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Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa i Powięziowa (KTPP) 
Czas trwania: 32 h dydaktycznych  

Koszt: 3000 zł 

Dodatkowe informacje : kontakt@medikos.com.pl 

Tel: 600447765  

 

Uczestnik otrzymuje: 

• Ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe 

• Materiały szkoleniowe 

• Certyfikat ukończenia kursu 

Korzyści dla uczestnika: 

• W trakcie szkolenia prowadzący odpowie na wszystkie pytania, w oparciu o najnowsze światowe 

trendy i badania naukowe.  

• Nauczysz się bezpiecznych technik, których będziesz mógł wykorzystać od razu po szkoleniu  

w swojej pracy.  

• Poprawią one Twój warsztat terapeutyczny i zwiększą skuteczność pracy manualnej.  

Dzień I - Wprowadzenie w metodę KTPP i 4 chwytów Voddera. 

• Wprowadzenie: wpływ drenażu limfatycznego na organizm człowieka, definicja limfy, budowa 

układu limfatycznego 

• Anatomia, fizjologia i patofizjologia – podstawy drenażu limfatycznego 

• Anatomia, budowa i funkcje naczyń limfatycznych 

• Zasady stosowania manualnego drenażu limfatycznego: siła ucisku, kierunek, częstotliwość 

chwytów etc. 

• Podstawowe chwyty i techniki drenażu limfatycznego (4 chwyty Voddera) w odniesieniu do 

kończyny dolnej 

• Ćwiczenia praktyczne: praca manualna i techniki wykonywania 4 chwytów Voddera przy 

wydolnym układzie limfatycznym 

Dzień II - Anatomia, fizjologia, patofizjologia, wykorzystanie 4 chwytów Voddera w odniesieniu do 

kończyny dolnej. 

• Budowa naczyń krwionośnych i limfatycznych, węzły chłonne, podział naczyń limfatycznych, 

lokalizacja węzłów chłonnych 

• Wskazania i przeciwwskazania 

• Ćwiczenia praktyczne: ułożenie pacjenta, opracowanie kończyny dolnej, opracowanie węzłów 

chłonnych szyjnych (pobudzenie centralne), głęboki drenaż brzucha 

• Przeprowadzenie wywiadu, diagnostyka, palpacja 

• Podstawowe chwyty i techniki drenażu limfatycznego – kończyna górna 
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• Znaczenie pompy mięśniowej, powięziowej, stawowej, ciśnienia torakalnego i abdominalnego, 

sprzężenia naczyniowego 

• Ćwiczenia praktyczne: opracowanie cieśni naczyniowych, test Ratschowa 

Dzień III - Anatomia, fizjologia, patofizjologia, wykorzystanie 4 chwytów Voddera w odniesieniu do 

klatki piersiowej, pleców, karku, twarzy, kończyny górnej oraz elementy aplikacji limfatycznych. 

• Wskazania i przeciwskazania do zabiegu, skutki uboczne, błędy terapeutyczne, ciśnienia 

koloidalne, formy niewydolności układu limfatycznego, mastektomia, naświetlenia, induracje 

tkankowe, transudat, exudat, obrzęk tłuszczowy, lipohipertrofia, obrzęk limfatyczny, obrzęk 

kardialny, celowość stosowania kompleksowej terapii przeciwobrzękowej przy znanych formach 

obrzęków 

• Ćwiczenia praktyczne: manualny drenaż limfatyczny (MDL) – klatka piersiowa, plecy, kark, twarz 

• Obrzęk limfatyczny – kończyna górna, kończyna dolna, bandażowanie kończyny górnej 

• Ćwiczenia praktyczne: taping Tensio® – aplikacje limfatyczne 

Dzień IV - Teoria i praktyka kompresjoterapii w odniesieniu do kończyny górnej i kończyny dolnej. 

• Teoria kompresjoterapii 

• Techniki terapii obrzękowej przy bliznach wysokobiałkowych. Obrzęk limfatyczny – kończyna 

dolna 

• Ćwiczenia praktyczne: powtórzenie wszystkich technik i chwytów drenażu limfatycznego w 

odniesieniu do całego ciała, gimnastyka, handling, bandażowanie kończyny dolnej, tensiotaping 

aplikacje limfatyczne 

 

 Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu anatomii, budowy i funkcji 

naczyń limfatycznych, budowy naczyń krwionośnych, obrzęków pourazowych, obrzęków lipo-

limfatycznych i obrzęków limfatycznych, podstawowych chwytów i technik drenażu dla poszczególnych 

części ciała. Będzie potrafił przeprowadzić wywiad, wykonywać terapię uciskową kończyn z obrzękiem, 

wykorzystać techniki naklejania plastrów limfatycznych, chwyty i techniki drenażu dla poszczególnych 

części ciała. 

KURS ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z ANGITIA 
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