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1. Předmluva 

Vážený čtenáři, 

 

publikace, kterou právě čtete, se zabývá lymfatickým systémem od A do Z. 

Společně se v ní podíváme nejenom na hlavní funkce této soustavy, ale také 

na tradiční i současné metody léčby případných poruch jejího správného fun-

gování. Na jednom místě zde najdete ucelené informace, které můžete ihned 

využít, případně se k nim kdykoliv vrátit. Tyto znalosti jsme dlouho dávali do-

hromady na základě vlastních zkušeností, ale zejména ve spolupráci s před-

ními odborníky v Čechách i v zahraničí. 

 

Hlavním problémem současné populace je nedostatek pohybu a celkově 

špatná životospráva. Stagnující lymfatický systém je potřeba obnovit,  roz-

proudit a aktivizovat, aby se organismus pročistil sám. V případě funkčních 

poruch lymfatického systému je potřeba nejprve určit příčinu (diagnostika) 

a poté kombinací několika účinných metod směřovat k dlouhodobému zlep-

šení situace (komplexní terapie). Pokud je při těchto procedurách používána 

přístrojová lymfodrenáž, je potřeba dbát na zásady bezpečnosti (např. uvol-

nění lymfatických uzlin) a je nezbytné, aby proškolený personál používal cer-

tifikované přístroje zavedených značek, které bezpečnost garantují.  

 

Lymfologie se stává mezioborovou disciplínou a komplexní péče o lymfatický 

systém jedním z účinných nástrojů prevence (namísto pozdní léčby nemocí 

a odstraňování symptomů). Umožňuje také rychlejší rekonvalescenci a zno-

vunastolení rovnováhy (tzv. homeostázy) organismu pro vytvoření harmonie 

našeho vnitřního prostředí. 
 

Přeji Vám, ať na těchto stránkách naleznete všechny informace, které pomo-

hou zlepšit zdravotní stav Váš nebo Vašich blízkých. 

 

Mgr. Michal Dvořák 

konzultant v oblasti lymfodrenážních procedur 
Lympha Press CZ 

http://www.lympha-press.cz/
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2. Úvod: Míza neboli lymfa 

MUDr. René Vlasák (autor úvodu) 

Chirurg, vedoucí lékař a zakladatel Centra preventivní medicíny a 

Prevence 2000 s. r. o. Do roku 1993 pracoval jako lékař na I. Chirur-

gické klinice VFN v Praze. Více než 20 let se věnuje obezitologii. První 

na světě popsal tzv. metabolický syndrom Y u obezity gynoidního 

typu. Od r. 1995 působí v oboru lymfologie a je členem výboru České 

lymfologické společnosti. Jako chirurg se věnuje operativě žil dolních 

končetin. 

Centrum preventivní medicíny & Prevence 2000  

 

V úvodu povídání o míze mi dovolte parafrázovat slavnou Kiplingovu větu 
z Knihy džunglí:  

„Jsme jedné krve ty i já,“ na pro nás dnes příhodnější:  

„Jsme jedné mízy ty i já“. 

 

Míza nás (více než krev) spojuje nejen s faunou, ale i s flórou. Mízní systém 

je v podstatě naším ekosystémem. Obdobně jako v přírodě je jeho funkčním 

základem koloběh vody, bez které život na Zemi není možný. Voda tvoří  

60-70 % naší tělesné hmotnosti. Je rozdělena na vodu v buňkách (intracelu-

lární tekutinu) a mimobuněčnou vodu (extracelulární tekutinu), která se 

ještě dělí na krev, lépe řečeno krevní plazmu, tkáňový mok a mízu neboli 

lymfu.  

 

Krev, životně nezbytná tekutina, ze srdce proudí tepnami a vedle živin při-

náší buňkám ve tkáních kyslík. Tepny čili arterie se nakonec dělí až na drobné 

tepénky čili arterioly a ty na nejmenší krevní cévy – vlásečnice neboli kapi-

láry. Právě ve vlásečnicích se odehrává největší část práce krve. Jejich stěnou 

krev odevzdává buňkám vše, co potřebují a na jejich konci v drobných žilkách 

(venulách) od buněk odebírá to, co již nechtějí nebo nepotřebují. Následně 

se odkysličená krev vrací žilním systémem k srdci a do plic.  

http://www.prevence2000.cz/
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Tato výměna látek a dýchacích plynů probíhá mezi buňkami ve vodním pro-

středí, které označujeme jako tkáňový mok. Ten se svým složením blíží vodě 

v pramoři, ve které vznikly první formy života. Buňky všech mnohobu-něčných 

organismů jsou obklopeny touto tekutinou („omývány pramořem“), která je 

pro ně vnitřním životním prostředím. Jeho vyváženost – homeostáza – je ne-

zbytná pro všechny normální funkce našeho těla. 

 

Ne vše, co buňka nepotřebuje, je ale odváděno žilním systémem. Do mezibu-

něčného prostoru je vložen speciální, de facto kanalizačně-čisticí systém, 

označovaný jako lymfatický, který odvádí vše, co nesmí přejít ve venulách 

do krve. Tento lymfatický systém začíná slepě zakončenou lymfatickou kapi-

lárou, obsahující tekutinu, kterou označujeme jako lymfu (mízu). Ta, na rozdíl 

od krve, neobsahuje červené krvinky, ale tvoří hlavní transportní cestu bílým 

krvinkám, hlavním bojovníkům s infekcí a jinými choroboplodnými zárodky. 

Lymfa obsahuje také bílkoviny, tuky a ostatní produkty látkové výměny. 

 

Lymfa se postupně slévá z lymfatických kapilár do lymfatických cév. V jejich 

průběhu nacházíme lymfatické uzliny, ve kterých se odehrává nejen boj s in-

fekcí, ale i s nádorovými buňkami. Celý lymfatický systém je zakončen v blíz-

kosti srdce, kde ústí do horní duté žíly tzv. hrudní dučeje. S nadsázkou lze říci, 

že lymfatické uzliny nacházíme ve velké míře v místech důležitých transport-

ních uzlů, kterými se mohou z periferie (rukou, nohou, hlavy) šířit do vnitřních 

orgánů těla různé choroboplodné zárodky.  

 

Celým komplexem otázek i odpovědí na funkci lymfatického systému při zdra-

votním postižení, ale i při budování zdraví, se věnuje relativně nový vědní 

obor – lymfologie. 
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3. Lymfatický systém a lymfodrenáž 

Lymfatický systém se skládá z lymfy, lymfatických cév, lymfatických uzlin 

a lymfatických orgánů. Tento systém však nemá žádný „pohon“, žádnou 

„pumpu“ a funguje víceméně jen pomocí svalů a dýchání - tedy podtlakem.  

Při moderním způsobu života (sedavá zaměstnání, málo pohybu) lymfatický 

systém často trpí a nefunguje správně. Lymfatický systém je hlavním imunit-

ním a detoxikačním nástrojem lidského organismu. 

 

Lymfodrenáž je procedura, která má za úkol lymfatický systém vrátit do kon-

dice a zvýšit jeho výkonnost. Může se jednat o lymfodrenáž manuální nebo 

přístrojovou. 

POZOR! 

Stejně jako lymfatický systém není stejný jako krevní oběh, 
lymfodrenáž není stejná jako klasická hluboká svalová 

a krevní masáž. Jde o povrchovou drenáž. 

 

Také nelze tvrdit, že lymfa a míza je totéž, i když je to tak vnímáno. Dalo  

by se velmi zjednodušeně říci, že míza je jako voda vytékající z kohoutku do 

umyvadla a lymfa je odpadní voda odtékající do výlevky. 

 

Pro koho je lymfodrenáž určena? 

Lymfodrenáž je určena pro léčbu lymfedému a otoků obecně, kromě toho je 

však vhodná pro všechny, kteří si chtějí odpočinout a zároveň udělat něco pro 

své tělo. Tato procedura je účinnou prevencí proti mnoha onemocněním. 

Lymfatické drenáže jsou velmi vhodné pro osoby, které v zaměstnání dlouho 

stojí nebo sedí a lymfatický systém nemůže proto dostatečně dobře pracovat. 

Stejně jako manuální, tak i přístrojová lymfodrenáž zlepšuje a obnovuje oběh 

lymfy v těle. Vhodné je kombinovat manuální a přístrojovou lymfodrenáž do-

hromady, to je také současný trend péče o lymfatický systém. 
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Přístrojová lymfodrenáž je účinná moderní metoda, která pomáhá udržovat 

a vytvářet vyvážený stav lymfatického systému. Je založena na přerušované 

kompresi končetiny a vytváření postupné tlakové vlny, směřující od periferie 

do středu těla. Metoda této masáže je díky přístrojům Lympha Press téměř 

shodná s manuální lymfodrenáží, o stimulaci lymfatických cév se však místo 

lymfoterapeuta stará přístroj se speciálními návleky na končetiny, které mají 

systém komor postupně se naplňujících vzduchem.  

 

 

Aplikátor kalhoty Lympha Pants. 

 

Indikace (kdy je přístrojová lymfodrenáž vhodná): 

 při léčbě lymfedému (otoku) 

 při pocitu těžkých a unavených nohou (přináší rychlou úlevu) 

 při potížích s křečovými žilami a při žilní nedostatečnosti 

 při otocích končetin a otocích v oblasti obličeje (váčky pod očima, 

„druhá brada“, otoky prstů na rukou i nohou…) 

 při nízké obranyschopnosti organismu (výrazné posílení imunity) 

 pro prevenci a zmírňování projevů celulitidy, zlepšení stavu tukového 

podloží 

 pro tvarování postavy a jako prevence nadváhy 

http://www.lympha-press.cz/
http://www.lympha-press.cz/aplikatory/lympha-pants/
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 pro celkovou relaxaci a regeneraci 

 jako podpora a urychlení rekonvalescence po zranění 

 jako prevence bolesti svalů, zad, při migrénách a bolestech hlavy 

 v současnosti dlouhodobé při léčbě chronických bolestí 

 na detoxikaci organismu 

 k odstranění akné a vrásek (výrazně zlepšuje kvalitu pokožky) 

 

Přístroje Lympha Press a Ballancer – výhody: 

 přístroj vytváří přirozenou a plynulou tlakovou vlnu (umí zároveň 

ve stejném čase jednu komoru nafukovat a jinou vypouštět) 

 komory se částečně (šupinovitě) překrývají podle unikátního patentu, 

to znamená, že nevznikají žádná místa s nižším tlakem 

 program Pre-Therapy (Pretreatment) pro uvolnění lymfatických uzlin  

(bez tzv. otevření lymfatických uzlin je lymfodrenáž neúčinná a může 

být pro pacienta nebezpečná) 

 elektronická kontrola tlaku v každé komoře a možnost nastavení tlaku 

pro každou komoru zvlášť 

 24 tlakových komor (2 x 12 kalhoty, 2 x 12 bunda) 

 jednoduché a intuitivní ovládání 

 

Lympha Press je zavedená světová značka, která na trhu působí 40 let a stále 

se věnuje vývoji na základě zpětné vazby z mnoha prestižních klinik. Výrobce 

se zabývá pouze lymfodrenážními systémy a specializuje se na tuto proble-

matiku, čímž je zaručena jedinečnost a hlavně kvalita. O estetickém a rekon-

dičním lymfodrenážním přístroji Ballancer se můžete více dozvědět z našeho 

nového video manuálu, ten naleznete na naší YouTube stránce Beauty Sys-

tems nebo v přímém odkazu ZDE. 

https://www.youtube.com/watch?v=MInKXNasjtg
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4. Komplexní péče o lymfatický systém 

Používání lymfodrenážních přístrojů má v současnosti mnoho podob a dů-

vodů, primární motivací však byla v minulosti léčba lymfatického otoku 

(lymfedému) a preventivní péče o lymfatický systém. Po mnoha letech zku-

šeností předních lymfologů i řadových uživatelů se však ukazuje, že je 

vhodné tyto procedury zahrnout do komplexní péče a účinnost terapie se tím 

zvýší a prodlouží. 

 

Každá z podpůrných procedur má v tomto společném úsilí své místo, pří-

kladem může být kombinace manuální lymfodrenáže a lymfodrenáže pří-

strojové (základem je alespoň ruční uvolnění lymfatických uzlin). 

Lymfodrenážní přístroje stále častěji využívají kromě lymfologů i další špič-

ková zdravotnická a rehabilitační zařízení. Hlavním trendem v současné 

komplexní péči je však INDIVIDUALIZACE, tedy přístup na základě konkrét-

ního stavu a potřeb jednotlivce. 

 

Diagnostika 

Úvodním krokem odborné péče na každém pracovišti je základní vyšetření, 

podle kterého určí odborník typ otoku a doporučí léčebný plán (ten probíhá 

většinou po dobu 1-6 týdnů). V případě diagnostikovaného lymfedému podle 

stavu otoku dále přechází klient do kontinuální nebo blokové léčby či do sle-

dování v lymfologické poradně. Terapie bývá obvykle dlouhodobá, často 

celoživotní. Standardizovaný postup, tzv. komplexní dekongestivní tera-

pii, dělíme na dvě fáze – redukci otoku (dá se říci krátkodobá „první pomoc“) 

a udržování dosažených výsledků (dlouhodobá prevence).  

  

http://www.lymfedem.cz/
http://www.lympha-press.cz/uvolneni-lymfatickych-uzlin-odborne-provadena-lymfodrenaz/
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Terapie se skládá zejména z těchto metod: 

 dechová a rehabilitační cvičení 

 manuální lymfodrenáž 

 přístrojová kompresní pneumatická lymfodrenáž 

 komprese končetiny, nošení kompresního prádla 

 vnější péče o kůži 

 farmakoterapie (medikace) 

 další možnosti (např. lymfo-taping) 

 

U nás se touto problematikou zabývají například odborníci Centra preven-

tivní medicíny, kteří se aktivně podílejí na rozvoji léčebných postupů a vedle 

České lymfologické společnosti a řady českých firem a lékařů, spolupracují 

především s Dr. Med. F. J. Schingalem z německé Lympho-Opt-Klinik (kde 

jsou stejně jako v CPM používány lymfodrenážní přístroje Lympha Press) a 

s lymfoterapeutkou Clarou Feenstra z Holandska a mnoha dalšími. 

 

Celková péče o pacienty a zákazníky s metabolickými poruchami a souvis-

lost mezi obezitologií a lymfatickým systémem 

Pacient obezitologické kliniky musí začít v některých věcech od základu. Proto 

po provedení diagnostiky a stanovení diagnózy naučí specialisté pacienta 

nejdříve tzv. hluboké břišní dýchání, které podporuje činnost lymfatického 

systému zejména v dolních končetinách. Dalším důležitým bodem je zpev-

nění svalů pánevního dna (popsáno níže). Pak následuje komplexní terapie 

složená z více procedur, jejímž cílem je aktivizace lymfatického systému, aby 

si poradil s vnitřními problémy sám. Častým omylem zákaznic lymfodrenáží 

v estetických salonech je, že hubnou ve chvíli, kdy leží v lymfodrenážních 

kalhotách. Člověk však hubne zejména, když spí, tak funguje zdravý metabo-

lismus. Po probuzení by měl jedinec vážit cca o 1,5 kg méně než před spaním. 

Pokud to tak není, zaměří se terapeut nejdříve na korekci tohoto stavu a řeší 

poruchy spánku, který je velmi důležitý jak pro metabolismus, tak pro fyzické 

i psychické zdraví jedince. 

 

http://www.prevence2000.cz/nase-sluzby/programy/lymfologie
http://www.prevence2000.cz/nase-sluzby/programy/lymfologie
http://www.lympho.cz/pages/O_spolecnosti.htm
http://www.lympho-opt.de/fachklinik/index.html
http://www.lympho-opt.de/fachklinik/apparative-therapien.htm
http://www.lympha-press.cz/lymfodrenaz-lympha-press/lympha-press-pristroje/
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Platí obecná poučka, že BEZ FUNGUJÍCÍHO LYMFATICKÉHO SYSTÉMU 

NELZE EFEKTIVNĚ HUBNOUT. Další velmi pravdivá zákonitost fyziologie lid-

ského těla říká, že FUNKCE TVOŘÍ ORGÁN. Z toho logicky plyne, že mnoho 

let zanedbávaný organismus a lymfatický systém nelze revitalizovat za tý-

den. Také stravovací návyky vedoucí k obezitě a zhoršení stavu celulitidy 

pomalu vytvářejí náš individální metabolismus, pro který může být náhlý 

přechod na drastickou dietu šokem. Vhodnější je pozvolný přechod 

k vhodné životosprávě trvalého charakteru s cílem tento stav udržet a učinit 

z něj svůj životní standard. A když už jsme u těch pouček, tak do třetice 

jedna velmi pravdivá: NEJSOU DŮLEŽITÉ ŠPATNÉ NÁVYKY, ALE TY DOBRÉ.  

To znamená, že pokud svůj život zaplním dobrými návyky, vytlačuji tak ty 

špatné a neztrácím energii bojem s návyky, které se těžko odnaučují. Když 

dám příklad – pokud sním navečer velkou mísu salátu, už nebudu mít v ža-

ludku místo na slané brambůrky. 

 

Dýchání 

Dýcháme po celý život každou minutu, dýcháme dokonce, i když jsme v bez-

vědomí, ale většina lidí pořádně dýchat neumí. Náš dech je mělký a nahodilý. 

Nedostatečné dýchání zvyšuje riziko dýchacích a zažívacích potíží, nespa-

vosti, únavy, bolestí hlavy, špatného krevního oběhu, infekcí, zácpy, žalu-

dečních vředů, depresí, sexuálních disfunkcí, předčasného stárnutí atd. 

Základem relaxačního dýchání je soustředění na dech tak, aby byl vědomý a 

kontrolovaný. Existují tři základní fáze dýchacího procesu: brániční (břišní), 

hrudní a podklíčkové dýchání. Při hlubokém dýchání procházíme postupně 

všemi fázemi. Pokud člověk dýchá mělce pouze horní částí plic, nedostane se 

vzduch do nejhlubší části plic, kde čeká nejvíc krve na okysličení.  

 

Dechová vlna podle původních zásad jógy tedy probíhá v pořadí: nádech do 

břicha, nádech do hrudníku, nádech do ramen (do podklíčku) a výdech ve 

stejném pořadí, tedy z břicha, z hrudníku a z ramen. Při tomto způsobu dý-

chání zapojujeme při nádechu do břicha bránici. Nádech je vždy nosem – vý-

dech může být ústy nebo nosem. Dýcháme pomalu, vědomě, kontrolovaně, 

pomůckou může být zásada, že vzduch by neměl být slyšet ani při nádechu 

ani při výdechu. Také lze použít představu stran čtverce (počítáme třeba do 
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tří, časem přidáváme): nádech (na tři) – zadržet dech (na tři) – výdech (na tři) 

– zadržet dech (na tři). Dechová cvičení lze provádět kdekoliv a kdykoliv, třeba 

v autě, nebo když čekáme ve frontě na poště. Velmi vhodné je dechová cvi-

čení kombinovat s tzv. Kegelovými cviky, které spočívají ve zpevňování a 

uvolňování svalů pánevního dna (popsáno níže), což vytváří pevnou základnu 

pro správné držení těla a dobrou kondici tzv. páteřního korzetu (to je svalový 

obal páteře).  

 

Průběh dechové vlny (pořadí nádechu i výdechu směrem od břicha k rame-

nům) velmi připomíná průběh peristaltické masážní vlny (Wave) v přístrojích 

Lympha Press a Ballancer. Stejně jako jogínská dechová vlna masíruje naše 

vnitřnosti, postupná vlna při kompresní terapii spočívá v tom, že se postupně 

naplňují vzduchem komory tlakového návleku směrem od okraje do středu 

těla tak, že segment tří nafouknutých komor postupuje po těle směrem 

k srdci. Respirační vlny jsou podobné jako vlna při presoterapii a šíří se obě-

hovým systémem. 

 

Dechová cvičení 

Břišní dýchání – nafukování balonu 

Toto cvičení je velmi vhodné provádět před každou přístrojovou lymfodre-

náží i v jejím průběhu. Soustředit se pouze na hluboké břišní dýchání je pro 

většinu uživatelů lymfodrenážních přístrojů jednodušší než provádět kom-

pletní dechovou vlnu. Ideálně provádíme v leže na zádech, nohy jsou mírně 

pokrčené v kolenou. Při nadechování si představujte, že se nadechujete no-

sem a pak skrze úzkou dlouhou trubici do balonu za vaším pupkem. Balon se 

zvětšuje spolu s vaší břišní krajinou. Pak následuje aktivní výdech, toho do-

sáhneme stažením břišní krajiny. Při vydechování se balon zmenšuje a vy 

máte pocit, jako by vzduch byl pomalu vytlačován zpátky trubicí a ven ústy. 

Tento cyklus nádech/výdech zopakujeme alespoň 10 krát.  

 

Praktickou videoukázku obsahující hluboké břišní dýchání naleznete zde. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLTmpot1_o8&feature=youtu.be
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Měchové dýchání 

Pro podporu činnosti lymfatického systému je velmi vhodné i tzv. měchové 

dýchání, je však určeno vyspělejším cvičencům. Toto dechové cvičení spočívá 

v rychlém stahování a roztahování břišní stěny. Vzduch vytlačujeme z plic 

nosem prudkým stažením břišní stěny, jedním rychlým pohybem tedy stáh-

neme břicho k páteři. Po vydechnutí dovolíme plicím, aby se automaticky na-

plnili vzduchem, ovšem pouze přibližně do poloviny, aby nedocházelo 

k hyperventilaci. Plíce se nesmí naplnit celé před dalším prudkým výdechem. 

Při tomto dechovém cvičení je třeba mít uvolněný hrudník, krk, ramena a ob-

ličej. Zpočátku provádíme jeden kompletní dech za tři až čtyři vteřiny, časem 

lze provádět jeden dech za vteřinu. Tento způsob dýchání pomáhá otvírat a 

čistit dechové cesty v hlavě a krku a odstraňovat různé jedovaté látky z plic a 

krve. Aktivizací lymfatického systému zvyšuje odolnost těla proti nemocem, 

masíruje dutinu břišní, stimuluje zažívací systém a okysličuje vnitřní tkáně 

a orgány. Respirační vlny jsou přenášené oběhovým systémem a masírují do-

konce i mozek.  

 

Zpevnění svalů pánevního dna – Kegelovy cviky 

Důležitou součástí každé terapie, která směřuje ke znovuobnovení rovno-

váhy lymfatického systému, je posílení svalů pánevního dna. Specializo-

vané cvičení by se měl naučit každý pacient či zákazník a kromě 

pravidelného domácího cvičení by se toto cvičení mělo zároveň s hlubokým 

břišním dýcháním provádět vždy na začátku před přístrojovou lymfodrenáží. 

Jedná se o poměrně jednoduchou techniku, tzv. Kegelovy cviky. Povolené 

svaly pánevního dna bývají velmi často součástí celkové špatné kondice je-

dince a je velmi vhodné tento stav změnit na počátku každé komplexní tera-

pie. 

 

Kegelovy cviky vyvinuté v roce 1948 americkým gynekologem Arnoldem 

Kegelem se zaměřují na procvičování a zpevnění svalů v oblasti pochvy, mo-

čové trubice a konečníku neboli takzvaného pánevního dna. 
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Samotné cviky spočívají v zatínání svalstva, podobně jako při zadržování 

proudu moči při močení. Tyto cviky se mohou praktikovat i při potížích s mo-

čovou inkontinencí. Kegelovy cviky lze nacvičovat buď přímo při močení, nebo 

i mimo něj. Toto cvičení a problém s povoleným pánevním dnem se týká 

mužů i žen, fyziologie svalstva v této oblasti je u obou pohlaví podobná. 

 

Nacvičování spočívá v rytmickém zatínání svalstva, obdobně jako při zadr-

žování močení a jejich následné uvolňování. Při důsledném cvičení  by měly 

být nacvičovány přibližně 3x denně, v intervalu třiceti až čtyřiceti stahů a po-

volení. Ze začátku by mělo jít o krátké stahy a postupem času se jejich délka 

může prodlužovat až na deset sekund. Všechny by měly být prováděny v krát-

kém rozmezí. Nacvičování Kegelových cviků při močení spočívá ve snaze po-

stupně utlumit proud moči a opět jej pouštět. Je však důležité nezatínat jiné 

svaly (např. břišní či stehenní) a nezadržovat dech (pravidelné dýchání je 

velmi důležité). Cvikem pak lze ovládnout tu správnou skupinu svalů. 

 

Variace tohoto cvičení podle jogínských zásad: nadechněte se a asi na tři vte-

řiny stáhněte vnější svěrač konečníku. Vydechněte a na tři vteřiny uvolněte 

svaly. Vše opakujte - asi tak tři minuty, pokud vás nepřepadne únava dříve, 

tedy dokud ještě nejste v této oblasti v dostatečné kondici. Časem lze při tro-

chu větším stažení dospět k druhému svalovému článku, stáhnout i zdvihač 

konečníku a současně přitahovat oba anální svěrače dovnitř a nahoru. Snažte 

se dodržovat pravidelnost, každodenní malá dávka má větší smysl než ob-

časné dlouhé seance. Každodenní cvičení je prostě ideální, je to pouze otáz-

kou zvyku a výsledky stojí za tuto v podstatě nepatrnou námahu. 
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5. Klasifikace lymfedému 

Lymfedém 

U lymfedému (otoku) se jedná o mechanickou nedostatečnost lymfatického 

systému, který není schopen přijímat normální lymfatickou zátěž. V následku 

toho dochází k nahromaděním lymfy ve tkáni v mimobuněčném prostoru (v 

tzv. intersticiu). Proteiny (bílkoviny) mohou lymfatické cévy přijímat jenom 

z tohoto mezibuněčného prostoru. Bílkoviny pohlcují vodu stejně jako sůl a 

cukr, což vede ke zvětšení jejich objemu a tedy ke zvýšení tlaku a ten zase ke 

zvýšené filtraci. 

 

Rozdělení lymfedémů 

1. Primární lymfedém 
Primární lymfedém je popisován jako vrozená porucha lymfatických cév nebo 

lymfatických uzlin. Pro lymfedémy je charakteristická koncentrace proteinů 

(bílkovin) a vody v mezibuněčném prostoru. Postižené bývají častěji ženy 

(85%) než muži (15%). Již po narození se mohou objevit poruchy transportu 

lymfy. Rozvinout se mohou také až později, většinou během puberty nebo 

během těhotenství. Stejně tak může vést k rozvinutí primárního lymfedému 

drobné zranění (podvrtnutí, štípnutí hmyzem) nebo dlouhé cestování leta-

dlem a to proto, že lymfatické cévy již v tomto případě nejsou schopny trans-

portovat lymfatickou zátěž, která se objevila ve zvětšené formě. 

 
2. Sekundární lymfedém 
Takto označujeme edém, pokud je příčina jeho vzniku známá. Operace, oza-

řování nebo post – traumata po úrazech mohou poškodit lymfatickou cévu.  

 

Lymfedémy jsou chronickými onemocněními a musí být dlouhodobě ošetřo-

vány, neboť mají tendenci se zhoršovat a zvětšovat svůj objem. Podle jeho 

charakteru je u edému běžné rozdělení na: 

 
 
 



 

 

© Lympha Press CZ, 2016  

 

14 

￭ Stadium I: Viditelně měkký edém, který se při zvýšené poloze nohou vrací 

do původního stavu. Je spontánně reverzibilní (mizí samovolně). 

￭ Stadium II: Zvýšená poloha nepřináší zlepšení edémů. Dochází k zhutnění 

tkáně a často ke změně pokožky. Je spontánně ireverzibilní (nezmizí samo-

volně), to znamená, že je naléhavé požadovat ošetření otoku. Bolest není po-

ciťována.  KDT (komplexní dekongestivní terapie) podporuje redukci objemu 

nebo změkčení fibrózy (odstranění zhuštění vaziva ve tkáni). 

￭ Stadium III: Označuje se jako elefantiáza (syndrom sloních nohou) a je cha-

rakteristickou formou stadia II s rozvinutou fibrózou (nebo s fibrózou/skleró-

zou), která může přejít na lymfatické cévy, žíly a tepny a vést ke složitým 

změnám pokožky. Snížená obrana imunity má za následek mykózu pod nehty 

a mezi prsty. Na základě poškození způsobeného tlakem na nervy se mohou 

objevit bolesti. Nejkomplikovanější změny pokožky jsou možné také při zvět-

šení tukové tkáně. 

 

Lipedém 

Lipedém je chronickým (dlouhodobým) onemocněním. Jedná se o bolestivou, 

symetrickou (oboustrannou), dědičně podmíněnou poruchu rozložení ženské 

tukové tkáně. Rozšiřuje se většinou z pánevní oblasti směrem ke kotníkům a 

je možné hmatem vyšetřit nárůst tuku ve formě vyboulení. Paže bývají posti-

ženy zřídka. Charakteristické je, že chodidlo a prsty na noze (popř. ruce a prsty 

na ruce) jsou ve většině případů bez edému. 

 

Ženy si stěžují na pocit tíhy na nohou i na pocit napětí a nabobtnávání tkáně. 

Mimořádně citlivě reagují na tlak a dotyk. Při lehkém dotyku se může objevit 

hematom (modřina), který nezmizí ani za několik dnů. Tzv. test štípnutí je po-

zitivní, tj. bolestivý. Kontrola váhy, a to již v mladém věku, je mimořádně dů-

ležitá. Při obezitě, která nezřídka doprovází lipedém v pokročilém stadiu, 

dochází často k vývoji sekundárního lymfedému. Mluví se pak o lipolymfe-

dému. Obávaná nemoc „příznaků pomerančové kůry“ (celulitida) je diagnos-

tikována ve druhém stadiu tohoto onemocnění. Lipedém nemusí mít nic 

společného s obezitou a není možné ho zmírnit pouze dietou, jediná účinná 

terapie je lymfodrenáž. 



 

 

© Lympha Press CZ, 2016  

 

15 

Lipohypertrofie (celulitida) 

Lipohypetrofie je také diagnostikována jako porucha rovnoměrného nárůstu 

tuku s nadměrným zesílením dolních končetin ve srovnání s trupem. Oproti 

lipedému není účinkem tlaku tato zesílená tkáň bolestivá. Nadváha se rozpro-

stírá na trupu od pasu dolů a na končetinách. Změna způsobu života a změna 

stravovacích návyků může zredukovat nadváhu na normální váhu. Zde se na-

bízí lymfodrenáž jako podpora pro regeneraci kůže. Více o Celulitidě se 

dozvíte v samostatné kapitole č. 11. 

Lipodystrofie je úbytkem tukové tkáně, která se objevuje např. u diabetiků. 
 

Flebedém (venózní edém, flebostatický edém) 

Flebedém se objevuje většinou v dolních končetinách jako následek zvýše-

ného tlaku v žilním systému při insuficienci (nedostatečnosti) žilní chlopně. 

Tento otok je tedy žilního a ne lymfatického původu. Existují různá stadia: 

edém, edém se změnami na pokožce, edém s vředem. 

 

Diagnostika 

Laické určení závažnosti otoku zjednodušeně můžete provést tak, že 
zvednete nohy a vleže si je opřete o zeď. Pokud se jedná o krátkodobý prob-
lém otok samovolně po 20-30 minutách splaskne. 
 
Základním vyšetřením je vyšetření klinické. Odborník při podezření na zvět-

šené či jinak změněné lymfatické uzliny obvykle doporučí ultrazvukové (so-

nografické) vyšetření podezřelé oblasti. Při patologickém nálezu je pak na 

řadě celá řada specializovaných vyšetření, například specializované vyšetření 

lymfatického systému je lymfoscintigrafie. Pokud je přítomen otok (například 

končetiny) měl by být vyšetřen cévní systém, především žilní. 
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6. Odborně prováděná lymfodrenáž 

Uvolnění lymfatických uzlin a odborně prováděná lymfodrenáž 

Lymfatický systém se stará o včasný a dostatečný přesun veškerých metabo-

litů, zplodin organismu a odpadů látkové výměny z těla ven. Jeho hlavní 

funkcí je obrana proti různým patologickým dějům a podílí se na imunitě lid-

ského těla. Lymfatické uzliny jsou velmi důležitým orgánem lymfatického sys-

tému.  

 

Před přístrojovou nebo manuální lymfodrenáží je velmi důležité speciálními 

hmaty tyto lymfatické uzliny vyprázdnit – uvolnit. Tím se zajistí bezproblé-

mový odtok mízy. Je nutno uvolnit zejména krční uzliny (terminy), podpažní 

uzliny (axily) a v případě potřeby také tříselné uzliny. Lymfa odvádí z těla zplo-

diny metabolismu, toxiny, odumřelé buňky, nádorové buňky, bakterie, tu-

kové kapénky a transportuje bílé krvinky (lymfocyty) a bílkoviny (proteiny). 

Mízní uzliny, které odpadní látky zachycují a likvidují, jsou během lymfatické 

masáže více zatíženy. Musí přefiltrovat větší množství mízy.  

 

Nejsou-li odborně uvolněny a ošetřeny, můžou se zablokovat a průtok lymfy 

se zpomalí nebo zastaví. Potom dochází k otokům (lymfedémům) a hroma-

dění odpadních látek, které můžou zapříčinit záněty a celkové oslabení imu-

nitního systému.  

 

Existuje mnoho přístrojů zaměřených na lymfodrenáže, rozdíly v jejich kvalitě 

však jsou naprosto zásadní. Tlaková terapie musí probíhat odborně  

a uvolnění lymfatických uzlin je nutným předpokladem prevence otoků 

vzniklých následkem této procedury. Lymfodrenážní přístroje Lympha Press 

a Ballancer mají unikátní program Pre-Therapy (Pretreatment), který před 

každou procedurou uvolňuje lymfatické uzliny v tříslech (aplikátor kalhoty – 

Lympha Pants) a v podpažních jamkách (aplikátor bunda – Lympha Jacket). 

Tím chrání před následky neodborně prováděné lymfodrenáže a zbavuje pro-

vozovatele velké části rizika.  

 

http://www.lympha-press.cz/aplikatory/lympha-pants/
http://www.lympha-press.cz/aplikatory/lympha-jacket/
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Odborně prováděná lymfodrenáž 

Lymfatická drenáž neboli manuální lymfodrenáž, je metoda založená na ryt-

mickém hnětení svalů, jejíž pomocí se má podpořit správné proudění lymfy 

(mízy) v těle. Oproti klasické masáži jsou zde hmaty prováděny menším tla-

kem a mají i nižší frekvenci. Jde o uznávanou léčebnou metodu s širšími mož-

nostmi využití. Lze ji provádět jak manuální technikou, tak pomocí řady 

speciálních přístrojů.  

 

Přístrojová lymfodrenáž 

Zkušený masér dodržuje jednu základní zásadu. Vždy masíruje od okrajových 

částí těla směrem do středu (k srdci) tak, aby pomáhal krevnímu a míznímu 

oběhu. V opačném případě by nastal problematický stav, jakýsi zpětný tok 

(reflux) a tělní tekutiny by se hromadily v periferních částech těla, pří-

padně by mohlo docházet ke vzniku nežádoucích otoků. Pokud se zamě-

říme na správně prováděnou přístrojovou lymfodrenáž, ta by měla dodržení 

správného směru tlaku splňovat na sto procent. První zásadou jakékoliv pro-

cedury je neuškodit. Pokud má řešit nějaký zdravotní problém nebo i působit 

preventivně, je naprosto nutné, aby lymfodrenáž probíhala bezpečně a podle 

této zásady. Většina přístrojů samozřejmě tuto vlastnost deklaruje, zkuše-

nosti z praxe jsou však bohužel jiné.  

 

Lidské tělo nemá standardní tvar, a proto je nutné, aby přístroj pracoval 

správně v každé situaci a dokázal se přizpůsobit všem tělesným proporcím. 

Opravdovou jistotu přináší pouze technologie zajišťující nepřetržité a zcela 

přesné měření aktuálního tlaku ve všech komorách použitého aplikátoru 

(návleku). To znamená, že přístroj přesně ví, jaký tlak v komoře právě je 

a podle toho reaguje. Samozřejmostí by pak mělo být, že aplikátor, kterým se 

lymfodrenáž provádí, je pouze z jednoho kusu, čímž eliminujeme místa, kde 

by tlak mohl nežádoucím způsobem poklesnout, jako se tomu děje u apliká-

torů složených z několika kusů.  
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Aplikátory přístrojů Lympha Press od firmy Mego Afek (předního světového 

výrobce zdravotnické techniky) všechny tyto zásady splňují a i z toho důvodu 

se jedná o jedny z nejpoužívanějších lymfodrenážních systémů na světě. 

 

 

 

Specializovaný aplikátor LymphaPod 

http://www.lympha-press.cz/informace/vyrobce-a-historie/
http://www.lympha-press.cz/aplikatory/lymphapod/
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7. Manuální lymfodrenáž a speciální techniky 

uvolnění uzlin  

Irena Průchová, DiS. (autorka kapitoly)  

Je specialistkou na lymfoterapii a na provádění manuální 

a přístrojové lymfodrenáže. Zabývá se také poradenstvím 

při prevenci a léčbě obezity a celulitidy. Je členkou americké 

lymfologické společnosti LANA, členkou ČAS, členkou Trau-

matologicko-ortopedické sekce Motol a Sekce nutričních 

terapeutů. 

Absolvovala odborné stáže ve FN Motol – klinika rehabili-

tace, odd. lymfodrenáží; v ARCUS Brno – onko a lymfo cen-

trum; v Lympho-Opt klinik – Německo (u MUDr. 

Schingaleho); v Memorial Hospital San Francisco – odd. 

léčby lymfedému po operaci rakoviny prsu; v Universitní klinice Barcelona – léčba otoků a lymfolo-

gické centrum. 

Mnoho let pracovala v Centru preventivní medicíny Praha jako lymfoterapeut a nutriční poradce, 

s MUDr. Vlasákem a jeho týmem stále externě spolupracuje. V současnosti provozuje vlastní praxi, 

aktivně se zúčastňuje lymfologických kongresů v ČR a v USA, pravidelně lektoruje a vyučuje 

manuální lymfodrenáž a regeneraci v několika vzdělávacích centrech. 

 

Manuální lymfodrenáž je speciální jemná hmatová technika ovlivňující lym-

fatický systém. Má hluboce sedativní, analgetický a spasmolytický efekt na 

krevní a lymfatický oběh. Posiluje vstřebávací a transportní funkce lymfatic-

kého systému, zvyšuje průtočnost jeho řečiště. Podporuje odtok přebytečné 

tekutiny ze tkání a odvádí makromolekulární látky přes lymfatický systém 

zpět do krve. Z hlediska celého organismu má tato metoda významný očistný 

a ozdravný efekt. Zlepšení funkce lymfatického systému přináší důkladnější 

a rychlejší odstranění odpadních produktů látkové přeměny, toxinů, imuno-

komplexů, bakterií, odumřelých a patologických buněk a dalších škodlivých 

látek. Zintenzivní se tvorba a transport imunitních buněk, což přináší vyšší 

imunitní kapacitu organismu.  

 

Manuální i přístrojová lymfatická drenáž se využívá nejen v medicínských obo-

rech, ale je velmi účinná a rozšířená i v kosmetické a masérské činnosti 

a v poslední době též ve sportovní medicíně. 
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Z estetického hlediska manuální lymfodrenáž zpomaluje procesy a projevy 

stárnutí kůže a podkoží. Série lymfodrenáží může ovlivnit formování těla, 

zvláště estetický vzhled nohou – prokreslením a zjemněním obrysové kontury 

se zvýrazní jejich modelace. Dobře provedená lymfodrenáž funguje vždy a u 

každého. Rychlost účinku záleží na stupni eventuální poškození a změnách 

v podkoží a na době trvání tohoto problému. Od toho se odvíjí určení opti-

mální frekvence lymfodrenáží. Vždy je vhodné individuální posouzení 

a i volba dalších pomocných metod. Jako udržovací či preventivně ozdravná 

je doporučována frekvence lymfodrenáže cca 1x za měsíc, ale pravidelně. Na 

počátku léčby některého problému se doporučuje frekvence intenzivnější,  

1-2x týdně. Manuální lymfodrenáže lze provádět i denně v týdenním bloku, 

možno kombinovat s lymfodrenáží přístrojovou. 

 

Kosmeticko-regenerační indikace a účinky lymfodrenáže: 

 Péče po liposukci a jiných metodách estetické chirurgie – urychluje 
regeneraci tkáně, usnadňuje prorůstání lymfatických cév v jizvě, sni-
žuje otok, bolestivost, napětí, zkracuje dobu rekonvalescence. 

 Základní péče u všech zeštíhlovacích léčebných metod – neinvaziv-
ních i invazivních, počátek redukčních a detoxikačních diet. 

 Léčba gynoidní obezity (metabolický syndrom Y) – zvýšené ukládání 
tuku v dolní polovině těla, umožňuje hubnutí v partiích, které vzdorují 
redukci, odváděná lymfa obsahuje tuk, přes lymfatický a krevní sys-
tém se dostane do jater, kde se přemění na glykogen (energetická re-
zerva organismu). 

 Lymfodrenáži by měla předcházet aerobní aktivita, aby došlo k vy-
čerpání energetických rezerv z jater a tak vznikla potřeba vytvářet re-
zervy nové a uvolňovat tuk z tukových zásob. 

 Prevence a zpomalení stárnutí pokožky, prevence akné – stagnující 
odpadní látky mohou poškozovat buňky kůže a podkoží, dojde k čiš-
tění pleti odsunem odpadních látek.  

 Otoky obličeje, váčky pod očima, po plastických operacích v obličeji  
a na krku. 

 Otoky dolních končetin – nadměrná zátěž nohou (pracovní a spor-
tovní aktivity, dlouhé stání, sezení, cestování). 
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 Prevence při pozitivní rodinné anamnéze (celulitida, žilní nedostateč-
nost, varixy). 

 Užívání hormonální antikoncepce – celulitida, lipedém. 

 Sportovní medicína – drenáž před či po sportovním výkonu, prevence 
namožení a svalové únavy – rychlejší odsun kyseliny mléčné ze svalů. 

 Regenerace, zvyšování imunity organismu a zlepšení metabolismu, 
v kombinaci lymfodrenáž, dietní očistná kůra = relaxace a detoxi-
kace organismu. 

 Prevence migrén a bolestí hlavy. 

 

Kontraindikace lymfodrenáže: 

 akutní bakteriální nebo virové onemocnění – streptokokové infekce, 

viróza, horečka 

 akutní cévní onemocnění 

 hnisavé kožní rány 

 rizikové těhotenství a těhotenství do 3. měsíce 

 neléčený vysoký krevní tlak 

 otoky z onemocnění srdce, jater, ledvin 

 zvýšená funkce štítné žlázy 

 zelený zákal 

 trombóza, záněty žil dolních končetin 

 veškerá zhoubná nádorová onemocnění 

 

Po každém ošetření se doporučuje na několik hodin použít speciální kom-

presivní prádlo – leginy nebo kompresivní podkolenky či punčochy.  

 

Tyto pomůcky: 

 pomáhají aktivovat žilně-lymfatický systém – mikrodrenáž 

 jsou podpůrnou a doplňkovou léčbou po liposukci 

 formují zejména gynoidní typ postavy 
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 působí jako prevence a léčba celulitidy 

 pomáhají pasivně aktivovat svalstvo stehen a hýždí po masážích 

 udržují kůži a svaly v optimálním napětí a teplotě – vhodné pro  

sportovní aktivity  

 výrazně podporují účinnost lymfodrenáží 

 

Manuální lymfodrenáž neboli MLD 

Metodika MLD je poměrně složitá, přesně definovaná a je nutno ji absolutně 

dodržovat. MLD vám smí poskytnout zdravotník nebo masér se speciálním 

kurzem „Využití lymfodrenáže v regeneraci mimo oblast zdravotnictví“ nebo 

specializovaným kurzem pro zdravotníky s akreditací MZ. K pochopení účinků 

MLD a k bezrizikovému využití je základním předpokladem dobrá znalost ana-

tomie a fyziologie lymfatického systému a všech souvislostí. Nedokonalé 

zvládnutí metodiky a hmatové techniky v lepším případě jen sníží její účin-

nost, ale hrozí i reálné riziko nevratného poškození lymfatických cév. 

 

Hlavní zásady manuální lymfodrenáže: 

 Pokud se jedná o ošetření, které má napomoci léčebnému procesu, je 

nezbytná úzká spolupráce s lékařem specialistou (lymfolog, onkolog, 

kardiolog, dermatolog, revmatolog, ortoped). 

 Před a po manuální i přístrojové lymfodrenáži poučit klienta o nut-

nosti dodržování dostatečného pitného režimu. 

 Před vlastním ošetřením i přístrojovou lymfodrenáží provést s klien-

tem tzv. břišní dýchání pro uvolnění uzlin hlubokého lymfatického sys-

tému. 

 Vyprázdnění a uvolnění uzlin na krku (bazální ošetření krku) – pod-

pora transportu lymfy z konečného úseku lymfatického systému do 

systému žilního. 

 Vyprázdnění a uvolnění uzlin v třísle – hlavně u nemocných s diagnó-

zou lymfedém dolních konečetin. 
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 Při vlastní manuální lymfodrenáži dodržovat směry a tok lymfy 

ke sběrným lymfatickým uzlinám. 

 Hmaty na těle provádět tlakem od 30 do 60 mmHg, na hlavě a obličeji 

kolem 20 mmHg, opakovat každý hmat 5-7x v pomalém tempu. 

 Lymfodrenáž nesmí bolet, nesmí dojít k prokrvení okolních tkání,  

nesmí způsobit zarudnutí kůže. Nejedná se o masáž. 

 Postup ošetření je vždy od centrální oblasti k periferii, střed těla je po-

třeba vyprázdnit nejdříve (hmaty ovšem směřují od distálních k proxi-

málním oblastem těla). 

 

Reakce po lymfodrenáži 

Bezprostředně po ošetření mohou dočasně nastat různé reakce organismu 

na MLD nebo přístrojovou lymfodrenáž. Obvykle negativní reakce do 48 ho-

din vymizí. Závisí též na počtu absolvovaných lymfodrenáží, četnosti a důvodu 

indikace. 

 

Mezi tyto reakce patří: pocit sucha v ústech, únava nebo naopak zvýšená fy-

zická energie, pocit lehkosti nohou, žízeň, ospalost, časté močení – může být 

i změna barvy moči, bolest hlavy, nevolnost. 

 

Tyto stavy způsobuje fakt, že se aktivují vedlejší produkty látkové výměny 

a rychleji se tak odvádí voda s toxiny ven z těla. 

 

Pro zlepšení účinků MLD a následnou správnou funkci lymfatického systému 

lze využít též ošetření přístrojovou lymfodrenáží. Přístroj pracuje s postupu-

jící tlakovou vlnou (dochází k naplňování jednotlivých komor ve speciálních 

návlecích), která účinně nahradí nefungující svalovou pumpu. 

 

Ošetření se může provádět po celém těle, nejčastěji se však zaměřuje  

na dolní končetiny. Pomáhá urychlit tok lymfy a stimuluje odvod toxických 

a odpadních látek metabolismu z těla. Mezi hlavní účinky patří odstranění 

pocitu tlaku v končetinách, otoků, zlepšení kvality kůže, preventivně pak 
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proti vzniku křečových žil, sekundárně působí na zlepšení imunity, po-

máhá rychlejší regeneraci po fyzické zátěži, turistice, sportu. Procedura je 

vnímána jako velmi příjemná a relaxační. Přístrojová lymfodrenáž nenahra-

zuje samotnou MLD, je však velmi vhodnou kombinací s MLD a tím zvyšuje 

efekt ošetření. 

 

Před každým ošetřením přístrojem je zapotřebí s klientem vždy provést: 

 speciální břišní dýchání (při onemocnění lymfatického systému –  

otoky) 

 uvolnění a vyprázdnění krčních lymfatických uzlin vždy! 

(bazální ošetření krku) 

 uvolnění a vyprázdnění lymfatických uzlin v podpaží a v tříslech (v pří-

padě potřeby) 

 zvýšený pitný režim 

 

Poté následují opatření (ošetření přístrojem LYMPHA PRESS): 

 klient se před zapnutím do lymfatických kalhot musí převléknout 

do jednorázových kalhot se špičkou, nikdy ne s bosou nohou 

 kalhoty dobře zapnout na zipy, tak, aby bylo možné vložit mezi kyčel a 

návlek dlaň 

 doba ošetření je přibližně 60 minut (z toho asi 10 min pro přípravu 

a manipulaci) 

 po skončení programu se ozve zvukový signál, nutno přístroj vypnout 

 obě nohavice rozevřít a vystříkat dezinfekčním prostředkem – tím je 

aplikátor připravený pro dalšího klienta 
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Bazální ošetření krku a uvolnění lymfatických uzlin  

POZOR!!! TENTO POSTUP A ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY NEJSOU URČENY K SAMO-

VZDĚLÁVÁNÍ BEZ ZKUŠENÉHO ŠKOLITELE (NAPŘÍKLAD OD NÁS), ALE SLOUŽÍ 

JAKO NÁZORNÁ INFORMACE A PŘIPOMENUTÍ POSTUPU PRO ŘÁDNĚ ZAŠKO-

LENÉ PRACOVNÍKY. 

 

1. Efloráž 

2. Profundus – terminus 

3. Occiput – terminus (stojící kruhy v týlní oblasti) 

4. Dolní čelist stojící kruhy 

5. Profundus – terminus 

6. Vidličkový hmat ucho 

7. Profundus – terminus 

8. Ramenní kruhy a kruhy na trapézech 

9. Trapéz 

10. Profundus – terminus 

11. Axila – podpažní jamka 

12. Tříselné uzliny 

 

Tento postup vám také nabízíme ve formě instruktážního videa, které nalez-

nete na naší youtube stránce Beauty Systems nebo v přímém odkazu ZDE. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jLTmpot1_o8&feature=youtu.be
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1 Efloráž: Od uší k terminu, druhý tah od hrudní kosti k terminu 

 (u žen mezi prsy, ne přes prsa). 

2a Profundus – terminus: Plošně nasazené prsty 4 proti 4,  

kruhy směr za malíkem dolů po kývači hlavy  

(m. sternocleidomastoideus), 1-2 nasazení. 

2b Nadklíček: Současně obě ruce stojící kruhy v oblasti terminu 

v nadklíčkové jamce, přítlak a směr za malíkem (vytírání misky). 

3 Occiput – terminus: Týlní hmat. Ploše nasazené prsty v okcipi-

tální krajině (zátylku), prsty rovnoběžně s podložkou,  

špičky prstů se dotýkají, kroužky směr dolů a za malíkem. 

4 Dolní čelist: Stojící kruhy. Stojícími prsty po hraně dolní čelisti  

a pod bradou, směrem od špičky brady k úhlu dolní čelisti (háčky). 

Zpět čelem ke klientovi. 

5 Profundus – terminus: Znovu postup jako 2a. 

 

6 Vidlička-ucho: Stojící kruhy ploše nasazenými prsty, ucho je mezi 

ukazovákem a prostředníkem, ostatní 3 prsty za uchem, ušní lalů-

ček leží ve vrcholu „V“. 

7 Profundus – terminus: Znovu postup jako 2a. 
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8 Ramenní kruhy: Ramena uchopit ze široka s prsty mírně  

od sebe, velké stojící kruhy, směr za malíkem, přítlak k axile. 

 

9 Trapézová oblast: Stojící kruhy na trapézových svalech (mezi 
horním okrajem lopatek a horním okrajem trapéz. svalu) prová-
díme plošně nasazenými prsty směrem za ukazovákem,  
ve 3 nasazeních, 3. nasazení je prsty kolmo k podložce. 

Terminus: za malíkem. 

10 Profundus – terminus: Znovu postup jako 2a. 

 

+ Efloráž: Znovu postup jako 1. 

11 Uvolnění uzlin v podpaží  

Axila: souhlasná ruka drží HK za loket, nesouhlasná 4 ploše nasa-
zené prsty a dlaní v axile, 4 nasazení, vrchol axily, medialní  
a laterální strana, opět vrchol axily, přítlak k podložce,  
směr za malíkem. 

12 Uvolnění tříselných uzlin 

Oběma rukama současně kruhy v tříselné krajině a na vnitřní 

1/3 straně stehna. 
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8. Správný tlak a četnost opakování přístro-

jové lymfodrenáže  

V poslední době jsou v mnoha kosmetických salonech a wellness centrech 

stále častěji používány různé lymfodrenážní systémy a přístroje. Popularita 

těchto procedur neustále stoupá a zákazníci (zejména zákaznice) se o lym-

fodrenáže sami zajímají. Bez fungujícího lymfatického systému totiž nelze 

efektivně hubnout a bojovat proti celulitidě. Dříve mohli zákazníci využívat 

pouze manuální lymfodrenáže, které jsou samozřejmě velmi účinné. Pod-

mínkou je však jejich odborné provedení. Bohužel opravdu zkušených lym-

foterapeutů je nedostatek a dalším problémem je také vysoká cena těchto 

procedur. 

 

Přístrojová lymfodrenáž je vhodným doplňkem ruční lymfodrenáže a je velmi 

účinnou procedurou i sama o sobě, ovšem je nutné používat kvalitní přístroje 

od prověřených výrobců a vždy je potřeba dodržovat zásady bezpečné lym-

fodrenáže, zejména uvolnění lymfatických uzlin před touto  

masáží a pitný režim. Důležitým činitelem správně provedené přístrojové 

lymfodrenáže je také hodnota nastaveného tlaku. Přístroje mají většinou roz-

mezí nastavitelného tlaku od 20 do 80 mmHg, také je možno říci Torrů. 

 

Jak si stále znovu ověřujeme u našich zákazníků, o správné hodnotě tlaku pří-

strojové lymfodrenáže často nemají jejich provozovatelé dostatek znalostí.  

 

Tlak 40 mmHg 

Podle našeho názoru a zkušeností předních lymfologů je vhodný a zcela do-

statečný tlak přístrojové lymfodrenáže 40 mmHg. Jako ideální tlak bývá uvá-

děna některými odborníky dokonce konkrétní hodnota 39 mmHg, je možné 

jako vhodné označit také rozmezí od 35 do 50 mmHg. V případě, že máme ja-

kékoliv pochybnosti o zdravotním stavu pacienta, je vhodné začínat alespoň 

první procedury na tlaku okolo 30 mmHg a ten při dalších procedurách zvýšit, 

nejdříve třeba na 35 mmHg. Pokud nenastanou žádné komplikace, dosta-

neme se postupně na tlak 40 mmHg. Nejčastější chybou bývá nastavení 

http://www.bs-medical.cz/lymfodrenaz-lymfaticky-system/
http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/kuze-jako-dukaz/
http://www.lympha-press.cz/lymfodrenaz-lympha-press/


 

 

© Lympha Press CZ, 2016  

 

29 

příliš vysokého tlaku, tedy mezi 60 a 80 mmHg. Jde o to, že i ruční lymfod-

renáž pracuje s nižším tlakem na kůži než běžná regenerační a rekondiční 

masáž. Cílem lymfoterapeuta je tenká podkožní vrstva, kde lymfatický 

oběh převažuje. 

 

Uvádí se, že 80 % lymfatického systému se nachází do jednoho centimetru 

hloubky pod kůží. Pokud by masér tlačil více, nebo pokud nastavíme na lym-

fodrenážním přístroji větší tlak, účinek této procedury se přenáší do větší 

hloubky a míjí se tak účinkem. V tu chvíli neovlivňuje a neaktivizuje lymfa-

tický systém, ale jedná se spíše o tzv. hlubokou svalovou masáž, účinek je 

pak zaměřen spíše na krevní oběh a rekondiční masáž svalů. Pokud tedy 

zákazník vyžaduje vyšší tlak a představuje si, že lymfodrenáž bude účinnější, 

dosáhne pravého opaku a dramaticky sníží vliv této procedury na lymfatický 

systém. Přestože to tak zákaznice nevnímají, tlak 40 mmHg je zcela dosta-

tečný a správný.  

 

Ve výjimečných případech lymfologové u obéznějších pacientů se silnější 

vrstvou tuku přidávají po určitou dobu vyšší tlak, ovšem tyto postupy se tý-

kají spíše léčby lymfedémů a měl by je odborně provádět lékař! Z hlediska 

prevence, revitalizace lymfatického systému, podpory hubnutí a regenerace 

kůže je tlak okolo 40 mmHg zcela dostatečný. 

 

Četnost opakování 

Lymfodrenáže mají dlouhodobé výsledky, pokud při správném provedení 

proceduru pravidelně opakujeme po určitou dobu. Minimum je pět, lepší je 

však deset lymfodrenáží v průběhu několika týdnů. Jedna masáž může přinést 

krátkodobý efekt odvodnění, ten však nelze vydávat za zhubnutí, cílem jsou 

samozřejmě dlouhodobé výsledky. Mezi jednotlivými lymfodrenážemi by 

měl také být odstup alespoň 48 hodin, protože tak dlouho přetrvává aktivi-

zace lymfatického systému po lymfodrenáži. Zákaznice tedy hubne až ve 

chvíli, kdy v noci po této proceduře spí, tělo je v klidu a aktivizovaný lymfa-

tický systém může naplno pracovat.  
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U zdravého člověka je doporučeno z preventivních důvodů například dvakrát 

za rok absolvovat deset lymfodrenáží a mezi tím, např. jednou za měsíc, 

jednu až dvě tzv. udržovací. Pokud má však někdo pravidelné otoky  

a nebo sklony k celulitidě je péče o lymfatický systém prakticky celoživotní. 

V těchto případech bývá vhodné přemýšlet o zakoupení kvalitního a bezpeč-

ného přístroje pro domácí použití. 

 

 

 

 
                   Schéma lymfatického systému 

http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/
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9. Profesionální péče o lymfatický systém 

v domácím prostředí 

Nejnovějším trendem v péči o lymfatický systém je osobní terapie v domácím 

prostředí. Vše by samozřejmě mělo probíhat na základě odborného přístupu, 

jak už jsme zmínili dříve, na začátku řešení zdravotního problému by měla být 

vždy diagnostika u specialisty (lymfolog, angiolog, obezitolog, dermatolog 

atd.). Obecně však platí, že následná péče může z velké části přejít z ambu-

lantního provozu do domácího prostředí.  

 

Stále častěji se setkáváme s opakovanými dotazy na konkrétní situace paci-

entů, kteří se snaží řešit svůj problém sami. Důvody mohou být v podstatě 

dvojího druhu. Jednak veřejné zdravotnictví není prostě nastaveno na plošné 

řešení problémů lymfatického systému (lymfedémy) a souvisejících esteti-

kých potíží (obezita, celulitida). Jedná se z pohledu lékařů a pojišťoven 

o méně závažnou problematiku a také není věnována dostatečná pozornost 

oblasti prevence. Druhým důvodem bývá časová náročnost, nepohodlí a též 

v případě vlastního financování vysoká cena těchto procedur. U těchto dia-

gnóz bývá péče bohužel dlouhodobá nebo dokonce celoživotní a člověk 

může být unaven neustálým dojížděním na procedury, které je v podstatě 

schopen nahradit v domácím prostředí – např. přístrojovou lymfodrenáží. 

 

Trh je v současné době přeplněn nabídkou lymfodrenážních systémů od de-

sítek různých producentů, takže je pro zákazníka orientace v dané kategorii 

nesnadná. Stejně jako když si člověk chce pořídit auto nebo spotřební elek-

troniku, bývá dobrým měřítkem orientace na zavedené výrobce a značky, 

které mají na trhu dobré jméno a tradici několika desetiletí. Zdánlivě lákavá 

nízká cena je v případě zdravotní procedury podezřelá, kvalitní přístroje musí 

mít garantovaný správný tlak po celou dobu a ve všech komorách, tyto pa-

rametry pak musí splňovat i po několika letech provozu. Kvalitní přístroj se 

vlastně snaží o co nepřesnější simulaci manuální lymfodrenáže a přístroj za 

pár tisíc s motorkem z akvária může být sice finančně výhodný, ale také zdra-

votně závadný. 

http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/
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Podle jakých měřítek vybrat lymfodrenážní přístroj? 

Lymfatické přístroje mohou pomoci řešit zdravotní problémy např. s otoky, 

poruchami lymfatického systému, pocitem studených nohou atd. Z estetic-

kého hlediska je možno těmito přístroji podpořit snahy při tvarování postavy, 

prevenci celulitidy, případně redukci váhy tam, kde režimové úpravy nepři-

nesly patřičné výsledky. 

 

Vhodný domácí přístroj by měl vyhovovat malým nárokům na obsluhu, bez-

problémovou údržbu a certifikaci, která garantuje zdravotní nezávadnost. 

Pro snažší orientaci bychom mohli podle účelu rozdělit přístroje do dvou zá-

kladních kategorií na zdravotní a estetické. Zdravotní přístroje nemusí použí-

vat pouze specialisté, také často v domácím prostředí pomáhají např. při 

problémech s otoky, nedostatečném prokrvení končetin, lymfedému hor-

ních nebo dolních končetin, žilní nedostatečnosti, chronických bolestech 

atd. Estetické lymfodrenážní přístroje mohou být určeny pro používání v do-

mácím prostředí, ale také v estetických a kosmetických salonech, wellness a 

spa centrech a na všech specializovaných pracovištích, zabývajících se formo-

váním postavy, celulitidou a celkovou revitalizací lymfatického systému. Tyto 

lymfodrenáže také zlepšují výsledky po cvičení a po mnoha dalších formách 

terapie a procedur účelným a intenzivním odplavením tukových buněk z po-

stižených oblastí těla. 

 

Dobrým orientačním vodítkem i pro neprofesionály mohou být klinické studie 

jednotlivých přístrojů. Tyto klinické studie dokazují, že přístroje s unikátním 

patentem překrývajících se vzduchových komor v aplikátoru obnoví činnost 

lymfatického systému, tento stav přetrvá dlouho po ukončení procedury a 

dochází k obnovení cirkulace bílkovin (proteinů) v organismu. To je velmi dů-

ležité z hlediska harmonizace vnitřní homeostázy (vyrovnaného stavu) v me-

zibuněčném prostoru (intersticiu). 

 

 

 

 

http://www.lympha-press.cz/klinicke-studie/
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S čím lymfodrenážní přístroje pohámají: 

 výrazně zlepšují funkci lymfatického systému 

 odstraňují lymfedém (otok) dolních a horních končetin 

 přinášejí úlevu od bolesti z únavy nohou a z pocitu těžkých nohou 

 přispívají k přirozené detoxikaci organismu 

 podporují hojení ran 

 podporují metabolismus 

 zlepšují prokrvování končetin  

 používají se jako účinný prostředek pro formování postavy 

 zlepšují elasticitu kůže, působí proti stárnutí pokožky  

 zmírňují projevy celulitidy 

 při opakované aplikaci redukují objem masírovaných partií 

 zvyšují účinky ošetření kavitací, radiofrekvencí, kryolipolýzou apod. 

 stimulují kolagenová vlákna ve spodních vrstvách kůže 

 pomáhají jako prevence revmatické artritidy 

 léčí postmastektomický otok horní končetiny a vředů žilní stáze 

 slouží k prevenci a léčbě zvětšených žil 

 

Lymfodrenážní  přístroje 

Lympha Press PCD 

PCD je jednoduchý a moderní systém 

pro účinné lymfodrenáže pro domácí 

použití, který pracuje na principu preso-

terapie (masáž stlačeným vzduchem), 

podobně jako složitější systémy 

Lympha Press. Oproti nim je však jed-

nodušší na používání pro laiky a běžné 

uživatele a také mnohem levnější, přes-

tože zaručuje profesionální kvalitu masáže. Nastavitelný tlak od 20 do 80 

mmHg poskytuje možnost měnit zaměření masáže od lymfodrenáže a pre-

vence otoků až po hlubší rekondiční a regenerační masáž svalů. Více infor-

mací o přístroji zde. 

 

http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/zdravi/lympha-press-pcd/
http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/zdravi/lympha-press-pcd/
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Ballancer UP 

Sada Ballancer UP + shorts je nejnovější 

esteticky zaměřený lymfodrenážní sys-

tém určený pro domácí péči. Výrobce za-

měřil účinek této sady na stehna, boky a 

hýždě. Problémem zákaznic, které sledují 

estetické cíle (formování postavy, hub-

nutí, prevence celulitidy atd.), je 

hlavně zprůchodnění toku lymfy z dolních 

končetin do střední části těla přes tříselné lymfatické uzliny. Rozproudění 

lymfy v této části těla se v praxi ukazuje jako rozhodující pro zákaznice, kte-

rým se nedaří hubnout klasickými metodami. Více informací o přístroji zde.  

 

Lympha Press Mini  

Lympha Press Mini je 24komorový lym-

fodrenážní přístroj především pro léčbu 

otoků a lymfedému doma, případně v 

menších ordinacích. Jednoduchost jeho 

ovládání a příznivá cena z něj dělá jeden z 

nejpoužívanější lymfodrenážní přístrojů 

na světě určený pro domácí použití. Více 

informací o přístroji zde. 

 

Ballancer 505 

Ballancer 505 je nejpoužívanější estetický 

lymfodrenážní přístroj řady Ballancer. 

Tento typ nabízí i unikátní program Pre-

treatment, který před lymfodrenáží auto-

maticky uvolňuje lymfatické uzliny v 

tříslech. Přístroj vytváří velmi realistickou 

simulaci manuální lymfodrenáže díky 

tomu, že umí zároveň jednu komoru nafu-

kovat a jinou vypouštět ve stejnou chvíli. Více informací o přístroji zde.  

http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/estetika/up/
http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/zdravi/lympha-press-mini/
http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/zdravi/lympha-press-mini/
http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/estetika/ballancer-505/
http://www.domaci-lymfodrenaze.cz/wp-content/uploads/2014/12/Ballancer505_02.jpg
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Kompresivní oblečení – význam při hubnutí a formování po-

stavy 
 

„Jeden z nejdůležitějších faktorů pro dosažení správné funkce lymfatického sys-

tému je, vedle vhodně zvolené lymfodrenáže, používání kompresivního oble-

čení. Protože pohyb lymfy je způsoben vzájemným působení svalu na kůži, 

kompresivní produkty „zpevňují“ kožní val a lymfa se tak může pohybovat rych-

leji, což je velmi žádoucí. Kompresivní oblečení ovlivňuje směr pohybu lymfy, 

protože lymfa se pohybuje od okrajových částí těla směrem k oblasti hrudníku 

a je nevyhnutelné, aby kompresivní oblečení vytvářelo tzv. „graduovanou“ 

kompresi, tj. aby tlak v okrajové části končetiny byl o něco vyšší než tlak v části 

končetiny, která je blíž hrudníku. Jinak řečeno, v případě nohou, tlak v oblasti 

kotníku by měl být vyšší než v horní části stehna. Při nesprávných tlacích může 

být dokonce proud lymfy zpomalován! Proto je velmi důležité dbát na správný 

výběr kompresivního oblečení. 

 

Kompresivní oblečení se doporučuje používat i po lymfodrenážích. Na trhu 

existují kompresivní kalhoty s místně zesíleným tlakem, které několikaná-

sobně prodlužují lymfodrenáží navozený pohyb lymfy. Je vhodné používat 

kompresivní oblečení i při běžných denních činnostech, při výběru je však 

v tomto případě nutné používat kalhoty s nižší kompresí. Lze jej také využívat 

při sportu nebo cvičení a to navíc, z důvodu pozitivního účinku na žilní systém, 

v některých případech používání kompresivních kalhot zvyšuje fyzický výkon. 

Z kompresivních výrobků, které jsou u nás na trhu, mohu doporučit produkty 

od společnosti Deona Medi. Produkty této společnosti splňují nejpřísnější po-

žadavky na kvalitu a jsou registrovány jako zdravotní výrobky při Státním ús-

tavu pro kontrolu léčiv.“ 

 

- MUDr. Petr Polievka, MBA, lékař, ředitel společnosti Deona Medi, předná-

šející v Ústavu aplikované farmacie na VFU v Brně. 

http://www.deonamedi.cz/
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10. Pitný režim a lymfatický systém 

Pokud si chce člověk udržet stálé zdraví a dobrou kondici, měl by udržovat 

v rovnováze mnoho různých faktorů. Jednou z nejdůležitějších a zároveň nej-

zanedbávanějších zásad tohoto vyrovnaného stavu je pitný režim, resp. jeho 

pravidla. Pitný režim je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. 

Kromě výšky, tělesné hmotnosti, krevního tlaku nebo stavu ledvin záleží také 

na dalších okolnostech, jako je například fyzická námaha nebo roční doba 

a tedy vnější teplota. 

 

Existuje základní obecný vzorec pro výpočet pitného režimu: 

 

váha (kg) x 0,035 = denní potřeba tekutin (v litrech) 

+ za každých 11 kg nadváhy si připočtěte 0,25 litru 

+ za jeden šálek kávy si připočtěte 0,3 litru 

 

Z toho je patrné, že spotřeba tekutin může být velmi rozdílná, hlavně podle 

celkové hmotnosti jedince. Mnohem větším problémem obecně bývá nízký 

příjem tekutin. Prakticky každý by měl za den vypít minimálně dva litry vody, 

minerálek nebo čaje (nevhodné jsou zejména cukrem slazené limonády), 

většinou je to však ještě více. Existuje samozřejmě také riziko při zvýšené 

konzumaci tekutin, ohroženy jsou pak ledviny, to se  však týká hlavně krát-

kodobé konzumace většího množství vody. Uvádí se, že by se nemělo pít více 

než litr vody za hodinu, vhodné je tedy rozložit konzumaci nápojů co nejply-

nuleji do celého dne. Ideální je například každou hodinu pít preventivně 2 dcl 

vody po celý den, při zvýšené zátěži a vnější teplotě pak zvýšit hodinovou 

normu až na 5 dcl.  

 

Je velmi ošidné spoléhat se na pocit žízně, jak to mnozí lidé podvědomě dělají. 

Zejména s narůstajícím věkem a při nemoci nás tento pocit neinformuje 

zcela objektivně. Mnohem přesnějším laickým ukazatelem je  kvalita moči. 

Ta by měla být v ideálním případě podobná čisté vodě. Pokud je zabarvená, 

hustá, je jí málo a zapáchá, znamená to, že máte tekutin nedostatek. Říká se, 
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že kdyby starší lidé každou hodinu vypili sklenici vody, ušetří naše zdravot-

nictví polovinu nákladů a zabrání se také mnoha zbytečným banálním před-

časným úmrtím. Možná je to přehnané, ale faktem je, že voda tvoří až 

50 – 60 % hmotnosti lidského těla… 

 

Fungující lymfatický systém je podmínkou celkového zdraví a přímo ovliv-

ňuje zejména imunitu. Bez správně proudící lymfy nelze efektivně hubnout, 

člověk se cítí unavený a organismus zaplavují toxiny a metabolity. Kvalita 

a konzistence lymfy je na pitném režimu přímo závislá. Je logické, že hustá 

lymfa pomaleji cirkuluje a lymfatický systém bez přísunu tekutin pracuje 

hůře. Při lymfodrenážích patří – vedle dodržování směru masáže směrem do 

středu těla a otevírání (uvolňování) lymfatických uzlin před procedurou – pra-

vidla pitného režimu k nejdůležitějším zásadám. 

 

Konkrétně v období okolo lymfodrenáže (hodinu před a dvě hodiny po) by 

měl zákazník vypít na několikrát dohromady minimálně půl litru vody. Zvý-

šený příjem tekutin by měl dodržovat také několik hodin po této proceduře, 

protože aktivizace lymfatického systému přetrvává až 48 hodin a účinek je 

stále intenzivní, například i při následném spánku. Zodpovědní provozovatelé 

těchto procedur tyto zásady svým zákazníkům nebo pacientům zdůrazňují. 

 

 

Pitný režim je jednou ze zásad stálého zdraví. 

http://www.lympha-press.cz/lymfodrenaz-lymfaticky-system/


 

 

© Lympha Press CZ, 2016  

 

38 

11. Celulitida 

Celulitida (odb. lipohypertrofie, celulita) je hovorový název pro progresivní 

degenerativní změny podkožního tukového vaziva specifických tělesných 

partií (stehen, hýždí, postiženy mohou být i boky, břicho, event. paže). 

Vzniká na bázi genetických, vrozených dispozic, především v důsledku hor-

šího žilního a zejména lymfatického oběhu. Dříve se tento problém týkal 

skoro výhradně žen a dívek, dnes je zřejmé, že se nevyhýbá ani mužům. 

 

Úzce souvisí s působením ženských pohlavních hormonů. Může se proto ob-

jevit už v pubertě, u žen se často zvýrazňuje v období gravidity. Nepříznivý 

stav se zhoršuje užíváním hormonální antikoncepce nebo jiných hormonál-

ních přípravků. Výsledný obraz celulitidy, tzv. pomerančová kůže, je dán 

vtahováním kožního povrchu zbytnělými vazivovými septy  a současným 

protitlakem zvětšených tukových buněk. Změny podkožního tukového vaziva 

vznikají především v důsledku působení neodtransportovaných městnavých, 

zejména plazmatických proteinů v postižených tkáních. Jedinou kapilárou 

v těle schopnou vstřebat a transportovat proteiny z tkání je lymfatická kapi-

lára. Je tedy zřejmé, že dobrý stav lymfatického systému a jeho dostatečná 

transportní kapacita jsou základní podmínkou úspěšné prevence a léčby ce-

lulitidy. 

 

Pozitivní ovlivnění lymfatického systému efektivně zajišťuje opakovaná od-

borně provedená lymfodrenáž, která zlepší „průtočnost“ lymfatického řečiště 

a navodí fyziologické poměry v podkoží. Cílem je nastartovat lymfatický sys-

tém a zlepšit jeho funkčnost trvale. 
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Charakteristika celulitidy: 

 postihuje i velmi mladé, štíhlé a sportující ženy 

 jde o chronický stav, charakterizovaný zpočátku pomalým rozvojem, 

ale později vždy s narůstající progresí 

 včas neléčená vede k nevratným degenerativním změnám podkožní 

tkáně 

 již vzniklou celulitidu nelze zcela odstranit, odborně vedená terapie 

však může zlepšit její estetický vzhled a zastavit jinak nevyhnutelné 

progresivní zhoršování 

 celulitida je multifaktorová a mezioborová medicínská problematika 

 

Příčiny vzniku celulitidy: 

 vznik celulitidy je komplikovaný a dlouhodobý proces 

 hlavní příčinou jsou poruchy cirkulace žilní krve a hlavně lymfy 

 významným faktorem je dále nepříznivá hormonální situace (hormo-

nální nerovnováha, nadprodukce estrogenu, brzký nástup menstruace, 

hlavně však užívání hormonálních přípravků) 

 velmi záleží na genetických, dědičných dispozicích 

 svou roli hraje také kvalita vazivové tkáně 

 

Vedle těchto klíčových, „vyvolávajících“, faktorů existuje ještě celá řada fak-

torů rizikových, „podpůrných“, které jsou méně významné, mohou stav celuli-

tidy více či méně negativně ovlivňovat, patří sem např. nadváha a časté kolísání 

hmotnosti, nevhodný stravovací a pitný režim, překyselení organismu, nedo-

statek pohybu, ale též nadměrná či nevhodná pohybová zátěž, dlouhé 

stání, sezení, cestování, nevhodné oblečení a obutí atd. Patří sem prakticky 

vše, co nějakým způsobem ztěžuje a narušuje krevní a lymfatický oběh a zvy-

šuje hladiny ženských pohlavních hormonů (zejména estrogenů). 
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Stupně celulitidy 

Výraznost projevů celulitidy může být rozdílná v závislosti na stupni posti-

žení. Rozeznáváme čtyři stupně (stádia) celulitidy: 

1. Projevy tzv. pomerančové kůže jsou patrné pouze při tlaku na kůži, 

např. při takzvaném štípacím testu – stisknutím kůže mezi dvěma 

prsty lze pozorovat vznik kožní řasy. 

2. Celulitida je patrná při stání či sezení, zaťatém svalstvu nebo  

při ostrém osvětlení. Vleže, při uvolněném svalstvu, nerovnosti 

nejsou pozorovatelné. 

3. Nerovnosti jsou pozorovatelné stále, bez ohledu na polohu. 

4. Trvale pozorovatelné hrubé nerovnosti na povrchu kůže, které mohou 

vykazovat další komplikace (monstrózní zvětšení tukové tkáně, otoky, 

bolestivost). Toto stádium již nelze považovat za pouhý kosmetický 

problém, ale přerůstá v problém zdravotní. Vzhledem k výše uvede-

ným příčinám, které mohou stát za rozvojem celulitidy, je před zaháje-

ním odpovídající péče nutné vyloučit přítomnost zdravotních 

komplikací a posoudit, zda jsou kožní projevy opravdu jen kosmetickou 

záležitostí. Dosud uvedené informace potvrzují, že hranice mezi kos-

metickým a zdravotním problémem je v případě celulitidy opravdu 

velmi tenká a diskutabilní. 

 

Léčba celulitidy: 

 Základem terapie i prevence celulitidy je odborně provedená ruční 

nebo přístrojová lymfodrenáž (před přístrojovou presoterapií musí být 

odborně uvolněny lymfatické uzliny). 

 Podle individuální potřeby lze využít prvků kompresní terapie (kom-

presní prádlo – punčochy, kalhotky atp.). 

 Cvičení a vhodná pohybová aktivita – výběr vhodných pohybových  

aktivit, jejich intenzita musí respektovat stupeň a příčiny potíží (nad-

měrná intenzita, příp. nevhodné pohybové aktivity vedou mnohdy pa-

radoxně ke zhoršení stavu). 
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 V indikovaných případech je vhodné nasadit farmaka a využít potravi-

nové doplňky (venofarmaka, enzymy, vitamíny, bylinné směsi atd.). 

 Vše je vhodné podpořit režimovými opatřeními (pitný režim, pestrá 

a hodnotná strava, vyloučení nikotinu a destilátů, udržování optimální 

hmotnosti atd.), obecně dodržováním zásad zdravého životního stylu. 

 Fyzikální metody a lokální ošetření (např. vakuová pumpa, hloubkové 

teplo – skořicové zábaly, anticelulitidní masti, tonika atp.) přinášejí 

často krátkodobý efekt, subjektivní úlevu, ale nemohou odstranit 

vlastní příčinu celulitidy. Některé z těchto metod, jsou-li v konkrétních 

případech nevhodně indikovány, mohou stav celulitidy zhoršit. 

 Chirurgické zákroky (liposukce) nepřinášejí v případě celulitidy uspoko-

jivé výsledky. 

 

Zápas s celulitidou představuje pro většinu žen celoživotní usilování a měl  

by být nejintenzivnější v rizikových obdobích života ženy (již brzy po pubertě, 

během gravidity, při užívání hormonální antikoncepce, hormonálních léků, 

event. v menopauze). 

Celulitida je nejen kosmetický, ale především zdravotní problém. Její vznik 

signalizuje řadu možných, někdy i závažných problémů zdravotních. Již její klí-

čový problém – nedostatečnost lymfatického systému – znamená mj. i mož-

nou zhoršenou detoxikaci organismu a snížený imunitní potenciál. Adekvátní 

léčba či prevence celulitidy představuje tedy zároveň velmi účinnou péči o 

celkové zdraví. 

 

Celulitida a ženské hormony 

Ženské hormony jsou jedním ze spolurozhodujících úvodních faktorů pro 

vznik celulitidy. Zásadně totiž ovlivňují další klíčové faktory tohoto  procesu 

– stav a funkci žilního a lymfatického systému a kvalitu podkožní vazivové 

tkáně. Již více než tisíc chemických látek a produktů s prokázanými estro-

genními účinky na lidský organismus, téměř masové užívání hormonální an-

tikoncepce, častá léčba hormonálními či hormonálně působícími léky a dnes 

už masivní „hormonální kontaminace“ životního prostředí jsou hlavními 

akcelerátory tohoto stavu a příčinou současné „epidemie“ celulitidy. 
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Vliv na vazivo 

Estrogeny snižují novotvorbu kolagenu, dochází k destrukci stávajících kola-

genních struktur a následně k rozvolnění vaziva. Zmnožují se fibrinová 

vlákna a sítě, následně se rozbíhá kaskáda dalších patologických pochodů, 

které ústí ve fibrózní změny vazivové tkáně v podkoží. 

 

Vliv na žilní systém 

Společný vliv estrogenů a zejména gestagenů snižuje také tonus hladkého 

svalstva žilní stěny. Zvyšuje se únik tekutiny s obsahem plazmatických bílko-

vin do tkání. To představuje nárůst lymfatického břemene a zvýšenou zátěž 

drenážní a transportní funkce mízního systému. 

 

Další negativní vlivy ženských hormonů 

Zvyšují ukládání tuku, hlavně do tukových tkání se zvýšenou afinitou k  es-

trogenům, do tzv. „energetických konzerv“ (hýždě, boky, stehna). Tento 

zásobní tuk se prakticky neúčastní běžného „provozního metabolismu“ a je 

proto obtížně odbouratelný. Ženské hormony rovněž blokují funkce někte-

rých minerálů, stopových prvků a vitamínů.  

 

Vitamín C (důležitý pro stimulaci syntézy kolagenu, ochranný vliv na propust-

nost cév a ochranu před poškozením oxidačním stresem), vitamín E (podílí se 

na destrukci fibrinu, má pozitivní vliv na kolagenní režim snižováním kyseliny 

mléčné ve svalech i v krvi, působí antioxidačně), skupina vitamínů B (pod-

porují deaktivaci hormonů v játrech, vitamín B6 má vliv na zadržování vody 

v organismu). 

 

Zdroje zvýšených hladin estrogenů 

Nepříznivá hormonální situace (zejména zvýšené hladiny estrogenů) na-

stává při užívání hormonální antikoncepce, jiných hormonálních léků nebo 

léků s estrogenním působením, při vlastní nadprodukci estrogenu (hype-

restrogenismus) a samozřejmě v rizikových obdobích života ženy (puberta, 

gravidita).  
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K tomuto stavu přispívají též estrogeny, které se do těla dostávají z vnějšího 

prostředí (exogenní) jako metabolity hormonálních léků, zneužívaná anabo-

lika a stresové hormony v mase průmyslově chovaných zvířat a tzv. xeno-

estrogeny. Jsou to estrogeny vzniklé působením civilizace a představují 

vážná zdravotní rizika, z nichž celulitida je asi to nejméně významné.  

V současnosti je známo kolem 1000 nejrůznějších chemických látek a pro-

duktů schopných ovlivnit tvorbu hormonů v organismu. Patří mezi ně napří-

klad produkty „zemědělské chemie“, plastické hmoty, čisticí a prací 

prostředky v domácnostech, ale třeba i některé kosmetické výrobky. 

 

Další možné zdroje zvýšených hladin estrogenů představují látky zvyšující je-

jich produkci aktivací nadledvin (drogy, kofein, alkohol). Některé léky sice ne-

mají přímé estrogenní účinky, ale produkci přirozených tělesných estrogenů 

ovlivňují. Týká se to velmi širokého spektra medikamentů (od psychofarmak 

přes kardiofarmaka, analgetika až třeba po léky na žaludeční vředy). Kumulaci 

estrogenů v organismu může způsobit zhoršená deaktivace a vylučování hor-

monů v případě dysfunkce jater a ledvin. 

 

Riziková období 

S ženskými pohlavními hormony souvisí riziková období v kontextu celuli-

tidy. Jsou to obecně ta období, kdy dochází k jejich aktivaci, výrazně zvýšené 

produkci, eventuálně k dlouhodobému narušení hormonální rovnováhy. 

Nepříznivá je v tomto smyslu časná aktivace ženských hormonů a brzký ná-

stup puberty. V této souvislosti je proto riziková dětská obezita u ženského 

pohlaví. Velmi kritickým obdobím je gravidita (zejména opakovaná), během 

níž jsou výrazně zvýšené hladiny cirkulujících pohlavních hormonů. Časté je 

v tomto období zhoršení žilních problémů a progrese celulitidy. 

 

Ohrožené skupiny žen 

Nejohroženější skupinou žen v kontextu celulitidy jsou hlavně uživatelky hor-

monální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní pro-

blémy v ženské linii rodiny). Vhodné je proto zvážit užívání hormonální 

antikoncepce, hlavně u velmi mladých děvčat. U kuřaček se negativní vlivy 

rizikových faktorů ještě navyšují. 
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Možnosti prevence 

Optimální formou prevence jsou odborně provedené manuální nebo pří-

strojové lymfodrenáže, které podpoří drenážně-transportní funkci lymfatic-

kého systému. Pomohou tak udržet fyziologické poměry v podkoží  

a předejít jeho postupné fibro-lipomatózní přestavbě. 

 

Celulitida z pohledu Čínské medicíny 

Podle čínské medicíny se jedná o určitou nerovnováhu v organismu. Hlavním 

viníkem je nedostatečnost ledvin a sleziny, která spolu se stagnací energie 

čchi v dolních partiích vytváří známé barokní reliéfy na hýždích (pomerančová 

kůže).  Při nedostatečnosti čchi a krve QI/XUE XU si naše tělo doslova říká o 

jídla, která jsou sice energeticky a kaloricky bohatá (z důvodu rychlého dopl-

nění energie), avšak nejsou dostatečně vhodná pro oslabený organismus, 

neboť značně oslabují dráhu sleziny.  

 

Slezina pracující na půl plynu neumí zpracovat tyto rychlé životabudiče, jako 

jsou různé sladkosti, výrobky z bílého cukru, čokolády, pečivo, černá káva, al-

kohol, džusy, tonizující nápoje apod. Tato jídla oslabenou slezinu ještě více 

oslabují, neboť přinášejí do organismu tzv. vlhko, které právě slezina odbou-

rává, ale pouze pokud je zcela při síle. Z toho je patrno, že začarovaný kruh 

se zcela uzavírá…  

 

Zajímavá je i skutečnost, že celulitida u mladých žen se objevuje při užívání 

hormonální antikoncepce, jež z pohledu čínské medicíny oslabuje právě sle-

zinu a způsobuje stagnaci čchi a krve. Proto je léčba celulitidy zaměřena na 

rozproudění stagnující čchi, vysušení vlhka ze sleziny a z dolních partií těla a 

posílení sleziny a jangu ledvin. Důležité je dodržování správné životosprávy, 

hlavně v oblasti stravování. 
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Rolletic Original 

Rolletic Original je masážní a rekondiční stroj s konstantní rychlostí otáček, 

umožňující efektivně využívat stimulační účinek masáže. Tato intenzivní me-

chanická masáž přispívá k uvolnění svalů, zlepšuje lokální i celkové prokrvení 

a ovlivňuje příznivě metabolismus a látkovou výměnu v oblasti kůže, podkoží 

a svalů. Používání tohoto stroje napomáhá z těla odplavit metabolity vzniklé 

při tréninku nebo jiné intenzivní fyzické činnosti – dochází k regeneraci svalů. 

 

Rolletic Original také dokáže jako jeden z mála skutečně tvarovat postavu, 

zpevnit problematické partie a částečně odstranit nebo alespoň zmírnit pro-

blémy s celulitidou. Díky svým přesvědčivým a mnohokrát prokázaným vý-

sledkům se dnes Rolletic řadí mezi nejpoužívanější a nejúčinnější přístroje 

na formování postavy a řešení problémů celulitidy po celém světě. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolletic Original - klasický model             Rolletic Original - nový model  

   

http://www.beauty-systems.cz/rolletic/
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Rolletic Original – charakteristika zařízení 

 unikátní tvar vřeten pro dokonalou masáž každé partie (Rolletic ne-

potřebuje infra záření, kterým se ostatní výrobci snaží maskovat neú-

činnost svých vřeten) 

 konstantní rychlost rotace pro dokonalou masáž (jakékoli změny 

rychlosti jsou při tomto způsobu masáže nežádoucí!) 

 kvalita použitého bukového dřeva a způsob opracování (vysoko-frek-

venční sušení, laková lázeň) – kvalita a poctivost zpracování 

 robustní tvar a vysoká hmotnost pro zaručení stability při cvičení 

 tichý chod bez vibrací 

 ty nejkvalitnější komponenty – motory EMP Slavkov, ložiska SKF aj. 

 prakticky nulová poruchovost, není potřeba žádný pravidelný servis 

 můžete si vybrat nový nebo klasický design, hodící se do většiny inte-

riérů 

 nový model Rolletic Original 2014 vznikl na základě soutěže mladých 

designérů Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni 

 na vývoji Rolleticu Original se podíleli přední čeští fyzioterapeuti 

a dermatologové, nikoli pouze strojní inženýři 

 

Co Rolletic Original dokáže? 

 zmenšit objem masírovaných partií (úbytek v cm) 

 zpevňovat svaly 

 vypnout (vyhladit) kůži 

 odbourávat tukové polštáře a zmírňovat projevy celulitidy 

 podporovat prokrvování 

 uvolňovat napětí svalů 

 povzbuzovat látkovou výměnu (funkci lymfatického systému) 

 detoxikovat organismus 

 zlepšit imunitu a celkový zdravotní stav 

http://www.beauty-systems.cz/rolletic-original-nova-jiz-3-generace/
http://www.fdu.zcu.cz/cz
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Rolletic Original – výhody: 

 zpevnění (bodyforming) má dlouhodobý efekt, nedochází  

k tzv. „jojo efektu“ 

 Rolletic Original si může stále více žen dovolit pořídit i domů  

a využívat ho takřka každý den 

 k používání není potřeba asistence další osoby 

 výsledky cvičení na stroji Rolletic Original jsou dokázány mnoha lety 

praxe a mnoha zkušenostmi uživatelek 

 velmi dlouhá životnost stroje  

 takřka nulová poruchovost 

 nízká spotřeba elektrické energie 

 stroj nepotřebuje žádný pravidelný servis 

 

 

Masážní stoj Rolletic Original 
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Rolletic Original – plán masáže 

Po kliknutí na obrázek se Vám zobrazí námi doporučený plán masáže na na-

šich strojích (model 2014) pro to nejefektivnější formování těla.  

Rolletic Original lze používat i pro regeneraci po cvičení, či jiné fyzické ná-

maze – více na ZDE. Pro formování postavy doporučujeme kúry po 30-60 mi-

nutách, 2-3x týdně. 

 

Doporučený plán masáže 

http://www.beauty-systems.cz/rolletic/
http://www.beauty-systems.cz/wp-content/uploads/2010/07/rolletic-cvi%C4%8Debn%C3%AD-pl%C3%A1n-tisk-wm.jpg
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12. Lymfatický systém a jeho udržování v kon-

dici pomocí vhodné stravy 

Lenka Šimandlová (autorka kapitoly) 

Výživový poradce, lektor metody STOB, člen Aliance výživových 

poradců. 

Od roku 2004 pomáhá svým klientů změnit životní styl a stravo-

vací návyky a tím přispět k redukci jejich hmotnosti, upevnění 

zdraví, fyzické kondice a zlepšení osobní pohody.  

„Vždy je třeba mít na paměti, že hubnutí je dlouhodobý proces 

a pouze pevná vůle a dodržování dohodnutých postupů může 

vést k úspěchu. Nenabízím svým klientům zázraky na počkání, 

ale skutečnou cestu k trvale udržitelným výsledkům.“ 

www.vyzivovyporadce-plzen.cz  

 

Pro správnou funkci lymfatického systému je důležitý nejen dostatečný po-

hyb, dostatečný přísun tekutin, ale i výběr vhodné stravy. Tak můžeme pod-

pořit jeho správnou funkci, tj. zbavovat tělo toxických látek, zplodin 

a nečistot, tedy celkově čistit náš organismus. 

 

Jak by tedy měl náš jídelníček vypadat? Čím ho obohatit a čemu se naopak 

vyhýbat?  

Abychom nezatěžovali lymfatický systém nadměrným přísunem toxinů, měli 

bychom se vyvarovat zejména potravin, které obsahují vysoké procento soli, 

jednoduchého cukru, ztuženého nebo živočišného tuku a aditiv (látek, které 

se přidávají do potravin). Mezi takové potraviny patří zejména uzeniny, prů-

myslově vyráběné jemné pečivo, listové těsto, strava typu fast food a in-

stantní potraviny. Vyhýbat bychom se měli i potravinám a nápojům uměle 

oslazeným. Také nadměrné pití kávy či alkoholu tělu  rozhodně neprospívá. 

 

 

http://www.vyzivovyporadce-plzen.cz/
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Do jídelníčku bychom měli naopak zařadit co nejvíce potravin čerstvých a ne-

zpracovaných. Naučit se, že největší část našeho jídelníčku by mělo tvořit 

„opravdové jídlo“. To je něco, co vyrostlo ze země nebo uzrálo na stromě, 

něco, co má svou matku nebo otce. Jinými slovy obilí je jídlo, průmyslově 

vyrobené sušenky již nikoli, maso je jídlo, uzeniny už ne. Stručně řečeno, vše, 

co je nějakým způsobem zpracované, předpřipravené a co obsahuje nějaké 

přidané chemikálie, naše tělo nadměrně přetěžuje. Také bychom se měli více 

zaměřit na lokální potraviny, mít jich v jídelníčku co nejvíce.  

 

Naše strava by měla být také bohatá na vitamíny, minerály, enzymy a antio-

xidanty, které čerpáme především z čerstvého ovoce a zeleniny. V zimním 

období, kdy je vyšší spotřeba především vitamínu C, bychom měli do svého 

jídelníčku zařadit i zeleninu nakvašenou (tzv. pickles). 

 

Zapomínat bychom neměli ani na pravidelný příjem luštěnin, které z velkého 

procenta obsahují rostlinné bílkoviny a ty v našem jídelníčku velmi často 

chybí – výborné je i jejich nakličování, při kterém se tvoří pro tělo prospěšné 

enzymy. V západoevropském stylu stravování je naopak velký přebytek bílko-

vin živočišných.  

 

Ty bohužel obsahují i živočišný tuk, který je zdrojem cholesterolu. V typicky 

českém jídelníčku je také velký nedostatek ryb. Ty jsou zdrojem esenciálních 

omega-3-mastných kyselin, které si naše tělo neumí samo vytvořit a je tedy 

odkázáno na jejich přísun ve stravě. Pokud ryby nekonzumujeme minimálně 

2x týdně, je vhodná suplementace potravinovým doplňkem s obsahem 

omega-3-mastných kyselin DHA a EPA. Více o této problematice v mém 

článku o omega-3-mastných kyselinách. 

 

 

 

 

http://vyzivovyporadce-plzen.cz/2013/12/co-jsou-omega-3-mastne-kyseliny-a-proc-by-nam-v-nasem-jidelnicku-nemely-chybet/
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Potraviny, které nám pomohou pročistit tělo, a proto bychom na ně ne-

měli zapomínat:  

Avokádo – je úžasný zdroj kvalitních nenasycených tuků, které pomáhají sni-

žovat cholesterol a krevní tlak, dále pomáhá při onemocnění jater, ledvin 

a močových cest. Má velký obsah minerálů, hlavně draslíku, mědi, hořčíku 

a fosforu, z vitamínů je bohaté na vitamíny C, E, K, H, B3 a B5.  

 

Brokolice – výrazně ochraňuje lidský organismus proti volným radikálům, to-

xickým a rakovinotvorným látkám. Svým složením je bohatá na vitamín C, beta-

karoten (provitamín A), vitamín E, vitamín B1, kyselinu listovou (B9) a vitamín 

B2, z minerálních látek obsahuje především draslík, vápník, fosfor a síru. Bo-

hatá je i na vlákninu.  

 

Červená řepa – obsahuje v hojném množství betain, který brání rozvoji kor-

natění tepen a podporuje činnost jater. Barvivo červené řepy rozšiřuje věn-

čité tepny a zpevňuje stěnu vlásečnic. Má účinky močopudné, vylučuje sůl 

z těla, povzbuzuje činnost žaludku a tvorbu žluči. Dále přispívá k posílení imu-

nity, pomáhá z těla odstraňovat jedovaté látky, pročišťuje krev a pomáhá 

např. při mykózách. Je zdrojem draslíku, křemíku, kyseliny listové a vitamínů 

C a skupiny B. 

 

Česnek – zvyšuje obranyschopnost organismu, podporuje látkovou výměnu, 

snižuje hladinu cholesterolu a snižuje tlak. Čistí cévy a ničí parazity ve střevech. 

Používá se jako přírodní antibiotikum a antiseptikum, účinkuje při nachla-

zení, chřipce a bolestech v krku. Působí proti nadýmání a kornatění tepen 

i antimykoticky. Je bohatý na vitamíny A, B a C, selen, vápník a jód. 

 

Dýňová semínka – obsahují velké množství nenasycených mastných kyselin, 

dále obsahují fytosteroly, které působí preventivně především proti kardi-

ovaskulárním onemocněním. Mají vysoký obsah zinku, selenu, draslíku, fos-

foru, vápníku, hořčíku a selenu. Obsahují také vitamíny E, A, D a vitamíny 

skupiny B.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_C
http://cs.wikipedia.org/wiki/Betakaroten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Betakaroten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_E
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thiamin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_listov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drasl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Betain&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kornat%C4%9Bn%C3%AD_tepen&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kornat%C4%9Bn%C3%AD_tepen&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bn%C4%8Dit%C3%A9_tepny
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bn%C4%8Dit%C3%A9_tepny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1se%C4%8Dnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_A
http://cs.wikipedia.org/wiki/B-komplex
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_C
http://cs.wikipedia.org/wiki/Selen
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jod
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Mandle – jsou zdrojem kvalitních rostlinných tuků, obsahují také hodně bíl-

kovin, vlákniny, vápníku, hořčíku, draslíku, zinku, selenu, mědi, fosforu, vita-

mínu E, vitamínů skupiny B (biotinu, riboflavinu, niacinu), kyseliny listové, 

železa, antioxidantů a barviv. Jsou jediným zástupcem ořechů, které se 

v těle chovají zásadotvorně, tj. pomáhají nám snižovat překyselení orga-

nismu. 

 

Mořské řasy – čistí organismus od toxických látek a zlepšují průchodnost cév. 

Jsou cenným zdrojem vápníku, zinku, hořčíku, železa, jodu, chromu i sodíku. 

Obsahují také vitamíny A, B2, B12. 

 

Okurky – díky vysokému obsahu vody a vhodnému poměru draslíku a sodíku 

dokáží přirozeným způsobem odvodňovat organismus a tím i pročistit ledviny 

a orgány, které odvádějí moč z těla. 

 

Zázvor – je považován za přírodní všelék, je znám pro své silné protizánětlivé 

a antibakteriální účinky, zlepšuje trávení a pomáhá odbourávat tuk, má vliv 

na celkovou detoxikaci organismu, léčí potíže spojené se zažíváním a pomáhá 

i při snižování hladiny cholesterolu. Pozor však na předávkování. Tak jako i u 

jiných léčivých rostlin platí, že je lze užívat jen s mírou, zázvoru se to týká 

dvojnásob.  

 

Zelí – pročišťuje střeva, působí příznivě proti zácpě, má schopnost na sebe 

vázat těžké kovy usazené v trávicím traktu. Zároveň ochraňuje střevní sliznice 

a podílí se na udržení zdravé střevní flóry. Svým vysokým obsahem selenu 

pomáhá snižovat vysoký krevní tlak. Nejpříznivější vliv na naše zdraví má zelí 

kysané (tzv. pickles), více v tomto článku. Zelí je významným zdrojem vita-

mínu C, dále obsahuje vitamín K, E, vitamíny skupiny B včetně kyseliny listové 

a pantotenové, betakaroten, z minerálů pak draslík, molybden, hořčík, že-

lezo, vápník a zinek. 

 

 

 

http://vyzivovyporadce-plzen.cz/2013/10/pickles-mlecne-kvasena-zelenina/
http://vyzivovyporadce-plzen.cz/2013/10/pickles-mlecne-kvasena-zelenina/
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13. Uvolnění svalstva a vhodné metody rege-

nerace svalů 
 

Stres je jedním z nejčastějších negativních důsledků současného náročného 

životního stylu. Může se projevit napětím ve svalech, které někdy paradoxně 

neochabuje ani ve spánku. Svaly chronicky unavené v důsledku dlouhodo-

bého stresu potřebují stejně jako svaly po sportovní zátěži pravidelnou rela-

xaci. Relaxace znamená tělesné i duševní uvolnění, odstranění svalového 

napětí (tenze) a zároveň i napětí duševního. Obojí spolu totiž úzce souvisí. 

Člověk ovládající relaxační techniky má pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší 

sportovní i pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně unaví a jeho organis-

mus rychleji regeneruje. Naopak člověk neustále napjatý si počíná křečovitě, 

bývá podrážděný, náladový, úzkostlivý, konfliktní a mívá třeba poruchy 

spánku. Trvalá tenze může mít i vážnější zdravotní důsledky a je jednou z pří-

čin (i projevů) tzv. civilizačních chorob, např. ischemické choroby srdeční, ža-

ludečních vředů nebo zvýšeného krevního tlaku. Relaxační techniky je možné 

se aktivně naučit a zařadit je do regenerační části celkového tréninku. 

 

Regenerace svalů a její metody 

Regenerace svalů je proces opravy poškozených tkání. Regenerace probíhá 

v našem těle v uzavřeném kruhu až do vypotřebování veškerých stavebních 

materiálů. Jedná se o nahrazování odumřelých nebo opotřebovaných tkání 

novými. Rychlost regenerace přímo závisí na zdraví jedince, dostupnosti po-

travy a nápojů, fyzické a psychické zdatnosti a možnosti odpočinku. Regene-

race organismu po zranění nebo nemoci je rychlejší, pokud tělo dostává 

zvýšený přísun vitamínů a živin pro obnovu všech tělesných funkcí. 

 

Po náročném tréninku vždy nastává výkonnostní útlum, který by měl být ča-

sem pro regeneraci svalů. Ta je důležitým faktorem kvalitního výkonu. Rege-

nerace je definovaná jako znovunastolení rovnováhy. Po určitém  stupni 

zátěže dochází k namožení svalových skupin, které může přejít až do bolesti-

vého poškození svalových vláken a tomu chceme předcházet.  
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Regenerace je prostředkem, který má za úkol zamezit bolestem po výkonu. 

Efektivnosti regeneračních procesů lze dosáhnout zejména využitím metod 

aktivní regenerace po tréninku. Zjednodušeně řečeno, do svalů se při zátěži 

vyplavuje kyselina mléčná, která způsobuje bolestivost a snížení výkonu. Cí-

lem regenerace je odplavit metabolity z těla co nejdříve, aby nedošlo k jejich 

ukládání a vzniku chronických stavů. 

 

Protahovací cviky, strečink, jóga 

Některé svaly a úpony se zkracují a některé ochabují, podle jejich pozice 

vzhledem k pohybovému aparátu. Zkrácené svaly je potřeba protáhnout 

(např. zadní strana nohou) a ochablé posílit (např. břišní svalstvo). Zejména 

zkrácené svaly však mohou být v křeči a pod neustálým napětím, protažení 

komplexních svalových skupin velmi výrazně pomáhá pocitu  uvolnění, je 

však nutné dodržovat zásady kompenzace. To znamená, že je potřeba např. 

po hlubokém předklonu procvičit také opačnou stranu a provést záklon. 

 

Užitečné jsou opět obecné zásady klasické jógy, tedy protahovat a posilovat 

svaly pomalu, tahem s pravidelným dýcháním a nikdy ne za práh bolesti. 

Ten lze aktivně posouvat, pokud se tahem (bez hmitání), dostaneme na jeho 

hranici, na ní se zastavíme a chvíli tzv. prodýcháváme.  

 

Masáže 

Masáž je terapie, kterou se mohou aplikováním tlaku na svaly a  tkáně léčit 

zranění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňovat na-

pětí. Masáž je nejstarší formou terapie. Regenerační masáž je klidná delší ma-

sáž sloužící k uklidnění svalstva sportovce po sportovním výkonu a k zahájení 

procesu regenerace. Prováděná delší dobu po sportovním výkonu slouží jako 

pomoc k regeneraci a odplavení laktátu. Používají se spíše chladivé pro-

středky, častěji olejové.  
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Kvalitně provedená masáž velmi příznivě ovlivní veškeré kosterní svalstvo. 

Odstraňuje napětí a rozproudí krevní oběh, čímž nastartuje očistné a detoxi-

kační procesy. Masáží je mnoho druhů, pro uvolnění svalového napětí jsou 

vhodnější spíše relaxační masáže s nižší intenzitou tlaku, důležitá je spíše 

pravidelnost a zaměření na celé tělo. Z důvodu možnosti nastavení 

stálého tlaku a intenzity se stále častěji využívá přístrojová tlaková masáž.  

 

U přístrojové masáže je nutné správné naprogramování a používání kvalit-

ního přístroje od prověřeného výrobce. Jako velmi vhodná alternativa se uka-

zuje také používání masážního stroje Rolletic Original, protože umožňuje 

masírovanému péči podle individuální potřeby a hlavně bez pomoci maséra. 

Velmi příjemná a uvolňující je zejména masáž chodidel, ta musí být ovšem 

časově omezena, protože po určité době by došlo k přílišné aktivizaci činnosti 

některých vnitřních orgánů. 

 

 

Jan Kovář (hokejista) a masážní přístroj Rolletic - klasický model 

 

 

 

 

http://www.bs-sports.cz/ballancer-univerzalni-regeneracni-procedura/
http://www.bs-sports.cz/produkty/rolletic-original/
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Lehká aerobní činnost (vyklusávání, plavání, kardio přístroje) 

Jedním z důvodů napětí ve svalech může být kumulace laktátu (kyseliny 

mléčné) a dalších metabolitů po dlouhodobé zátěži bez pravidelné regene-

race. Jedním z klasických způsobů, jak vyplavit tyto metabolity ze svalů, je 

lehká aerobní činnost s nízkou tepovou frekvencí. Jedná se o obvyklé vyklu-

sávání po těžkém tréninku. Vhodné je také plavání, jízda na cyklo-trenažeru 

nebo používání fitness zařízení jako jsou běžecké pásy atd. 

 

Relaxační techniky (např. autogenní trénink) 

Autogenní trénink je relaxační metoda, která při pravidelném provádění při-

spívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Me-

todu autogenního tréninku stvořil a vypracoval berlínský lékař profesor 

J. H. Schulz. Využil některých prvků jógy a také poznatků získaných při použí-

vání hypnózy. Základní principy autogenního tréninku jsou dva: relaxace 

a koncentrace. Relaxace znamená uvolnění těla i mysli, v tomto odstavci se 

ale zabýváme především uvolněním svalstva. Toto svalové uvolnění umož-

ňuje na základě fyziologie navodit klidový stav a současně uklidnit a zharmo-

nizovat i činnost vnitřních orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku 

spočívá v soustředění na určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. 

Tyto techniky jsou zpracovány v přesný systém, který se skládá ze šesti cvi-

čení. Patří k nim nácvik pocitu tíhy, pocitu tepla v končetinách, vnímání klid-

ného dechu, pravidelného tepu srdce, tepla v břiše a chladu na čele. 

Hlavním cílem relaxačních a meditačních technik je uvědomit si, jaký je rozdíl 

mezi napjatým a uvolněným svalem, a na základě této zkušenosti dokázat vě-

domě a cíleně uvolnit svalové napětí v celém těle. Říká se, že při zkušenosti 

s touto technikou můžeme během dvaceti minut nahradit dvě hodiny spánku. 

Více na www.dobrapsychiatrie.cz/relaxace/autogenni-trenink.  

 

Sauna a pára 

Pravidelná návštěva sauny či páry může velice zefektivnit celý tréninkový cyk-

lus. Klasicky se doporučuje 3-4 pobyty na 6-8 minut s následným ochlazením. 

Pokud Vám nevychází čas, lze provést tzv. krátký pobyt, kdy jdeme pouze na 

2 pobyty na 5-8 minut.  

http://www.dobrapsychiatrie.cz/relaxace/autogenni-trenink
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Závěr 

O svůj lymfatický systém se musíme starat, stejně tak jako o své zdraví cel-

kově. Alespoň to z uvedených informací vyplývá. Nosnou myšlenkou naší 

knihy je budování zdraví, které by mělo být cílem spíše než léčba nemocí. Ta 

vlastně přichází pozdě, až když už se děje něco, co kvalitu našeho života sni-

žuje. V tomto okamžiku už je také potřeba většího úsilí a delší léčby, abychom 

uvedli naše tělo zpět do rovnováhy. 

 

Prevence je považována za stále vhodnější přístup, ovšem současné zdravot-

nictví ji stále do značné míry opomíjí. Klíčovým faktorem je samozřejmě po-

hyb, kterého se nám nedostává a celková životospráva. Našemu 

lymfatickému systému rozhodně nepomáhá množství chemických látek, 

které přijímáme zejména v potravě. Také snižování tzv. stresových faktorů 

pomáhá udržet naše zdraví v rovnováze tak, abychom kromě zvyšování prů-

měrného věku populace také zlepšili kvalitu našeho života. 

 

Máte zájem o lymfodrenážní přístroj na profesionální nebo domácí použití? 

Ještě nevíte, jestli ho plně využijete a jaký vybrat? 

 

Napište mi e-mail na dvorak@lympha-press.cz nebo mi zavolejte na telefon 

+420 371 141 386, rád Vám poradím. 

Zkušenosti a novinky o lymfatickém systému a lymfodrenážích publikujeme 

na stránkách www.lympha-press.cz, určitě nás pravidelně sledujte. 

 

Mgr. Michal Dvořák 

konzultant v oblasti lymfodrenážních procedur 
Lympha Press CZ 

mailto:dvorak@lympha-press.cz
http://www.lympha-press.cz/
http://www.lympha-press.cz/
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Odkazy a zdroje 

Literatura na toto téma je u nás nedostatečná, svoje zkušenosti jsem čerpal 
spíše v zahraničí, na internetu a v osobním kontaktu s odborníky. 

 

www.lympha-press.cz 

www.domaci-lymfodrenaze.cz 

www.beauty-systems.cz 

www.bs-sports.cz 

www.prevence2000.cz 

www.vyzivovyporadce-plzen.cz 

www.lymfedem.cz 

www.aliance-vyziva.cz 

www.megoafek.com 

www.lympho-opt.de 

www.lympha-press.com 

www.deonamedi.cz 
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http://www.prevence2000.cz/
http://www.vyzivovyporadce-plzen.cz/
http://www.lymfedem.cz/
http://www.aliance-vyziva.cz/
http://www.megoafek.com/
http://www.lympho-opt.de/
http://www.lympha-press.com/
http://www.deonamedi.cz/
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Reference 

IKEM 

Naše společnost dodala na základě výběrového řízení přístroj Lympha Press 

Optimal  s příslušenstvím prestižnímu Institutu klinické a experimentální me-

dicíny v Praze. Tato špičková technologie určená pro kompresní terapii bude 

využívána zejména pracovištěm klinické rehabilitace. Přístroj Lympha Press 

Optimal, kalhoty Lympha Pants a univerzální aplikátor „bunda“ Lympha Jac-

ket budou používány na přístrojové lymfodrenáže, ale také na další speciali-

zované procedury kompresní terapie s vyšším tlakem podle indikace lékařů a 

jako rehabilitační pomůcka obecně.  

 

Aplikátory tohoto komplexního systému jsou podle výsledků výběrového ří-

zení velmi vhodné díky svojí univerzálnosti a flexibilitě s ohledem na různé 

rozměry pacientů, přístroj samotný potom nejlépe obstál v náročných tech-

nologických testech.  Výsledkem těchto testů bylo konstatování, že přístroj 

Lympha Press garantuje deklarované tlaky v jednotlivých částech aplikátorů 

po celou dobu průběhu procedury a masážní vlna je velmi plynulá. To zajiš-

ťuje standardizaci procedury pro celý ošetřovaný povrch těla pacienta a 

všechny zasažené plochy jsou tedy ošetřovány po stejnou dobu stejným tla-

kem.  

 

http://www.ikem.cz/www
http://www.ikem.cz/www
http://www.lympha-press.cz/wp-content/uploads/2015/07/IKEM-3.jpg
http://www.lympha-press.cz/wp-content/uploads/2015/07/IKEM-1.jpg
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CPM Praha 

Naše lymfodrenážní přístroje Lympha Press a spe-

cializované aplikátory  používají i odborníci Cen-

tra Preventivní medicíny (Prevence 2000), které 

sídlí v Londýnské ulici v Praze. Na tomto špičko-

vém pracovišti, které založil MUDr. René Vla-

sák (člen výboru Lymfologické společnosti ČLS 

JEP), jsou kromě lymfologie nabízeny i odborné 

služby v oblasti flebologie, obezitologie a formo-

vání postavy. Svým klientům poskytuje toto pra-

coviště individuální zdravotní péči s cílem 

zabránit vzniku nejčastějších civilizačních onemoc-

nění. Léčba zde probíhá v komplexních programech, které zahrnují všechny 

stupně prevence. 

MUDr. R. Vlasák - hodnocení přístrojů na kompresní terapii značky 

Lympha Press od společnosti Mego Afek (2. 6. 2015): 

„Centrum preventivní medicíny, jako jedno z největších ambulantních Lymfo-

center mělo možnost v posledních dvou letech vyzkoušet v rámci prováděné 

KDT (Komplexní Dekongestivní Terapie) lymfodrenážní přístroje značky 

Lympha Press Optimal, Lympha Press Mini a malý mobilní přístroj Lympha 

Press PCD 51. Tyto přístroje lze používat v kombinaci s příslušnými aplikátory, 

my jsme testovali lymfatické kalhoty Lympha Pants, bundu Lympha Jacket 

(oba aplikátory 24 komorové) a také specializovaný lymfodrenážní „pytel“ 

Lympha Pod (40 komorový). Tato zařízení jsou určena na tlakovou terapii a 

vzhledem k našim zkušenostem s mnoha dalšími přístroji podobného typu je 

možno konstatovat, že se jedná o kvalitní a bezpečné přístroje s velmi dobrou 

pracovní účinností, které představují světovou špičku daných přístrojů. 

 

Návleky jsou univerzálně použitelné pro různé pacienty při zaměření na jed-

notlivé části těla i na komplexní ošetření. Tyto procedury lze naprogramovat 

podle rozdílné indikace, ovládání je přitom velmi jednoduché a intuitivní. Nej-

důležitějším parametrem u těchto přístrojů je správná hodnota tlaku a tato 

http://www.prevence2000.cz/
http://www.prevence2000.cz/
http://www.lympha-press.cz/lymfaticky-system/
http://www.lympha-press.cz/lymfaticky-system/
http://www.lympha-press.cz/wp-content/uploads/2014/01/vlasak.png
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zařízení udržují podle našich zkušeností spolehlivě tento parametr v požado-

vaných hodnotách bez ohledu na tvar postavy uživatele. Pro lokální ošetření 

končetin a pro domácí a individuální péči je obzvláště vhodný malý přístroj 

PCD 51 v kombinaci s osmikomorovými návleky na dolní končetiny (8 cham-

bers sleeve), nebo čtyřkomorovými návleky na dolní i horní končetiny (PCD 

arm/leg sleeve). 

 

Tyto lymfodrenážní přístroje splňují současné požadavky na zabezpečení indi-

viduální (personifikované) péče jak v rámci zdravotních zařízení, tak přede-

vším v kontinuální domácí péči. Zavedení těchto přístrojů do naší léčebné 

praxe bude přínosem zdravotníkům, pacientům, ale díky celkové efektivitě i 

plátcům zdravotních služeb. 

 

Tyto závěry budou součástí mého sdělění na letošním kongresu ČLyS – 

Lympho 2015, které jako člen výboru České lymfologické společnosti spolu-

pořádám a to v čestné funkci prezidenta.“  

- MUDr. René Vlasák (CPM/Prevence 2000 Praha) 

 

MATMED Hodonín 

„Cévní ambulance MATMED s.r.o., Hodonín je v současnosti jedinou angiolo-

gickou ambulancí v okrese Hodonín, tedy ve spádové oblasti přes 250.000 

obyvatel. V naší ambulanci se stále více setkáváme s případy lymfedému, 

který není adekvátně řešen. Toto je zčásti důsledkem omezeného povědomí o 

této diagnóze mezi lékaři obecně. Jistou roli hraje i relativně velká vzdálenost 

do etablovaných velkých lymfocenter. Naše zařízení pečuje o pacienty s lym-

fedémem již dlouhou dobu 

 

Od začátku roku 2015 jsme ale právě pro výrazný nápor nových pacientů roz-

šířili lymfologickou část našeho pracoviště. Jako základ pro přístrojovou lym-

fodrenáž jsme zvolili dva přístroje Lympha Press Optimal, spolu s aplikátory 

Lympha Pants a Lympha Jacket. 
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Tato nová technologie výrazně zjednodušila a ulehčila péči o naše pacienty. 

Komfortní nastavení přístrojů přes počítač umožňuje přizpůsobit terapii kaž-

dému pacientovi na míru. Předpokládám, že při dalším rozšiřování našeho 

provozu se opět spolehneme na technologie Lympha Press.“ 

- MUDr. Jiří Matuška, MATMED s.r.o., Hodonín (člen výboru České angiolo-

gické společnosti) 

 

Irena Průchová, DiS. 

Přístroj Lympha Press používá ve své praxi také 

naše přední lymfoterapeutka a lektorka se spe-

cializací v lymfologii, která přednáší na vzděláva-

cích seminářích a vede kurzy manuálních 

lymfodrenáží. Paní Průchová je naší specializova-

nou školitelkou na používání přístrojové lymfod-

renáže v rámci komplexní dekongestivní terapie, 

uvolňování lymfatických uzlin (je specialistkou 

na MLD) a na konkrétní indikace a kontraindikace podle zaměření pracoviště 

používajícího naše přístroje. 

 

Je členkou americké lymfologické společnosti LANA, členkou ČAS, členkou 

Traumatologicko-ortopedické sekce Motol a Sekce nutričních terapeutů. Ab-

solvovala odborné stáže ve FN Motol – klinika rehabilitace, odd. lymfodre-

náží; v ARCUS Brno – onko a lymfo centrum; v Lympho-Opt klinik – Německo 

(u MUDr. Schingaleho); v Memorial Hospital San Francisco – odd. léčby lym-

fedému po operaci rakoviny prsu; v Universitní klinice Barcelona – léčba 

otoků a lymfologické centrum. Mnoho let pracovala v Centru preventivní me-

dicíny Praha jako lymfoterapeut a nutriční poradce, s MUDr. Vlasákem a jeho 

týmem stále externě spolupracuje. V současnosti provozuje vlastní praxi, ak-

tivně se zúčastňuje lymfologických kongresů v ČR a v USA, pravidelně lekto-

ruje a vyučuje manuální lymfodrenáž a regeneraci v několika vzdělávacích 

centrech. Je specialistkou na lymfoterapii a na provádění manuální a přístro-

jové lymfodrenáže. Zabývá se také poradenstvím při prevenci a léčbě obezity 

a celulitidy. 

http://www.angiology.cz/o-spolecnosti/dalsi-podstranka
http://www.angiology.cz/o-spolecnosti/dalsi-podstranka
http://www.lympha-press.cz/wp-content/uploads/2011/10/Irena-Pr%C5%AFchov%C3%A1.png
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Angiocentrum Plzeň 

Lympha Press mohou používat také klienti Angiocentra v Plzni. Kromě kla-

sické interní medicíny se toto pracoviště zabývá angiologií (diagnostikou a 

léčbou cévních chorob), lymfologií (diagnostika a léčba lymfatických otoků). 

Od roku 2011 jsou součástí Angiocentra i lymfocentrum a fyzioterapeutické 

pracoviště. Angiocentrum je toho času jediné pracoviště v Plzeňském kraji, 

jež je držitelem Garance kvality, kterou uděluje Česká lymfologická společ-

nost JEP. 

 

LaserPlastic Praha 

Lymfodrenáže Lympha Press používá také prestižní soukromá klinika plas-

tické chirurgie a estetické dermatologie LaserPlastic primářky MUDr. Marty 

Moidlové. Na tomto špičkovém pracovišti lymfodrenáže používají mimo jiné 

http://www.angiocentrumplzen.cz/sluzby/lymfocentrum
http://www.laserplastic.cz/
http://www.laserplastic.cz/lekari/mudr-marta-moidlova/
http://www.laserplastic.cz/lekari/mudr-marta-moidlova/
http://www.lympha-press.cz/wp-content/uploads/2011/10/Angiocentrum-Plze%C5%88.jpg
http://www.lympha-press.cz/wp-content/uploads/2011/10/Laserplastic-Praha.jpg
http://www.lympha-press.cz/wp-content/uploads/2011/10/Laserplastic-Praha2.jpg
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jako součást následné péče u zákroků  z oblasti plastické chirurgie, estetické 

dermatologie, laserových výkonů, cévní chirurgie a zejména moderních lipo-

sukcí.   

 

"Naše klinika LaserPlastic se mimo jiné specializuje na liposukční techniky a to 

jak klasické operační - vibrační, tumescentní, laserová liposukce, tak i neinva-

zivní - lékařskou kryolipolýzu, injekční lipolýzu, akustickou rázovou vlnu, radi-

ofrekvenci, ultrazvukovou kavitaci. 

 

Přístrojovou lymfodrenáž Lymphapress jsme začali používat jednak jako pří-

pravu na uvedené zákroky, tak jako jejich součást či následně v rámci regene-

race po provedených výkonech. Vyhodnotili jsme totiž, že účinek těchto 

zeštíhlujících a anticelulitidních procedur je mnohonásobně vyšší právě díky 

kombinaci s lymfodrenáží. Klientky, které tuto kombinaci ošetření absolvo-

valy, si ji velice oblíbily nejen kvůli lepším výsledkům, ale také příjemnému od-

počinku během procedury. S přístrojovou lymfodrenáží Lymphapress máme 

tedy vynikající zkušenosti ze strany spokojených klientů, ale používáme ji i 

sami třeba jako uvolnění po náročném dni."  

- MUDr. Marta Moidlová (primářka kliniky laserové a estetické dermatolo-

gie a plastické chirurgie) 

 

Dermatologická praxe Olomouc 
 

„Přístroj pro lymfatickou drenáž od firmy MegoAfek 

hodnotíme velmi kladně pro jeho komfortní ovlá-

dání, možnosti nastavení, bezproblémový chod  a 

zejména účinnost. Velkou výhodou je i velmi rychlá 

a jednoduchá výměna aplikátorů a vybavení pří-

stroje  programem Pre-therapy. Po dobu provozo-

vání přístroje jsme se nesetkali s žádným 

problémem.“ 

- MUDr. Jaroslav Urbánek (více informací zde) 

 

http://www.dermatologieolomouc.cz/
http://www.lympha-press.cz/wp-content/uploads/2011/10/MUDr.-Jaroslav-Urb%C3%A1nek.jpg
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DermaEsthetic Praha  

Přístroj Lympha Press používá i soukromá kožní ordinace DermaEsthetic v 

Praze (více informací ZDE). MUDr. Hana Šulcová je zkušený a certifikovaný 

specialista na lymfologii. 

 

Naše profesionální lékařské varianty lymfodrenážních přístrojů využívají 

mimo jiné i světoznámé lázeňské domy pro podporu léčby a regenerace 

návštěvníků z celého světa, v poslední době mimo jiné: 

 

Mariánské Lázně 

V tomto lázeňském městě používá přístroje Lympha Press hotel (Spa Re-

sort) Hvězda a hotel (Spa Resort) Butterfly  (společnosti Danubius Hotels 

Group), nebo také hotel Cristal Palace. 

Specializovaná pracoviště hotelu Hvězda: 

 

Karlovy Vary - LD Morava a LD Purkyně 

 

Františkovy Lázně - Lázeňský hotel Imperial SUPERIOR 

 

Lázně Bělohrad - Spa Resort Tree of Life 

 

http://dermaesthetic.cz/lymfologicka-ambulance
http://www.danubiushotels.cz/vybrat-hotel-marianske-lazne/danubius-health-spa-resort-hvezda-skalnik
http://www.danubiushotels.cz/vybrat-hotel-marianske-lazne/danubius-hotel-villa-butterfly
http://www.danubiushotels.cz/
http://www.danubiushotels.cz/
http://www.cristalpalace.cz/
http://www.ldmorava.cz/
http://www.spapurkyne.cz/
http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-imperial-superior
http://treeoflife.cz/
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Co říká o přístrojích Lympha Press jeden z nejznámějších plzeňských lékařů 

zaměřený na estetickou medicínu? 

 

"Přístroj řady Lympha Press (Ballancer Pro) používáme na našem pracovišti 

při aplikaci lymfatické přístrojové masáže resp. drenáže lymfatického systému 

horních i dolních končetin, mimo jiné i k odstraňování projevů celulitidy. Je 

vhodný pro zmírňování otoků končetin v důsledku primárního nebo sekundár-

ního lymfatického edému. Naši pacienti jsou ve velké míře lidé s otoky díky 

poruše žilního a lymfatického systému. 

Na naší klinice máme s přístrojem dosud jen velmi dobré výsledky. Přístroj má 

několik základních programů, každý má svoje specifické nastavení, aplikované 

přesně k potřebám klienta. Pacienti  si mohli poprvé vyzkoušet komfort tohoto 

zařízení asi před dvěma lety. Od té doby absolvovalo zákroky již značné množ-

ství pacientů a všichni byli spokojeni s bezproblémovým průběhem a skvělými 

výsledky." 

- MUDr. Jakub Harlas, Plzeň 
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