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STOSOWANE TECHNIKI 
 
Głaskanie 
Celem głaskania w formie „wyciskania" jest przygotowanie niewielkiej powierzchni ciała lub jego 
części (np. kończyna górna) do szeregu technik, które będziemy stosować w dalszej kolejności. 
Głaskaniem w formie „wyciskania" również kończymy masaż danego odcinka. Głaskanie w zależności 
od miejsca drenażu staramy się wykonywać jak największą powierzchnią dłoni. 
Rozcieranie 
Wyróżniamy trzy sposoby rozcierania: koliste, posuwiste, spiralne. 
- Rozcieranie koliste 
polega na wykonaniu trzech, czterech kółek w miejscu, a następnie przesunięciu dłoni i zatoczeniu 
następnych kółeczek w miejscu zachodzącym na jedną trzecią poprzedniego kółeczka itd. 
- Rozcieranie posuwiste 
to ruch głębokiego naprzemiennego przesuwania wykonany powierzchniami dłoniowymi obu rąk lub 
opuszkami palców II, III, IV obu rąk w linii prostej. 
- Rozcieranie spiralne 
charakteryzuje się tym, że opuszkami palców II, III, IV wykonujemy rozcieranie po linii w kształcie 
spirali. 
Ugniatanie 

Działanie ugniatania w drenażu limfatycznym ma przede wszystkim spowodować rozluźnienie mięśni 
i przepchnięcie chłonki. Wyróżniamy trzy sposoby ugniatania: 
- szczypcowe, tzn. ugniatanie tkanek ujętych pomiędzy kciuk i palec wskazujący lub pomiędzy kciuk i 
pozostałe palce ręki. Na twarzy wykonuje się również ugniatanie szczypcowe, które różni się od 
poprzedniego tym, że masowaną tkankę obejmujemy palcami środkowym i wskazującym, 
- punktowe falujące, wykonywane opuszkami palców II, III, IV, 
- w formie „kołyski", czyli dłoń w pierwszej fazie ma styczność z ciałem pacjenta tylko poprzez kłąb 
kciuka i kłębik palca małego, następnie również przez śródręcze, a w fazie końcowej opiera się tylko 
na opuszkach palców. 
 

Masaż limfatyczny kończyny górnej 
Pacjent leży tyłem, kończyny górne wzdłuż tułowia. Obie kończyny górne i dolne lekko ugięte w 
stawach. 
1. Głaskanie całej kończyny 
Stojąc na wysokości bioder pacjenta wykonujemy oburącz jednocześnie głaskanie całej kończyny od 
palców do stawu barkowego włącznie. 
2. Drenaż dołów pachowych 
Masażysta jedną ręką chwyta za staw nadgarstkowy odwodzi kończynę do kąta prostego i zgina w 
stawie łokciowym pod kątem 90°, a ręką drugą wykonuje kolejno: 
- głaskanie miejscowe, 
- rozcieranie koliste i spiralne, 
- ugniatanie punktowe, falujące. 
3. Drenaż stawu ramiennego 
Głaskanie 
Dłonie układamy tak, aby obejmowały cały mięsień naramienny. Głaskanie rozpoczynamy poniżej 
przyczepu mięśnia naramiennego. Jedną rękę prowadzimy po przedniej stronie mięśnia, a w fazie 
końcowej przesuwamy na mięsień piersiowy większy, drugą zaś głaszczemy tylną część mięśnia i 
kończymy ruch w okolicy dołu pachowego w sąsiedztwie łopatki. 



Rozcieranie koliste 
Przeprowadzamy w tych samych pasmach co głaskanie. 
Rozcieranie posuwiste jedną ręką 
Obejmujemy mięsień naramienny jedną ręką kładąc kciuk na stronie przedniej ramienia, a pozostałe 
palce na stronie tylnej i w ten sposób przepychamy chłonkę w obrębie tego mięśnia. 
Rozcieranie posuwiste oburącz równocześnie, naprzemiennie. 
Wykonujemy podobnie jak powyżej z tą różnicą, że pracują obie ręce naprzemiennie. 
Rozcieranie spiralne 
Rozcieranie spiralne rozpoczynamy - jak wszystkie poprzednie techniki - poniżej przyczepu mięśnia 
naramiennego i wykonujemy oburącz równocześnie, naprzemiennie, w tych samych pasmach co 
głaskanie, oraz tak samo kończymy. 
Ugniatanie punktowe, falujące 
4. Drenaż ramienia 
Przy drenażu ramienia stosujemy następujące techniki: 
- głaskanie, 
- rozcieranie koliste, posuwiste i spiralne, 
- ugniatanie „szczypcowe" 
Każdą z powyższych technik wykonujemy jedną ręką, w trzech pasmach: 
- po stronie boczno-tylnej, 
- przedniej, 
- środkowej. 
Ruch odbywa się zawsze od stawu łokciowego do mięśnia naramiennego. 
5. Drenaż stawu łokciowego 
Jedną ręką chwytamy za przedramię pacjenta tak, aby jego kończyna górna była lekko zgięta w stawie 
łokciowym. Drugą ręką (rozpoczynając w połowie przedramienia, a kończąc w połowie ramienia) 
wykonujemy kolejno: 
- głaskanie, 
- rozcieranie koliste, posuwiste i spiralne, 
- ugniatanie punktowe, falujące. 
Następnie - poruszając ręką w tym samym kierunku - przystępujemy do masowania kciukami dołu 
łokciowego, w trzech pasmach - od strony przyśrodkowej, pośrodku i od strony bocznej, stosując: 
- głaskanie, 
- rozcieranie koliste, posuwiste i spiralne, 
- ugniatanie punktowe, falujące. 
 
6. Drenaż stawu ramiennego - opracowanie powtórne 
 
7. Drenaż przedramienia 
Opracowanie przedramienia rozpoczynamy od stawu nadgarstkowego, a kończymy w okolicy stawu 
łokciowego. Drenaż wykonujemy w czterech pasmach: 
- łokciowym, 
- grzbietowym, 
- promieniowym, 
- dłoniowym, 
stosując kolejno: 
- głaskanie, 
- rozcieranie koliste, posuwiste i spiralne, 
- ugniatanie „szczypcowe". 
8. Drenaż stawu nadgarstkowego 
Podobnie jak dół łokciowy, staw nadgarstkowy opracowujemy dwoma kciukami równocześnie 
rozpoczynając poniżej stawu na śródręczu, a kończąc na przedramieniu tuż powyżej stawu. 
Wykonujemy kolejno: 



- głaskanie, 
- rozcieranie koliste, posuwiste i spiralne, 
- ugniatanie punktowe, falujące. 
 
9. Drenaż stawu łokciowego - opracowanie powtórne 
 
10. Drenaż śródręcza 
Na opracowanie śródręcza składa się drenaż strony grzbietowej i strony dłoniowej. Wykonujemy go 
dwoma kciukami, w kilku pasmach (liczba zależna od wielkości dłoni pacjenta i kciuków masażysty), 
zaczynając od stawów śródręczno-paliczkowych, a kończąc w okolicy stawu nadgarstkowego. 
Stosujemy następujące techniki rozpoczynając od strony grzbietowej, a następnie w ten sam sposób 
masując stronę dłoniową: 
- głaskanie, 
- rozcieranie koliste, 
- posuwiste 
- spiralne. 
11. Drenaż palców 
Podobnie jak przy drenażu śródręcza stosujemy w kolejności następujące techniki: 
- głaskanie, 
- rozcieranie koliste, posuwiste i spiralne, 
- ugniatanie punktowe, falujące. 
 
12. Drenaż stawu nadgarstkowego opracowanie powtórne 
 
Głaskanie ogólne całej kończyny górnej w formie „wyciskania" 


