koń
cfyny' optyma|ne ciśnienie dia kończyn górnych kształtuje się
w gran cach 50 60 mm H9, a d|a koń&yn do|nych - 70-80 mm H9'
Uważa 9ię,żeciśnienie PŻekaoajq(ewańość óo mm H9dIa ob12ę
ków w rcjonie kończyn 9ólnych może U5zkadzać nacfynia chłonne'
UtMa|one i bardfiej zaawansowaneobrzęki Poddawan€sąfabie
qom o cfas ie uc isku k|ótsfym in iŹszym c iśnieniom W komotach
W niektótych aparatach do ma5ażu pneumatyczne9o istniejemoi
|iwość u nalania od rębnych ciśnień w każdej komorze' cojenptfy.
datne w pfzypadku pojawienia sięw cza5ie nacisku rcakcji bó|owej
Wlóżnych rejonach kończyny. Urządf€niedo masaŹu pneUmatyc.
neqotypu BoA umoż iwia L]stalen e różnycha go|ytrnóW] w kielun.
ku wstępującym {nacisk lofpoczyna się w cfęści dysta|nej końcfy.
ny i zń|en|d !ę w IietUnhu prohyma|nym) |Ub fŚ|ępuJq' ym oldf
fgodnym 2 f a9adami dlenażU Iimfatycf nego W9 Voddera' A|gorytm
drenażu Iimfatycznego po|ega na Wytwożeniu m eisca d]a p'nu
odp'Wd,ąl.9o / obwodowPj. /ęn ikońcf}ny' D|atego w o "'wsze,
koIejności uciskowi Poddawane 9ą okoIice fbiolczych nacfyń |im
fatycfnych natu|owiu (spIot lamienny).a na9tępnie lamią puedra.
mię i lęka' W fazie Powlotnej kierunek masaźu jest p.zeciw
ny od ręk do ramienia' W ce|u u|atw]enia odpbryu |irnfy do naczyń
ży|nych 2a|eca się u]ożenie kończyn Wczasiezabiegu w pofycjach
drenażowych uniesieniepowyżejtu|owiaiopalCiena'pecjaIny(h
ksaaft kach f ehabiIitacyjnych, zapewniających pacj€ntow' wygodę
iodciążenie końcfyny. DIa zacho!łania odpowied niej higjeny koń.
czyna powinna być zabezpieczona bawe]nianym tękawern ublro.
qawką'

Komp|eksowa FizykaIna Terapia UdrażniaJąC.

]ednq, najbardziej skutecf nych i uf nanych W śWiecie metod fifjote
rapeu1yc2nych tvykoEynylvanych w |e.zeniu obręków |]mfatyanych
jen KomP|ek$wa Fizyka|na Terapia Udlażniajqo KFTU, zwana rów
nież Komp|eksowq TeEpiq obuękową |ub Pueciwobrzękowq (niem'
Komplde Pysika1is.he EntstouungŚtherapb - KPE; ang' comple\ Deeon
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ge'tive Therapy cDT)' obeimuje ona sto5oWane i €d nocześnie ee
menty] manua lny d renaż m|aty<zny (a|9' manuallyńphatic druina
9e l,1DL), pie|ęqnac]ę5kÓr, bandażowan e konr pres]otera pię i gim
nastykę udrażn a]ącą'Wtaf e |ecfen. udrażniającej wymienone
techn kinosu]es ęcodziennią puezokreszależnyod stopn a zaawan
sowan a obzęku' w ce|u doprowadfeni. do redukc] p'nu plole n
z pPestżen łódtkankowych, co Wpływa na znacfne zmnie]sfen e
lÓfńialów oblfękn ętej koń.fyny, W fafie I Utlwa ająco optyma i
zującą podtżymylvanyjest Ufyskanyw.ześn ej efekt popżez syr
tematyczneWykonywaniea!tomasafU, kompresjÓterapii w po(ac
nosfenia prfef pacjentki eiasty.fny.h materi.]óWUciskÓwych oraz
9im.aryki udrażniają.ej,

Ręcfny drenaż |]mfatycfny Wplywa pÓśredn Ó na tlansport
chłonki' sfczegó|nie w nad powięfiowej .zęśc ukladu |]mfatyczne.
9o |,lasażten opiera się na chwytach Voddera' które Wykonywane
5ą w rytma ch j €d noseku nd owych Wedłuq schematu:fazy prfesu
Wania odprężania. ce em drenażu Iimfatyczneqo]est pob!dzenie
aktywnośc naczyń imfatycznych poprzef uruchamian e mechani
zmóW:oprÓżn.n a drÓq chłonnych odprow.dza n ia nad mia ru pły
nu zprzestrfenim ędfykomórkowych ' I.4 DL pow nień byĆ prfeplo
wadfany de ikatnie i z odpow edn m stopniowaniem ńacisku' bef
\ływoływania odcz!ć bó|Ówy.h U paĆjenta' fabieg teń ńoże wy
kÓnywać wykwaIif kowańy f ifjÓterape!ta'

Pie|ęg|acja ŚkóryjeŚt fabiegiem Wykonywanym faraz po MDL
wcelu pzec iwdr ia lan ia stanomzapalnym nate bakteryjnym w ob.
sfa2e Śkóry obrfękniętej końcfyny, WwynikU zabUrfeń przepływU
chłonki do.hodzi do zmn ie] sfer i. mieFcowe] Ód porności' a tym sa.
ńym Śkóla końoyny staje się bardfiej podatna na infekcje, Śzcze.
qó nie w obsfarach fnacfnje pogłębionych fałdów skórnych' Z ty.h
M9|ędóWfaIeca się pacjentom umycie kończyny Iaqodnym nod
kiem hipo.|erg cfnym, a po dok|.dnym jej osuszeńiu (zwlagzcza
między paIcami) naklada się kreń |ub ba|9am pieięqńacyjńyo pH
=5,5,a następnieprfechodz idokompre5]oterapi i .

Kompre5joterapia poIe9a na wieIowals|wowyń ńalożeńiU ńie
e|astycznych,o malej  rozc]qq iWośC bańdaży(ryc 3 l '1 .5) Uc iskpo
Wierzchowny, jakiwywier.jQ' powinien być ńajwiększy ńa obwo
dzie,  a n. jńń ie]sfy w.fę1Ćip lÓkśyńa|nej  końcfyńy '  BJndafe ń ie
ńo9ąograńioać lu.hów w Śtawach ipowodÓwać Ucfu.ia bó u' Na.
eży je fdejmÓWać dopie|o p|f€d ko|ej nym N4 DL' W I faf e e.fenia
obrz.ekU dob]ela się, indyw]dua|nie do rozmiarów końcfyny, ręka'
wy IUb nogawki  U. lskowe o odpowedn € ]k|as ie uc isku 'Zadanlem
wyrÓbów kÓmpresyjny.h jeŚt: poprawa tworzen a s € chlonki, e| .
m]na.jajej zaśtojów, wflośt motoryki naczyń ch|onnych or:f re9e.
nelac]a f wlókn]Jlej tkanki'

wtrakcie 5tosowania kom pr€5joterapii c hory powin en wykony-
wać 9]mnanykę ud|ażn ająci, ktÓrej c€|emje5t uruchomienie pom.
py mięśniow€] i redukcja ob]ętośc fal €ga]icego p|ynU łÓdmiąż-
szowego'fw ęksfenie powrotu krwiży nej' coWplywa na poprawę
funkcjonoWania nacfyń imfaty.znych fb orcfych pocfątkoWych'
cwicfenia ruchowe iodd €choWe naIeży p2eproWadzać W pofy.
c jach drenażowych,W krÓtk ch s € r .ch,  wczas ie ]5 20min,bezdo-
prowadfan. do fmęcfen a mięśn

Prze( iwwskafania o9ó|ne dÓ man!a lńeqo drcnażu I  mfatycz

l ostre stanyzapJ ne (lófa)'
I niewyróWnana niewydoInÓść Śerca,
l  fakrzepicJ f  ył głębokich '
l niewydo ność nerek'

l choroba nowotWoroWa w stani€ czynnym prf€ciwwskafani€

Bezwzg|ędne prże(iwwskaiania do nosoWan a kompresji:
l osne stanyfapa ne rÓża' nfekcje, zapa enieżylgłębokich'
I n ewydo|ność ser(a NYHA | | |V k|as,
lschotzeniaobturacy]netętnc{AB <0'ó, ] lV stad u m w9 Fontaine,a),
I obrzęk !./ysokob]a]kowy syndrom nerkoWy {bia]kornocf)' cholo

byie| i t  Leśniowlk ego c lohna'  ref| !ks chłÓnkidoje|ta c ienk ego,
l  fe,półs!decka '
I twardzina ukladowa,
I owrrodren a radiogenne (fibroza).

Zastosownie metody Kinesiology Taping
u pacjentów |e(zonych z powodu choroby
nowotworowej

U pac]entówW pro(esie telapiipowikłań można2astosować Kines o
IogyTap n9 rnetodęod!że] sk!tecfńości telape!tycżną, Taśńa nŹ
k|ejona na skolę pac]enta rna oddzia'Wan ezalÓWno sensolyche'jak
iplopr oCeptywne PoplzezapIikac]ę Kines oIo9y Tapiń9U dochÓdfl
dofwięksfen a prfenrfeni ńiędfy skórą Wlaniwą a powięf]ą' Uśpraw
n ając tym ęmym .yrku|ację klwi i chlonki' Dfięki temu dochodzi
do fw e okrotnionego przepłylvu krwiW naczyniach skórnych' 9zyb
9e9o krążenia Chłonki' co powoduie redukcję zanojów i obrzęków
Iimfaty.f ny(h' ]ednocf eśni€ f mnie]sf a s ę bó| l nienatura]ne odauc a
skóry popnef uaktywni€nie endog€nne9o syn€mu znieau enia' Do
chodzi lakfedo norma| za., nJpięca mięin]ow€go i powięziowego,
co WPlywa na poprawę propriocepc]i, zwększajEc jednocfeśnie
Śprawnoś( w ca|ym uk|adzie ruchu. W Ce|u redukcji zastojÓw iobrzę
ków chlońńych 'tosowane si ap|]kac]e IińfatycŹńe typU,'FÓrk'l TŹśńa
lozcięta]en nacaely|Ubpię. paśkow o lownej Śfelokoś.i(ryc, ]],] ']
3l ] 5), Pozostawiono ńielofcięt2 pięcioce.lymetlowa oęśt, która sta
nowib.zę, jest ]ednocfeśnie pocfątkiem ap|ika.]'i' Bafę na|eży pży
k|eić w oko ky istńie]qcych węflów chlonnych |Ub .a plfebi."gU
nacfyń chlońńych 5po5ób wykÓnania ap| kacji |ińfŹtyony.h powi
nien byc faw9e f9odnyf ki €lunkiem prz€płylvu chłonki'Zabie9iwy.
konujesięraf Wtygodniu'L]czbęfabi€gÓwwser] należydo5to5ować
do kondyci skÓry efektówterapii'

W5kazan a mi do zabie9ów 5i wtórne ob2ęki po Iimfadenektom i
pa.howei' Pa.hwinow€j Iub 5fyjnej,a1akże bIiznypoop.racy]ne'

ny(' 3].r'3. Ap kacja mfatyczna u paĆ]€ńtó po zabiequ aryngektomi



Ryą 3l'1.4.Ap ka.]. Iin'fJ(yc2|J ! pacjentki po fab cau ma5tektom
zobrzckienr Iimfaty.f|yD) koń.zynyqó|n.j aWPi

Ry..3l.1.5']edno.z.5owezastolowónn.ip kac]] mfaty.zncj
K nes o o9yTap no! ibJńdnzy kompl€sy]ny(l] W re]onie koń.zyr g'ny(h
u palantk p. ohrrtro.nci manek(on
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