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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy teoretycznej i kształtowaniu 
umiejętności z zakresu rożnych rodzajów masażu leczniczego oraz ich zastosowanie 
w praktyce leczniczej. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś bez 

problemów korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie opanujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Tobie zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie 

materiału jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 
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Schemat układu jednostek modułowych 
 

322[12].Z2 
Masaż leczniczy 

322[12].Z2.01 
Badanie i diagnozowanie 

pacjenta/klienta dla potrzeb masażu 
leczniczego 

322[12].Z2.02 
Wykonywanie drenażu limfatycznego 

 

322[12].Z2.03  
Wykonywanie masażu segmentarnego 

322[12].Z2.04 
Wykonywanie różnych rodzajów 

masażu leczniczego 

322[12].Z2.05 
Dobieranie rodzaju masażu do jednostek  

chorobowych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− przeprowadzać wywiad z pacjentem/klientem, 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− posługiwać się wiedzą dotyczącą zasad wykonywania masażu klasycznego. 
− stosować zasady metodyki w masażu klasycznym, 
− wykonywać w prawidłowy sposób techniki z masażu klasycznego, 
− wyznaczać kierunek prowadzenia ruchu  w masażu klasycznym,  
− wyjaśniać wpływ masażu klasycznego na organizm człowieka, 
− określać wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu klasycznego płynnie  

i z odpowiednią siłą, 
− wykonywać techniki masażu klasycznego, 
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– przedstawić możliwości zastosowania masażu izometrycznego, 
– ustalić siłę mięśni według skali Lovetta, 
– określić wskazania i przeciwwskazania do masażu izometrycznego,  
– zastosować metodykę i zasady masażu izometrycznego,  
– wykonać masaż izometryczny, 
– określić wskazania i przeciwwskazania do masażu metodą Shantali,  
– zastosować metodykę i zasady masażu metodą Shantali,  
– wykonać masaż metodą Shantali, 
– określić zasady wykonywania masażu centryfugalnego, 
– określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu centryfugalnego, 
– wykonać masaż centryfugalny, 
– wymienić podstawy anatomiczne i fizjologiczne do masażu kontralateralnego,  
– określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu kontralateralnego, 
– wykonać masaż kontralateralny, 
– określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu przyrządowego, 
– dobrać aparaturę do stosowania masażu przyrządowego, 
– wykonać masaż za pomocą aparatu wibracyjnego,  
– wykonać masaż za pomocą aparatu podciśnieniowego, 
– określić zasady wykonywania masażu w środowisku wodnym, 
– określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu w środowisku wodnym, 
– wykonać masaż leczniczy w środowisku wodnym z wykorzystaniem przyrządów 

i przyborów. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Masaż izometryczny 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Masaż izometryczny jest to klasyczny masaż leczniczy, który wykonywany jest na 
napiętych grupach jednorodnych mięśni lub pojedynczym napiętym mięśniu. Jego celem jest 
przywrócenie masy oraz siły osłabionym mięśniom bez obciążenia organizmu ćwiczeniami 
fizycznymi. 

Jeszcze przed rozpoczęciem masowania należy zmierzyć obwód części masowanej 
w dwóch miejscach, aby następnie porównać ewentualny przyrost masy mięśniowej. Na 
początek jeszcze przed rozpoczęciem masażu należy wzbudzić u pacjenta napięcie 
izometryczne mięśni lub mięśnia, przy którym włókna mięśniowe kurczą się bez zmiany ich 
długości. Napięcie izometryczne uzyskuje się przez skurcz dowolny lub przykładając rękę jako 
obciążenie zewnętrzne. Pozycje do masaży należy dobierać w taki sposób aby uzyskać silny 
skurcz izometryczny mięśnia bez zewnętrznych obciążeń. 

 
Masaż izometryczny wykonuje się w trzech fazach: 
Faza pierwsza nazywana przygotowawczą, jest to masaż klasyczny wykonywany na 

rozluźnionych mięśniach. Stosowane techniki, to: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie. Zadanie 
tej fazy to wywołanie przekrwienia i rozgrzanie tkanek oraz pobudzenie proprioceptywne. 
Czas trwania tej części wynosi 5 do 10 minut w zależności od wielkości obszaru masowanego. 

Faza druga to masaż właściwy, który wykonywany jest na napiętych submaksymalnie 
mięśniach, w szybkim i energicznym tempie. Stosujemy techniki rozcierania, ugniatania, 
oklepywania, adekwatnie do odczuć pacjenta, w czasie 15–30 sekund, po którym następuje  
10–20 sekundowa przerwa podczas której wykonujemy techniki rozluźniające, czyli delikatną 
wibrację lub wstrząsanie. Całkowity czas tego etapu to 5–8 minut. Cykl skurczu i przerwy 
powtarza się 6 do 12 razy w trakcie jednego zabiegu. 

Faza trzecia – końcowa, zawiera masaż klasyczny rozluźniający, który trwa 5 minut, 
wykonywany w celu zmniejszenia napięcia mięśni. Stosowane techniki w tym etapie to 
głaskania, rozcierania, delikatne ugniatania oraz wstrząsania. 

Seria masaży izometrycznych to 10 do 20 zabiegów. Wykonywane muszą być codziennie, 
a nawet dwa razy w ciągu jednego dnia, do około miesiąca lub co dwa dni, czyli trzy razy 
w tygodniu przez około trzy miesiące. Można go łączyć z innymi zabiegami. Jest to 
uwarunkowane od stanu masowanych mięśni i kondycji fizycznej i psychicznej pacjenta. 
W czasie stosowania masażu izometrycznego należy sprawdzać obwody masowanych części 
ciała, zawsze na tych samych poziomach. Jeżeli brak jest pozytywnych wyników w działaniu 
po pierwszej serii zabiegów rezygnujemy z wykonywania masażu izometrycznego i próbujemy 
dopasować inny zabieg fizykoterapeutyczny, a potem można powrócić do wykonywania 
masażu izometrycznego. 

Należy pamiętać o ścisłej zależności jaka zachodzi w trakcie stosowania masażu 
izometrycznego. Zaobserwowano w pierwszym okresie trwającym około 12 dni po kilku 
początkowych masażach zmniejszenie się obwodów masowanych części, przy jednoczesnym 
przyroście siły mięśni. Jest to normalne zjawisko, ponieważ zachodzi szybkie redukowanie 
tkanki tłuszczowej podskórnej, dające efekt zmniejszania obwodu kończyny. Jednak potem ten 
obwód zaczyna wzrastać. Nie zaobserwowano jednak takiej zależności u osób z cienką 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 9 

podściółką tłuszczową. Po cyklu zabiegów stwierdzono około 20% przyrost siły mięśniowej. 
Przyrost siły i masy mięśni jest reakcją adaptacyjną ustroju na nowe warunki obciążenia. 
W tym celu konieczna jest impulsacja ośrodkowego układu nerwowego. 

Przyrost masy i siły mięśni pod wpływem masażu izometrycznego jest ograniczony 
w czasie. Początkowo szybki, w miarę upływu czasu wolniejszy, aż do wystąpienia efektu 
„plateau”, kiedy to ustrój przestaje reagować na ten rodzaj obciążenia. Okres ten występuje po 
około 9–12 miesiącach stosowania zabiegów. 

Masaż mięśni pozostających w napięciu izometrycznym stosuje się w sytuacjach w których 
doszło z różnych powodów do osłabienia ich siły, np. długotrwały opatrunek gipsowy. Jego 
celem jest spowodowanie szybkiego przyrostu masy i siły mięśniowej bez równoczesnego 
obciążania organizmu dodatkowymi, wyczerpującymi ćwiczeniami fizycznymi. Można go więc 
wykonywać równolegle z innymi zabiegami kinezyterapeutycznymi lub ze specjalistycznym 
treningiem sportowym. Masaż "izometryczny" działa podobnie jak ćwiczenia czy trening 
izometryczny, które znane są w rehabilitacji. Masaż działa jednak bardziej skutecznie. 

Przeciwwskazania do wykonywania masażu izometrycznego: 
− niepełny zrost kostny, 
− żylaki, 
− stwardnienie rozsiane, 
− ostra niewydolność krążeniowa, 
− zmęczenie mięśni, 
− zaniki mięśni pochodzenia neurologicznego. 

Wskazania do masażu izometrycznego: 
− stany pourazowe z towarzyszącymi im zanikami mięśniowymi, 
− długotrwała kineza,  
− stany osłabienia mięśni. 

Cele masażu: 
− wzmocnienie i odbudowanie masy mięśniowej, 
− uzyskanie sprawności sprzed urazu, 
− likwidacja podskórnej tkanki tłuszczowej. 

Stosowane techniki:  
− napięcia izometryczne mięśnia, bądź grupy mięśni osłabionych, podczas których terapeuta 

stosuje intensywne techniki z masażu klasycznego. 
W celu poprawnego ustalenia siły mięśniowej stosuje się najpopularniejszą z metod zwaną 

Testem Lovetta. Test Lovetta został opublikowany w 1932 roku. Jest obecnie najbardziej 
rozpowszechnioną metodą subiektywnej oceny siły mięśniowej. Opiera się na badaniu ręcznym 
poszczególnych mięśni w określonych pozycjach i przy określonym ruchu. W każdym ruchu 
jest jeden mięsień, który głównie za tę czynność odpowiada. Poprzez odpowiednią pozycję 
izoluje się go od innych mięśni synergistycznych. 

Lovett rozróżnia następujące stopnie siły mięśnia: 
0º– to brak czynnego skurczu mięśnia, 
1º– ślad czynnego skurczu mięśnia, 
2º– wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonania ruchu przy pomocy i odciążenia odcinka 
 ruchomego, 
3º– zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości 
 danego odcina, 
4º– zdolność do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem, 
5º– prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem. 
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Skala ta może być wyrażona w procentach i wtedy:  
0º  = 0% 
1º = 10% 
2º = 25% 
3º = 50% 
4º = 75% 
5º = 100% 

W technice testowania uwzględnia się pozycję pacjenta, stabilizację odcinka w obrębie 
którego położony jest mięsień, metodyczne wykonanie czynności, stosowanie odpowiedniego 
oporu uwzględniając wiek i ogólną sprawność przy badaniu na 4 i 5º. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest cel wykonywania masażu izometrycznego? 
2. Na czym polegają poszczególne etapy wykonywania masażu izometrycznego? 
3. Jakie techniki masażu klasycznego stosujemy w poszczególnych etapach w masażu 

izometrycznym? 
4. W jaki sposób możemy uzyskać skurcz izometryczny u pacjenta? 
5. Ile powtórzeń masażu izometrycznego wykonujemy w jednej serii? 
6. Jak często można wykonywać masaż izometryczny? 
7. Na co należy zwracać szczególną uwagę w czasie leczenia masażem izometrycznym? 
8. Jaki jest łączny czas trwania masażu izometrycznego? 
9. Jaki jest czas przeznaczony na wykonywanie poszczególnych etapów masażu 

izometrycznego? 
10. Na czym polega skurcz izometryczny mięśni? 
11. Co dzieje się z obwodami części ciała poddanym masażowi izometrycznemu?  
12. Jakie są wskazania do wykonywania masażu izometrycznego? 
13. Jakie są przeciwwskazania do wykonywania masażu izometrycznego? 
14. Z ilu stopni składa się skala Lovetta? 
15. W jakim tempie i z jaką siłą wykonujemy masaż izometryczny w pierwszym etapie? 
16. W jakim tempie i z jaką siłą wykonujemy masaż izometryczny w drugim etapie? 
17. W jakim tempie i z jaką siłą wykonujemy masaż izometryczny w trzecim etapie? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj napięcie izometryczne mięśni w różnych partiach ciała (na co najmniej trzech 
mięśniach). 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać drugą osobę z grupy do wykonania ćwiczenia, 
2) wyjaśnić na czym polega napięcie izometryczne mięśni, 
3) skonsultować wspólnie z kolegą/koleżanką sposoby wywoływania napięcia 

izometrycznego u pacjenta, 
4) rozróżnić różne rodzaje napięć mięśniowych, 
5) znaleźć optymalne pozycje do tego aby jak najlepiej można było wykonać ćwiczenie, 
6) nawiązywać pozytywny kontakt z pacjentem/klientem. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− przynajmniej dwa czyste prześcieradła, 
− środki poślizgowe do masażu, 
− środki myjące i dezynfekcyjne do rąk, 
− atlas anatomiczny, 
− plansze z układem mięśniowym człowieka. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj na wybranym przez siebie odcinku ciała pacjenta/klienta masaż izometryczny.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować na czym polega napięcie izometryczne mięśni, 
2) znaleźć takie pozycje, w których możliwe będzie jak najlepsze uzyskanie efektu napięcia 

izometrycznego mięsni, 
3) rozpoznać reakcje pacjenta w czasie wykonywania masażu izometrycznego, 
4) wykonać masaż izometryczny. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stoły do masażu, 
− przynajmniej dwa czyste prześcieradła, 
− środki poślizgowe do masażu, 
− środki myjące i dezynfekujące do rąk, 
− atlas anatomiczny, 
− tablice z modelami człowieka (mięśniami). 

 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcie masaż izometryczny?   
2) scharakteryzować fazy wykonywania masażu izometrycznego?   
3) określić wskazania oraz przeciwwskazania do masażu 

izometrycznego?   

4) rozróżnić rodzaje napięć mięśniowych?   
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4.2. Masaż metodą Shantali 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Masaż Shantali to nazwa masażu jaką określa się specjalną hinduską metodę masowania, 
przeznaczoną dla dzieci zdrowych, u których występują objawy opóźnienia w rozwoju 
psychoruchowym oraz dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które są 
przygotowywane do ćwiczeń ruchowych. Na tej podstawie masaż ten opracował Fryderyk 
Leboyer. 

Zabieg zalecany jest do profilaktycznego stosowania przez matkę u prawidłowo 
rozwijających się dzieci w ich wczesnym okresie życia. Podczas masażu siła bodźców musi być 
dostosowana do indywidualnej reaktywności dziecka i stopniowo zwiększana w miarę lepszej 
tolerancji przez dziecko. 

Do wykonywania tego rodzaju zabiegów masażu należy spełnić odpowiednie warunki: 
1. Masaż powinno się wykonywać przed posiłkiem lub co najmniej godzinę po posiłku 

(karmieniu piersią). Należy go powtarzać dwukrotnie w ciągu dnia, najlepiej rano 
i wieczorem. 

2. W pomieszczeniu, w którym wykonuje się masaż powinno być ciepło; niemowlę trzeba 
rozebrać. 

3. Masaż należy zakończyć kąpielą. 
4. Masujący powinien siedzieć na podłodze (leżance) z wyprostowanymi kończynami 

dolnymi, prostymi plecami i rozluźnionymi ramionami. Na nogach winien położyć mały 
koc, a na nim pieluchę z podłożoną ceratką (zabezpieczenie przed notowanym często po 
masażu opróżnianiem pęcherza moczowego). 

5. Dziecko należy położyć wzdłuż lub w poprzek, na kończynach dolnych masażysty. 
Główną techniką masażu jest głaskanie, które wykonuje się lekko, powoli, w stałym 
rytmie, nie odrywając dłoni od ciała dziecka. Każdą technikę powtarza się ok. 5 razy. 
Do masażu używa się oliwki albo pudru dla niemowląt. Na zakończenie należy wykonać 
ćwiczenia rozluźniające. Zabiegi powinno się przeprowadzać systematycznie, aż do 
momentu samodzielnego poruszania się przez dziecko. 
Siła bodźców dotykowych w trakcie wykonywania masażu powinna być dostosowywana 
indywidualnie i stopniowo zwiększana w miarę lepszej tolerancji przez dziecko. W trakcie 
przeprowadzania masażu opracowuje się kolejno następujące części ciała dziecka: 
W ułożeniu dziecka na plecach wzdłuż kończyn dolnych masażysty: 

− klatka piersiowa, 
− kończyny górne, 
− brzuch, 
− kończyny dolne. 

W ułożeniu dziecka na brzuchu w poprzek kończyn dolnych masażysty: 
− grzbiet i pośladki. 

Leżenie dziecka na plecach wzdłuż kończyn dolnych masażysty: 
− twarz. 

Na zakończenie należy przeprowadzić kilka ćwiczeń rozluźniających. 
Masaż powinien być wykonywany w tempie wolnym i delikatnie, zachowując szybkość 

ruchów jednakową od początku do końca. Każdy ruch ma być powtórzony 4–5 razy. 
Pod względem metodycznym zabieg powinien dokładnie być przygotowany 

i przeprowadzany. Przed przystąpieniem do masażu masażysta natłuszcza swoje ręce oliwką 
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lub posypuje pudrem dla niemowląt. Powinien nawiązać z dzieckiem kontakt wzrokowy  
i słowny. W masażu wykorzystujemy technikę głaskania i rozcierania. 

 
Wykonywanie masażu rozpoczyna się od klatki piersiowej. 
Kładziemy wyprostowane ręce na klatce piersiowej dziecka, dłonie obok siebie. 

Głaszczemy od mostka do linii pachowych po obu stronach. Ręce pracują jednocześnie 
w przeciwnych kierunkach. Później masujemy naprzemiennie zaczynając od lewej strony 
dziecka. Prawą rękę przesuwamy przez klatkę piersiową i kładziemy na prawym barku 
dziecka, natomiast lewą rękę na lewym. Ręce pracują jedna za drugą, jak fale. Pod koniec 
każdego ruchu należy małym palcem ześlizgnąć się po powierzchni szyi dziecka. 

W drugiej kolejności wykonuje się masaż kończyn górnych. 
Dziecko obracamy raz na jeden bok, raz na drugi. Gdy dziecko leży na prawym boku, 

lewą ręką ujmujemy delikatnie lewą rękę dziecka i unosimy ją. Prawą ręką obejmujemy bark 
dziecka w ten sposób, że palce i kciuk tworzą mały pierścień, który posuwa się w dół wzdłuż 
ramienia. W końcu ręka prawa spotyka się z lewą trzymającą rękę dziecka. Ręką prawą 
chwytamy nadgarstek dziecka, a lewą przenosimy na bark i opuszczamy wzdłuż ramienia. Ręce 
zawsze posuwają się od ramienia do dłoni. Do tej pory pracowały naprzemiennie, jedna po 
drugiej. Teraz będą pracowały jednocześnie. Ułożone jedna nad drugą obejmują ramię tworząc 
pierścienie. Pierścienie te posuwają się w kierunku dłoni dziecka. Obiema rękami wykonujemy 
ruch śrubowy, jak przy wyżymaniu bielizny. Po dojściu do dłoni dziecka obie ręce masażysty 
wracają do ramienia i zaczynamy masaż od początku. Istotne jest zmniejszenie tempa i krótkie 
zatrzymanie się na poziomie nadgarstka. 

Następnie przechodzimy do masażu rąk. 
Najpierw za pomocą kciuków masujemy dłonie, od podstawy do palców. Dalej ujmujemy 

palce, które zginamy i wykonujemy ruch, jakbyśmy chcieli przepchnąć krew od podstawy do 
koniuszków. 

Jako trzeci element w metodyce wykonywania masażu dzieci wykonuje się masaż brzucha 
Zaczynamy od podstawy klatki piersiowej, od łuków żebrowych, dłońmi ułożonymi 

prostopadle do ciała dziecka, kierując się w dół brzucha. Masujemy płasko, jedna ręka za 
drugą, ruchem falowym, jakby delikatnie opróżniając jamę brzuszną niemowlęcia. Dalej 
masujemy brzuch prawym przedramieniem, a lewą ręką unosimy kończyny dolne. Przedramię 
zawsze przesuwamy z góry w dół. 

Po opracowaniu brzucha przechodzimy do wykonania masażu kończyn dolnych. 
Z rąk tworzymy bransolety opasujące udo i kolejno, jedną rękę za drugą opuszczamy 

wzdłuż nogi w kierunku stopy dziecka. Rękami wykonujemy ruch śrubowy, jak przy 
wykręcaniu bielizny. Zatrzymujemy się na poziomie kostek. Na zakończenie masujemy 
podeszwę stopy, najpierw kciukami, następnie całą dłonią. 

Z kończyn dolnych przenosimy wykonywanie masażu na grzbiet i pośladki. 
Dziecko układamy w poprzek na brzuchu. Głowa dziecka znajduje się po naszej lewej 

stronie. 
Masaż grzbietu wykonujemy w trzech fazach. 
I faza: masaż w poprzek grzbietu. 
Kładziemy ręce na grzbiecie dziecka na wysokości jego ramion. Dłonie posuwamy jedna 

za drugą, masując do przodu i do tyłu, z większym naciskiem, gdy przesuwamy je do przodu. 
W trakcie tego ruchu ręce przemieszczamy stopniowo ku dołowi ciała niemowlęcia. W ten 
sposób, począwszy od okolicy łopatek, stopniowo masujemy części dolne grzbietu, okolicę 
nerek i w końcu pośladki. Następnie wracamy do góry. To przechodzenie od strony lewej ku 
prawej i z powrotem jest płynne, łagodne, jak w ruchu falowym. 
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II faza: to masaż wzdłuż grzbietu. W I fazie ręce pracowały razem, kolejno jedna za 
drugą, natomiast w II fazie masujemy tylko lewą ręką płasko przesuwając ją po grzbiecie 
niemowlęcia od karku do pośladków. Prawą ręką obejmujemy pośladki dziecka  
i kontrujemy siłę ręki lewej. Masując ręka zsuwa się z tułowia, aby ponownie dotrzeć do 
punktu wyjścia w górnej części grzbietu i zejść z powrotem. Ruchy mają być powolne  
i ciągłe, aby masaż był skuteczniejszy. 

III faza, to masaż wzdłuż grzbietu aż do stóp. Masujemy podobnie jak w fazie II. Lewą 
ręką masujemy ruchem od góry w dół, ale nie zatrzymujemy się na wysokości pośladków. 
Przechodzimy dalej przez uda, podudzia do pięt, następnie kierujemy ku górze, zstępujemy 
i wracamy. Ręką prawą, która poprzednio stabilizowała miednicę dziecka, teraz 
przytrzymujemy kończyny dolne. 

 
Zbliżając się do końca masażu wykonujemy masaż twarzy. 
Kładziemy dziecko na grzbiecie równolegle do osi naszych nóg. Zaczynamy od masowania 

czoła. Opuszki palców od środka czoła przesuwamy na boki. Każdorazowo nasze palce 
kierujemy nieco dalej na zewnątrz, to znaczy dochodzą one do skroni  
i okrążając oko opuszczamy je wzdłuż policzków. W dalszej kolejności posługujemy się 
kciukami, które prowadzimy bardzo delikatnie po obu stronach nosa, następnie do góry  
i znów w dół. Jest to ruch tam i z powrotem, z dołu do góry i odwrotnie. Etapem aktywnym 
jest ruch z dołu do góry, gdy kciuki zmierzają w kierunku czoła. Następnie kładziemy kciuki na 
zamkniętych oczach dziecka i lekko naciskamy. Jeśli dziecko ma oczy otwarte, to zamykamy je 
bardzo delikatnie. Stąd kciuki przesuwamy w dół zewnętrznymi brzegami nosa ku kącikom ust 
i zatrzymujemy na policzkach. 

Cały zabieg masażu dziecka kończymy wykonując ćwiczenia rozluźniające 
1. Chwytamy obie rączki dziecka, krzyżujemy ramiona na klatce piersiowej. Następnie 

otwieramy je powracając do pozycji wyjściowej. Ruch powtarzamy kilka razy. 
2. Obejmujemy nóżkę dziecka w okolicy kolana, a rączkę w okolicy łokcia po przeciwnej 

stronie i krzyżujemy rękę z nogą – kolano styka się z łokciem. To samo powtarzamy 
przeciwnymi kończynami. 
Chwytamy obie stopy dziecka, kończyny dolne zgięte w stawach biodrowych 

i kolanowych. Krzyżujemy podudzia, doprowadzając je do brzucha. Następnie prostujemy 
kończyny dolne w stawach kolanowych i oddalamy je od siebie. Kończyny dolne cały czas są 
zgięte w stawach biodrowych i odwiedzione. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. U jakiej grupy pacjentów może być stosowany masaż metodą Shantali? 
2. Jakie warunki należy spełnić, żeby dobrze wykonać masaż metodą Shantali? 
3. Jakie środki poślizgowe wykorzystujemy podczas wykonywania masażu Shantali? 
4. Jakie części ciała opracowujemy kolejno w masażu Shantali? 
5. Jakie tempo wykonywania zabiegu stosujemy w masażu Shantali? 
6. Z jaką siłą wykonujemy masaż Shantali? 
7. Jakie techniki masażu stosujemy w masażu Shantali? 
8.  Ile razy powinien być powtórzony każdy ruch w masażu Shantali? 
9. Co należy wykonać na zakończenie masażu Shantali? 
10. Do jakiego momentu należy wykonywać masaż Shantali? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Opisz masaż grzbietu w metodzie Shantali. Scharakteryzuj poszczególne fazy masażu 
i opisz końcowy etap masażu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić sposób i metodykę przeprowadzania masażu Shantali, 
2) opisać jak wygląda wykonywanie masażu grzbietu w metodzie Shantali, 
3) scharakteryzować poszczególne etapy masażu, 
4) uzasadnić cel ćwiczeń rozluźniających jako końcowego etapu masażu. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− długopis i kartka, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ kolejność wykonywania czynności w masażu metodą Shantali.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym masażu metodą Shantali, 
2) określić kolejność czynności wykonywanych podczas masażu, 
3) zaprezentować efekty na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− długopis i kartka, 
− poradnik dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wyjaśnić jakie są wskazania do wykonania masażu Shantali?   
2) wymienić kolejność wykonywania masażu Shantali?   
3) określić zadania masażu Shantali?   
4) scharakteryzować warunki, które należy spełnić przed rozpoczęciem 

masażu Shantali?   



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 16 

4.3. Masaż centryfugalny 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Masaż centryfugalny jest masażem, który wykonujemy na stawach i w ich okolicy. 
Nazywany jest dlatego masażem stawowym. Można go także nazywać masażem odstawowym. 
Jest to masaż leczniczy wykonywany przy tego rodzaju urazach stawowych, jak stłuczenia, 
zwichnięcia, skręcenia, a także po urazach elementów okołostawowych, czyli więzadeł, 
ścięgien, torebek stawowych oraz mięśni. Masaż ten wykonuje się „na mokro”, zbieżnie, 
w kierunku do szpary stawowej. Stosuje się go w 2 etapach po ustąpieniu obrzęku i stanu 
zapalnego. 

Etap pierwszy to zabieg przygotowawczy, a jego zadanie to wywołanie odczynu 
przekrwienia samego stawu i najbliższej okolicy. Środkiem poślizgowym używanym do 
masażu jest oliwka albo woda z mydłem. Czas trwania zabiegu to 5–7 minut. Wykonuje się 
głaskanie, rozcieranie i uciski (ugniatanie punktowe). 

W etapie drugim, zasadniczym w którym stosujemy środki wspomagające (krem, maść lub 
żel), służące jako środek leczniczy rozgrzewający. Czas trwania masażu wynosi  
5–10 minut. Stosuje się tu głaskanie i rozcieranie. 

Masaż stawowy możemy wykonywać codziennie lub co dwa dni, a liczba zabiegów jest 
uzależniona od skuteczności naszego działania, tzn. od tempa rekonwalescencji.  
Po 20 zabiegach należy zastosować przerwę 10–14 dniową, a następnie rozpocząć nowe 
zabiegi. Masaż centryfugalny zaleca się łączyć z innymi zabiegami fizykalnymi oraz 
ćwiczeniami zwiększającymi zakres ruchomości stawu, siłę i masę mięśni działających na staw. 

Zabieg ten przynosi dobre rezultaty we wszystkich schorzeniach ortopedycznych 
przebiegających z przewlekłym zapaleniem stawów, torebek stawowych i ścięgnistych, 
więzadeł, kaletek maziowych oraz w schorzeniach reumatycznych, którym zwykle towarzyszy 
duża bolesność stawowa. Przeciwwskazaniem do zabiegu są wczesne zmiany po urazie stawu. 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega wykonywanie masażu centryfugalnego? 
2. Jakie części ciała są objęte są masażem centryfugalnym? 
3. Jakie są wskazania do wykonywania masażu centryfugalnego? 
4. Jaki jest kierunek wykonywania masażu centryfugalnego? 
5. Jakie środki poślizgowe wykorzystuje się w masażu centryfugalnym? 
6. Jakiego rodzaju środki wspomagające masaż można zastosować w masażu 

centryfugalnym? 
7. W którym etapie masażu wykorzystujemy środki wspomagające masaż w masażu 

centryfugalnym? 
8. Jaki jest cel wykonywania masażu centryfugalnego? 
9. Jak często należy wykonywać masaż centryfugalny? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj masaż centryfugalny na wybranym stawie. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady przeprowadzania masażu centryfugalnego, 
2) wykonać poszczególne fazy masażu centryfugalnego, 
3) nawiązać kontakt z pacjentem/klientem. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− stół do masażu, 
− co najmniej dwa czyste prześcieradła, 
− środki wspomagające masaż, 
− środki myjące i dezynfekujące do rąk. 

 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj masaż centryfugalny na stawie kolanowym. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić wszystkie wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu 
centryfugalnego, 

2) określić jakie środki należy wykorzystać do wykonania masażu centryfugalnego, 
3) nawiązać kontakt z pacjentem/klientem, 
4) przeprowadzić wywiad z pacjentem/klientem, 
5) wykonać masaż. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− stół do masażu, 
− co najmniej dwa czyste prześcieradła, 
− środki wspomagające masaż, 
− środki myjące i dezynfekujące do rąk. 

 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wykonać masaż centryfugalny?   
2) zastosować techniki masażu na „mokro” korzystając z wody z mydłem?   
3) określić wskazania i przeciwwskazania do wykonania masażu 

centryfugalnego ?   

4) scharakteryzować czynności masażysty w poszczególnych fazach 
masażu?   
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4.4. Masaż kontralateralny 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Masaż kontralateralny jest to nic innego jak masaż klasyczny leczniczy wykonywany na 
odpowiedniej części kończyny zdrowej w stosunku do części kończyny chorej. Masaż ten 
przeprowadza się we wszystkich przypadkach, w których niemożliwe jest zastosowanie 
masażu na chorej kończynie ze względu na przeciwwskazania (np. stan zapalny, oparzenia, 
rozległe rany, opatrunek gipsowy, zmiany dermatologiczne itp.). Oddziaływanie masażem na 
zdrową kończynę aktywizuje przepływ krwi i bodźców nerwowych, za pośrednictwem 
skrzyżowań naczynioruchowych odruchów fizjologicznych, po stronie przeciwnej w około 
30%. 

Masaż przeprowadza się z dużą siłą, wykorzystując techniki masażu klasycznego głównie 
rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie. Zabiegi wykonuje się dwa razy dziennie lub raz dziennie 
ewentualnie co drugi dzień, w zależności od możliwości fizycznych i psychicznych pacjenta. 
Masowanie należy łączyć z ćwiczeniami kontralateralnymi należącymi do ćwiczeń 
synergistycznych. Liczba zabiegów uzależniona jest od skuteczności naszego działania 
i warunków powracania do zdrowia. Po 20 zabiegach należy zastosować przerwę. 

Masaż ten stosuje się we wszystkich schorzeniach, w których chory jest unieruchomiony, 
np. opatrunkiem gipsowym. Silny masaż wykonywany na kończynie zdrowej powoduje 
jednocześnie aktywizację przepływu krwi w kończynie przeciwległej. Mechanizm działania jest 
dokładnie taki sam jak w ćwiczeniach synergistycznych kontralateralnych, które są 
wykorzystywane do utrzymania siły i masy mięśniowe w kończynie unieruchomionej. Przy 
jednoczesnym wykonywaniu ćwiczeń synergistycznych i masażu kontralateralnego można 
średnio przyspieszyć zrost kostny o 2 tygodnie, zapobiegając w ten sposób wielu zmianom, 
które są charakterystyczne przy długotrwałych unieruchomieniach kończyny. Siła 
wykonywania masażu kontralateralnego musi być na granicy bólu, ponieważ jest to 
bezwzględny warunek wystąpienia przerzutu funkcjonalnego. 

Jeśli chodzi o techniki masażu w tym rodzaju zabiegów to szczególną uwagę zwraca się tu 
na intensywne ugniatanie wykonywane ruchem okrężnym i ruchem przesuwania. Masaż 
powinno się wykonywać zgodnie z zasadami metodycznymi w masażu klasycznym. 
Częstotliwość wykonywania powinna wyglądać w ten sposób, że masaże wykonujemy dwa 
razy dziennie przez 6 dni w tygodniu, a czas trwania powinien wynosić od 8 do 12 minut 
w zależności od masowanej powierzchni. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega wykonywanie masażu kontralateralnego? 
2. W jaki sposób tłumaczy się wpływ masażu kontralateralnego na organizm człowieka? 
3. Kiedy wykonuje się zabiegi masażu kontralateralnego? 
4. Z jaką siłą wykonuje się masaż kontralateralny? 
5. Z jaką częstotliwością wykonuje się masaż kontralateralny? 
6. Jaki jest czas trwania zabiegu masażu kontralateralnego? 
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4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj masaż kontralateralny. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyjaśnić na czym polega działanie masażu kontralateralnego, 
2) określić wszystkie zasady jakie dotyczą wykonywania masażu kontralateralnego, 
3) przygotować pacjenta/klienta do wykonania masażu, 
4) wykonać masaż kontralateralny. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− stół do masażu, 
− co najmniej dwa czyste prześcieradła, 
− środki poślizgowe i wspomagające masaż, 
− środki dezynfekujące. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj masaż kontralateralny, kończyny dolnej, zwracając uwagę na płynność 
wykonywanych ruchów, siłę oraz czas wykonywania całego zabiegu, tempo wykonywania 
technik, odczucia pacjenta.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić metodykę wykonywania masażu kontralateralnego, 
2) wyjaśnić w jaki sposób ułożyć osobę masowaną w optymalnej pozycji do wykonania 

zabiegu masażu kontralateralnego, 
3) wyjaśnić jak działa masaż kontralateralny na ustrój człowieka, 
4) zastosować odpowiednią siłę masażu, 
5) nawiązywać kontakt z pacjentem/klientem. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− środki poślizgowe i wspomagające masaż, 
− dwa czyste prześcieradła, 
− mydło do umycia rąk przed i po wykonaniu ćwiczenia, 
− ręczniki papierowe jednorazowe do wysuszenia rąk po umyciu. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojęcie masaż kontralateralny?   
2) zastosować odpowiednią siłę do wykonania masażu 

kontralateralnego?   

3) wykonać energicznie techniki w masażu kontralateralnym?   
4) określić wskazania do wykonania masażu kontralateralnego?   
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4.5. Masaż przyrządowy  
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Masaż przyrządowy można nazywać masażem specjalnym. Jest rodzajem masażu, 
w którym stosuje się różne aparaty stanowiące źródło bodźców dla masowanych tkanek. 
W większości są to aparaty wytwarzające wibrację lub wstrząsanie oraz zmienne ciśnienie. 
Czynniki te działają bezpośrednio na tkanki przyczyniając się do występowania odpowiednich 
odczynów. 

Jest to masaż leczniczy wykonywany z zastosowaniem specjalnych aparatów. Do rodziny 
masaży specjalnych zalicza się: masaż wibracyjny, wibracyjno-próżniowy aparatem 
Aquavibron, masaż wibracyjny aparatem wibracyjnym elektrycznym do twarzy i ciała, masaż 
wibracyjny pasowy aparatem Redor, masaż punktowy punktoskopem, masaż synkardialny 
aparatem Synkardon, masaż podciśnieniowy i pneumatyczny specjalnymi aparatami, oraz 
masaż próżniowy bańką. 

Masaż wibracyjny jest to kolejny rodzaj masażu, jaki należy do masażu klasycznego, 
w którym wykorzystuje się drgania (wibrację) pochodzące z ręki masażysty albo aparatów 
wibracyjnych, których źródłem drgań może być prąd elektryczny, sprężone powietrze lub 
ciśnienie wody. Podczas zabiegu częstotliwość drgań w zależności od sposobu wykonania 
wynosi 500–7000 drgań na minutę i amplitudzie drgań ciała wytwarzającego wibrację do  
1 cm. 

Masaż wibracyjno-próżniowy, zwany też masażem wibracyjno-podciśnieniowym. Zabieg 
przeprowadza się przy użyciu aparatu Aquavibron wyposażonego w membranę połączoną 
z gumowa nasadką w kształcie kielicha, wytwarzającą podciśnienie powietrza 
atmosferosferycznego lub wody. Masaż wibracyjny przyrządowy, jest to zabieg wykonywany 
przy użyciu specjalnego aparatu, dla którego źródłem wibracji może być prąd elektryczny  
(np. aparat Redor, aparat kosmetyczny), ciśnienie wody (np. Aquavibron) lub sprężone 
powietrze. 

Masażami przyrządowymi nazywamy rodzaj masaży, w których stosuje się różnorodne 
aparaty jako źródło bodźca dla masowanych tkanek. 

Jeśli mamy mówić o masażu wibracyjnym, należy wyjaśnić co dokładnie oznacza wibracja. 
Są to krótkotrwałe rytmiczne uderzenia o powierzchnię ciała w wyniku których powstają 
w tkankach drgania. Źródłem wibracji dla aparatów wibracyjnych może być prąd elektryczny, 
sprężone powietrze lub ciśnienie wody. Można wibrację wykonywać ręcznie, aparatami 
wibracyjnymi lub metodą pośrednią, czyli za pomocą aparatów wibracyjnych trzymanych przez 
masażystę. Wibracja pośrednia pozwala na lepsze dostosowanie do odczuć pacjenta amplitudy 
ruchu i siły ucisku. 

W czasie wibracji należy przestrzegać zasady, że im bardziej napięty jest dany obszar 
tkanek, tym delikatniej musi być wykonana wibracja. Do wibracji najczęściej stosuje się 
aparaty Aquavibron i Redor. 

Aquavibron jest ręcznym aparatem wibracyjnym o częstotliwości drgań około 7000 na 
minutę, wytwarzanych przez przepływającą wodę oraz o zmiennej amplitudzie. Kształt i rodzaj 
membrany zależą od masowanej części ciała. 

Aparat Redor przekazuje drgania za pomocą specjalnych taśm. Stopień napięcia taśmy 
wpływa na siłę bodźców. Aparat Redor wykorzystywany jest do masażu dużych grup 
mięśniowych, np.: uda, podudzia, ramienia, przedramienia oraz okolic miednicy. 

Wskazania i przeciwwskazania są takie same jak w masażu klasycznym. 
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Masaż podciśnieniowy polega na miejscowym przymocowaniu kilku przyssawek 
połączonych z aparatem wytwarzającym ujemne ciśnienie. W trakcie zabiegu następuje 
wessanie do końcówek aparatu masowanych okolic ciała, co powoduje ich intensywne 
przekrwienie, odżywianie i regenerację. 

Przeciwwskazaniami do wykonania tego zabiegu są kruchość naczyń włosowatych 
i uszkodzenia skóry. 

Masaż pneumatyczny polega na naprzemiennym wtłaczaniu powietrza do specjalnie 
skonstruowanych mankietów (dla kończyn górnych lub dolnych) i jego wypuszczaniu 
w odpowiednich proporcjach czasowych. W trakcie powstawania dużego ciśnienia 
w mankiecie założonym na kończynę masowane tkanki są uciskane, co powoduje 
przemieszczanie krwi i chłonki. Działanie tego masażu podobne jest do techniki ugniatania 
w masażu klasycznym. Masaż pneumatyczny jest stosowany głównie przy zaburzeniach 
krążenia obwodowego. Wpływa on na poprawę ukrwienia i odżywiania mięśni, ułatwiając ich 
regenerację powysiłkową. Po masażu odczuwa się wyjątkową lekkość kończyn. 

Masaż synkardialny to kolejny rodzaj zabiegów zliczanych do przyrządowych. Główną 
zasadą masażu synkardialnego jest synchronizacja ucisku mankietu pneumatycznego na 
naczynia obwodowe z systemem pracy serca. Ucisk następuje w momencie fizjologicznych 
skurczów tętnic, wzmacniając ich siłę skurczową. Siłę ucisku mankietu mierzy się w mm Hg; 
jest ona zależna od ciśnienia skurczowego pacjenta. Im wyższe jest ciśnienie skurczowe 
chorego, tym mniejszą siłę ucisku należy zastosować. Mieści się ona zazwyczaj w granicach 
50–100 mm Hg. Czas trwania ucisku zależy od tętna pacjenta, tzn. im wolniejsze tętno, tym 
dłuższy ucisk. Czas zabiegu wynosi 20–30 minut. Zabieg stosuje się codziennie lub dwa razy w 
ciągu dnia. 

Masaż synkardialny wpływa na wzmocnienie fizjologicznego skurczu naczyń, zwiększa ich 
elastyczność, poprawia krążenie obwodowe. Wykonanie tego rodzaju masażu możliwe jest 
dzięki specjalnemu urządzeniu sprzężonemu z aparatem do EKG. 

Metodą tą można leczyć: zgorzel cukrzycową, zgorzel pochodzenia miażdżycowego, 
zwężające stwardnienie tętnic, pooperacyjny lub pourazowy obrzęk kończyn oraz żylaki 
kończyn. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie techniki z masażu klasycznego są wykonywane za pomocą przyrządów? 
2. Jakie masaże zalicza się do masaży specjalnych? 
3. Jaka jest częstotliwość drgań w czasie wykonywania masażu wibracyjnego? 
4. Jak nazywa się aparat do wykonywania masażu wibracyjno - próżniowego? 
5. Co może być źródłem wibracji dla aparatów wibracyjnych? 
6. Jaką częstotliwość drgań posiada Aquavibron? 
7. Do masowania jakich części ciała służy aparat Redor? 
8. Na czym polega wykonywanie masażu podciśnieniowego? 
9. Jakie jest działanie masażu pneumatycznego? 
10. Na czym polega działanie i jak wygląda masaż pneumatyczny? 
11. Jakie jest działanie masażu pneumatycznego? 
12. Na czym polega działanie masażu synkardialnego? 
13. Jaki jest czas trwania zabiegu synkardialnego? 
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4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Porównaj działanie masażu przyrządowego oraz tradycyjnego masażu klasycznego 
ręcznego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyjaśnić na czym polega wykonywanie masażu przyrządowego, 
2) wyjaśnić pacjentowi zastosowanie i działanie masażu przyrządowego, 
3) porównać masaż klasyczny z masażem przyrządowym, 
4) określić zasady wykonywania i posługiwania się sprzętem specjalistycznym do masażu 

przyrządowego. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka i długopis. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu przyrządowego w rożnych 
rodzajach masaży specjalnych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić na czym polega wykonywanie masażu przyrządowego, 
2) wyjaśnić wskazania do zastosowania masażu przyrządowego, 
3) wyjaśnić przeciwwskazania do stosowania masażu przyrządowego, 
4) określić różne rodzaje aparatów i urządzeń do wykonywania masaży specjalnych. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kartka i długopis. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wyjaśnić podobieństwa i różnice między masażem klasycznym  

a przyrządowym?   

2) rozpoznać urządzenia do masażu przyrządowego?   
3) określić działanie poszczególnych urządzeń w masażu specjalnym?   
4) rozróżnić rodzaje technik jakie wykorzystują przyrządy do masażu?   
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4.6. Balneologia i hydroterapia 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Balneologia to dział medycyny zajmujący się wykorzystaniem w celach terapeutycznych 
takich naturalnych składników uzdrowiskowych, jak wody lecznicze, peloidy oraz gazy 
lecznicze, które występują w niektórych źródłach wód leczniczych. W zakres balneologii 
wchodzą balneochemia, balneotechnika i balneoterapia. Balneologia jest działem fizykoterapii. 
Najbardziej rozpowszechnionymi zabiegami balneoterapeutycznymi są kąpiele solankowe oraz 
kąpiele i okłady borowinowe, które często wykonuje się w połączeniu z masażem. 

Wodolecznictwo, czyli hydroterapia jest to dział fizykoterapii, wykorzystujący różne 
rodzaje zabiegów z zastosowaniem wody gospodarczej w celach leczniczych, rehabilitacyjnych 
i profilaktycznych. Podstawę terapeutycznego oddziaływania stanowi działanie termiczne, 
hydrostatyczne i hydrodynamiczne wody, które jest odpowiednio wykorzystywane podczas 
zabiegu. 
 
Okłady i kąpiele borowinowe 

Borowina to postać peloidów, występujących w przyrodzie materiałów powstałych 
w wyniku naturalnych procesów geologicznych, które po rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą 
używane są do celów profilaktyczno-leczniczych najczęściej w postaci kąpieli i okładów. 
Technika wykonywania zabiegu w postaci okładów borowinowych jest podobna do okładów 
parafinowych. Ogrzaną papkę borowinową nakłada się bezpośrednio na skórę i przykrywa się 
ceratą, a następnie kocem. Czas trwania zabiegu wynosi 20–30 minut. Stosowana ostatnio 
pasta borowinowa nadaje się bardzo dobrze do kąpieli w postaci zawiesiny wodnej. 
 
Mechanizm działania borowiny 

Borowina cechuje się dużą pojemnością cieplną i złym przewodnictwem termicznym. 
Z tego powodu jest wykorzystywana do zabiegów ciepłoleczniczych. Oprócz wpływu 
termicznego na tkanki, wykorzystuje się jej działanie mechaniczne (ucisk masy torfowej na 
skórę) i wpływ zawartych w niej czynnych związków chemicznych i ciał o charakterze 
hormonów. Wskazania obejmują: stany przeciążeniowe narządu ruchu (szczególnie zespoły 
bólowe i nerwobóle, zapalenia okołostawowe). Przeciwwskazania obejmują: temperaturę ciała 
powyżej 38°C i osłabienie. 
 
Kąpiele solankowe 

Zalicza się do kąpieli leczniczych, które stosowane są głównie w uzdrowiskach, w których 
występują. Kąpiele solankowe stanowią jeden z elementów złożonego kompleksu czynników 
leczniczych. Mogą być również stosowane w systemie ambulatoryjnym w miejscu 
zamieszkania czy też w zakładach odnowy biologicznej jako sztuczne kąpiele solankowe, 
podczas których wykorzystuje się wodę z kranu z roztworami różnych soli. 

Kąpiele solankowe wraz z masażem i sauną należą do najbardziej popularnych zabiegów 
stosowanych w odnowie biologicznej. 

Kąpiele solankowe chlorkowo-sodowe stosowane są jako kąpiele ciepłe. Można je 
podzielić na kąpiele indywidualne lub zbiorowe. Do kąpieli indywidualnych służą wanny,  
a do zbiorowych baseny lub zbiornik wód leczniczych otwartych albo krytych. Kąpiele mogą 
być całkowite lub częściowe. Kąpiele częściowe stosuje się w przypadkach, w których celem 
jest uzyskanie silnego działania miejscowego lub gdy istnieją przeciwwskazania do kąpieli 
całkowitych. 
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W kąpielach solankowych stosuje się zazwyczaj stężenie chlorku sodu  
2–5%, a w niektórych przypadkach 5–6%. Temperatura pierwszych kąpieli całkowitych 
najczęściej wynosi 35–36°C, i stopniowo wzrasta przy kolejnych do 38°C, a temperatura 
półkąpieli wynosi na ogół 39–40°C. Czas trwania pierwszej kąpieli nie może by dłuższy niż 
10–12 minut, a każdą następną przedłuża się o 2 minuty. Maksymalny czas trwania kąpieli 
solankowej wynosi 30 minut. Zabiegi stosuje się zazwyczaj 3 razy w tygodniu, w serii 10–18 
zabiegów. Po kąpieli solankowej nie należy obmywać ciała wodą bieżącą ani wycierać 
ręcznikiem. Ze względu na celowość utrzymania płaszcza solnego należy pozwolić skórze 
wyschnąć na powietrzu. Po zabiegu zaleca się odpoczynek w pozycji leżącej przez co najmniej 
30–40 minut. Po odpoczynku, chcąc skorzystać z masażu, należy umyć ciało pod prysznicem. 

Sztuczne kąpiele solankowe, stosowane w zakładzie odnowy biologicznej czy w domu, są 
namiastką kąpieli leczniczych, ponieważ mają słabsze działanie lecznicze niż kąpiele 
w naturalnych wodach leczniczych. Do przygotowania sztucznej kąpieli solankowej stosuje się 
każdy rodzaj soli kuchennej spożywczej, najlepiej z dodatkiem mikroelementów. W handlu 
dostępne są preparaty pochodzące z naturalnych chlorkowo–sodowych wód leczniczych, które 
można wykorzystać do sztucznych kąpieli, są to: sól bocheńska lecznicza, sól iwonicka, sól 
kamienna kłodawska lecznicza, sól ciechocińska lecznicza oraz ług ciechociński. W celu 
uzyskania kąpieli o stężeniu 2% należy do wanny wsypać 4 kg soli,  
a w przypadku kąpieli o stężeniu 3% dodaje się 6 kg soli. 
 
Wpływ kąpieli solankowych na organizm człowieka 

Kąpiele solankowe, za pośrednictwem receptorów skórnych, autonomicznego układu 
nerwowego i hormonów tkankowych wywołują wiele reakcji lokalnych  
i ogólnych. Pod wpływem kąpieli naskórek zostaje rozmiękczony, co działa odświeżająco na 
organizm, powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie ukrwienia skóry oraz 
wnikanie soli w naskórek. Sól działa drażniąco na receptory skórne zmniejszając pobudliwość 
nerwów czuciowych i ruchowych, a także wydłużając czas reakcji. Dlatego dobrze jest 
stosować te kąpiele przed snem w dniu poprzedzającym jakiś wysiłek. Kąpiel solankowa działa 
osmotycznie na tkanki, polepszając krążenie krwi i zmniejszając zakwaszenie (pH) w tkance 
mięśniowej. Wpływa na normalizację ciśnienia krwi, zwiększa nieswoistą odporność 
organizmu i działa na niego hartująco. 

Wskazania obejmują: restytucję powysiłkową, stany wymagające zwiększenia odporności 
organizmu, nadwagę, rekonwalescencję po długotrwałej kontuzji, nerwicę wegetatywną. 
Przeciwwskazania obejmują: temperaturę ciała powyżej 38°C i osłabienie. 
 
Hydroterapia 

Pod pojęciem hydroterapii mieszczą się wszystkie zabiegi wykonywane za pomocą wody. 
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje zabiegów: natryski i kąpiele, a do tych ostatnich zalicza 
się masaż podwodny i kąpiel wirową. 
 
Natryski i kąpiele 

Do najczęściej stosowanych natrysków zaliczę się natrysk spadowy, biczowy i szkocki 
oraz natrysk płaszczowy. 

Zwykły natrysk wodny spadowy jest najprostszym sposobem przyspieszającym restytucję 
organizmu po wysiłku fizycznym. Najbardziej skuteczny jest natrysk na przemian z gorącej  
i zimnej wody (woda ciepła 40 sekund, zimna 5 sekund). Działa odświeżająco i uspokajająco. 
Zaleca się go zaraz po zakończeniu wysiłku oraz między kolejnymi zabiegami odnawiającymi, 
bądź na zakończenie tych zabiegów. 
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Natrysk biczowy wymaga specjalnego wyposażenie w postaci katedry natryskowej. 
Zabieg wykonuje się strumieniem wody zwykle o ciśnieniu od 2 do 3 atmosfer, za 
pośrednictwem węża zakończonego wymienną nasadką. Nasadki mogą mieć różne średnice – 
1,0 cm (natrysk zwykły), 0,5 cm (natrysk nitkowaty). Strumień wody może być okresowo 
przerywany, co wywołuje działanie zbliżone do uderzeń bicza. Pacjent w czasie zabiegu 
znajduje się w pozycji stojącej. Czas zabiegu ok. 10 minut. Odmianą natrysku biczowego jest 
natrysk szkocki. Wykonuje się go na przemian wodą gorącą (50–60 sekund) i zimną  
(5–8 sekund). 

Natrysk płaszczowy wymaga specjalnego urządzenia w postaci pionowych i poziomych 
rurek skonstruowanych na kształt klatki. W rurkach znajdują się od wewnątrz małe otworki, 
przez które wypływa woda o podwyższonym ciśnieniu uderzając o ciało człowieka stojącego 
wewnątrz. Natrysk daje bardzo przyjemne odczucia o działaniu uspokajającym i kojącym 
przywracając świeżość po wysiłku fizycznym. 

Kąpiele mogą mieć różną temperaturę, wody: zimna 281–293°K (8–20°C), chłodne  
293–300°K (20–27°C), letnie 301–306°K (34–37°C) oraz gorące 311–315°K (38–42°C). 
W czasie kąpieli na ciało zanurzone w wodzie wpływają dwa czynniki mające działanie 
biologiczne i czynnik termiczny i ciśnienie hydrostatyczne. 

Bodźce termiczne powodują odczyn ze strony naczyń krwionośnych, które w zależności 
od temperatury wody ulegają rozszerzeniu lub zwężeniu. Zmienia się również potencjał 
elektryczny skóry i w wodzie o temperaturze poniżej 308°K (35°C) jest dodatni, natomiast po 
zastosowaniu wody powyżej 308°K zmienia się na ujemny. W zależności więc od temperatury 
wody kąpielowej dość różnorodnie mogą przebiegać procesy elektryczne między powierzchnią 
skóry a wodą. Na zmianę temperatury kąpieli wodnej reaguje układ nerwowy i mięśniowy. 
Zabiegi cieplne działają kojące i usypiająco, natomiast po długotrwałych zabiegach gorących 
może wystąpić uczucie zmęczenia i osłabiania. Reakcja taka jest niepożądana, dlatego na 
końcu takich zabiegów należy zastosować krótkotrwały zimny natrysk przywracający uczucie 
rześkości i świeżości. Natomiast na mięśnie obwodowe ciepła kąpiel wpływa wzmacniająco 
i pobudzająco, gorąca wywołuje osłabienie. Krótkotrwała kąpiel zimna wzmaga napięcia i siłę 
mięśniową. Obok temperatury drugim czynnikiem działającym w kąpieli wodnej jest ciśnienie 
hydrostatyczne. Powoduje ono ucisk na powierzchnię ciała zanurzonego w wodzie (do 
wysokości obojczyków) wynoszący około 70 kg. Ucisk doprowadza do zmniejszenia obwodu 
klatki piersiowej (o ok. 4 cm), wyparcia z niej części powietrza zapasowego oraz zwiększenie 
ciśnienia śródbrzusznego w połączeniu z wysokim ustawieniem przepony (przepona przesuwa 
się do góry o ok. 6 cm). Dopływ krwi do prawej komory serca zwiększa się, następuje wzrost 
pojemności minutowej. Ciśnienie hydrostatyczne wywiera więc istotne działanie na układ 
krążenia powodując jednocześnie ucisk na obwodowe naczynia żylne i chłonne. Ma też 
działanie reflektoryczne w wyniku ucisku na zakończenia nerwów czuciowych w skórze. 

 
4.6.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Co to jest balneologia i czym się zajmuje? 
2. Co to jest hydroterapia i na czym polega?  
3. Ile trwa zabieg z zastosowaniem okładów borowinowych? 
4. Na czym polega działanie okładów borowinowych? 
5. Jakie są wskazania do wykonywania okładów borowinowych? 
6. Jak często stosuje się kąpiele solankowe i ile jest zabiegów w serii? 
7. Jaki jest wpływ kąpieli solankowej na organizm człowieka? 
8. Na czym polega natrysk biczowy? 
9. Jak można podzielić kąpiele ze względu na temperaturę wody? 
10. Na czym polega działanie wody na organizm człowieka? 
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4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wyjaśnij dlaczego zabiegi hydroterapeutyczne są ważnym elementem w procesie leczenia i 
usprawniania człowieka. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić metodykę wykonywania zabiegów hydroterapeutycznycznych, 
2) określić wskazania do wykonywania zabiegów hydroterapeutycznycznych, 
3) określić przeciwwskazania do wykonywania zabiegów hydroterapeutycznycznych, 
4) przedstawić wpływ wody o różnej temperaturze na organizm człowieka, 
5) wyjaśnić działanie ciśnienia wody na organizm człowieka, 
6) wyjaśnić cel zabiegów hydroterapeutycznych w procesie leczenia i usprawniania. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− kartka, 
− długopis, 
− poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Scharakteryzuj wpływ balneoterapii na organizm człowieka.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady stosowania balneoterapii, 
2) przedstawić wpływ kąpieli solankowych na organizm człowieka, 
3) przedstawić wpływ zabiegów borowinowych na organizm człowieka, 
4) określić wskazania do stosowania balneoterapii. 
5) wyjaśnić zasady metodyczne stosowane w balneoterapii. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− kartka, 
− długopis. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić wpływ balneoterapii na organizm człowieka?   
2) wykazać pozytywne działanie balneoterapii na organizm ludzki?   
3) scharakteryzować metodykę wykonywania zabiegów w hydroterapii?   
4) określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów 

balneoterapii i hydroterapii?   
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4.7. Masaż w środowisku wodnym 
 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

Masaż wibracyjny w środowisku wodnym jest to zabieg przeprowadzany przy użyciu 
strumienia wody (masaż wirowy) lub w kąpieli z zastosowaniem aparatu Aquavibron. Masaż 
wirowy należy do grupy masaży wibracyjnych wykonywanych w środowisku wodnym. Stosuje 
się zabiegi na całe ciało oraz częściowe, głównie kończyn dolnych  
i górnych. Masaże wykonuje się w specjalnych wannach wyposażonych w urządzenie 
wprawiające wodę w ruch wirowy. Podczas zabiegów temperatura wody powinna wynosić 
36–38° C, a masowany obszar ciała powinien być całkowicie zanurzony. 

Podczas masażu chory siedzi na taborecie na wysokości górnego brzegu wanny, rękami 
trzyma się za brzeg wanny. Kończyny dolne powinny być zanurzone aż do pachwin i nie mogą 
się opierać o dno wanny. 

Masaż wirowy kończyn górnych; wykonywany jest w specjalnej wannie, w której agregat 
wprawiający wodę w ruch wirowy ma regulator intensywności wirowania wody. Podczas 
masażu chory siedzi obok wanny i zanurza całą kończynę górną, aż po dół pachowy nie 
opierając ręki o dno wanny. Można stosować masaż wirowy dwóch kończyn górnych 
równocześnie, ale nie w jednej wannie, tylko w dwóch stojących obok siebie. 

Masaż w kąpieli perełkowej nazywany masażem perełkowym jest przeprowadzany 
w wannie w której na dnie umieszczona jest specjalna perforowana mata, do której 
doprowadza się pod ciśnieniem 1 atmosfer tlen z butli lub z powietrza. Masaż wykonuje się 
przy użyciu zwykłej wody. Podczas uderzania pęcherzyków tlenu o powierzchnię ciała 
potęguje się działanie mechaniczno-stymulujące i biologiczne, powodując pobudzenie 
receptorów w skórze, rozszerzenie naczyń włosowatych i pobudzając krążenie obwodowe. 
Zaleca się stosowanie zabiegów przy użyciu naparów z ziół lub olejków eterycznych. 

Masaż wirowy jest to masaż podwodny kończyn dolnych lub górnych, który wykonujemy 
w specjalnych wannach z urządzeniem powodującym ruch wirowy wody. Temperatura wody 
powinna wynosić 35–40°C. Ruch wirowy wody wpływa na zmniejszenie napięcia 
mięśniowego, rozluźnienie zbliznowaceń, przykurczów tkanek, poprawę koordynacji 
nerwowo-mięśniowej, zmniejszenie zastoju żylnego i obrzęków poprzez usprawnienie krążenia 
obwodowego. 

Wpływ masażu wirowego na powierzchnię ciała można porównać do technik rozcierania i 
oklepywania w masażu klasycznym. Masaż wirowy w zależności od wskazań wykonuje się 
codziennie lub co drugi dzień przez 10–15 dni, równocześnie bądź oddzielnie dla każdej 
kończyny. Czas zabiegu wynosi 20–30 minut. 

 
Wskazania do masażu wirowego: 

1. Choroby układu krążenia: zwężające zapalenie tętnic, zwężające stwardnienie tętnic, stany 
po zakrzepach żylnych, choroba Raynauda, samoistna sinica kończyn, stany po 
odmrożeniach, stany w chirurgicznym leczeniu żylaków. 

2. Choroby reumatyczne: gościec przewlekle postępujący, gościec tkanek miękkich, stany 
zwyrodnieniowe stawów. 

3. Choroby i urazy ortopedyczne: stany pourazowe tkanek miękkich, a także więzadeł  
i torebek stawowych oraz kości i stawów, zmiany w narządach ruchu powstałe  
z przeciążenia, stany po chorobie Heinego-Medina i po chirurgicznym leczeniu narządu 
ruchu, zespół choroby wibracyjnej. 
Przeciwwskazania do stosowania masażu wirowego nie różnią się od przeciwwskazań 
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ogólnych masażu, szczególną uwagę należy jednak zwrócić na niepełny zrost kostny 
i odwapnienia kości. 

Masaż podwodny jest połączeniem dwóch zabiegów wodnych, tj. podwodnego natrysku o 
ciśnieniu około 250 kPa (2,5 atmosfer) i kąpieli wodnej o temperaturze wody 34–37°C. 
Wykonuje się go w wannach o specjalnym kształcie, umożliwiającym ćwiczenia kończyn 
dolnych i górnych w pełnym zakresie oraz swobodny dostęp do pacjenta z każdej strony.  
Do zabiegu potrzebne jest specjalne urządzenie zwane tangentorem, które wytwarza ciśnienie 
strumienia wody i pozwala na jego regulację. Oprócz ciśnienia strumienia wody, siła bodźca w 
masażu podwodnym zależy także od rodzaju zastosowanej nasadki, jej odległości od 
powierzchni ciała (10–30 cm) oraz kąta padania strumienia wody na masowane tkanki  
(im ostrzejszy kąt, tym silniejsze działanie). Największe działanie bodźcowe wywiera strumień 
wody padający pod kątem 10–15°. Nasadka o małej średnicy działa na małą powierzchnię 
i głębiej położone tkanki, natomiast nasadka o dużej średnicy działa na powierzchnię większą, 
ale za to płyciej. Rozróżniamy następujące nasadki: „deszczową”, „żabi pyszczek”, „wirującą”, 
„wgniatającą”. Rodzaj zastosowanej nasadki zależy od schorzenia i celu zabiegu. 

Zabieg rozpoczyna się dopiero po upływie około 5 minut od wejścia pacjenta do wanny. 
W tym czasie następuje przystosowanie się organizmu do warunków środowiska wodnego. 
Zabieg może być całościowy lub częściowy. Zabieg całościowy rozpoczyna się od kończyn 
dolnych przesuwając strumień wody od stóp, wzdłuż osi długiej kończyn do okolic dołu 
pachwinowego. 

Następnie w podobny sposób, tzn. od dłoni do stawu barkowego masuje się kończynę 
górną. Masaż kończyn można również zacząć od ud i ramion przechodząc do podudzi i stop 
oraz przedramion i dłoni. Przy masażu kończyn należy uważać na brzegi kości, świeże blizny, 
przebieg nerwów, doły podkolanowe i łokciowe, ponieważ są to miejsca szczególnie wrażliwe. 
Po masażu kończyn wykonuje się masaż brzucha, prowadząc strumień wody koliście, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. W masażu klatki piersiowej strumień wody kierujemy od mostka 
po pachy i od mostka wzdłuż przestrzeni międzyżebrowych. Masaż pleców wykonuje się 
wzdłuż przebiegu mięśni powierzchownych i głębokich grzbietu oraz równolegle do 
przestrzeni międzyżebrowych. Przy masażu tułowia należy omijać narządy płciowe, wyrostki 
kolczyste, nerki i grzebienie łopatek. 

Miejsca wrażliwe chroni się za pomocą płasko ułożonej nad nimi dłoni. Czas trwania 
zabiegu całościowego wynosi 15–20 minut. Stosuje się 10–20 zabiegów, najczęściej co drugi 
dzień. Masaż podwodny ma korzystny wpływ na poprawę elastyczności skóry  
i ukrwienie tkanek miękkich, co powoduje wzrost ich napięcia, zmniejszenie bolesności 
stawów oraz zwiększenie zakresu ich ruchomości. Technika zabiegu częściowego zależy od 
rodzaju choroby. 
− przy wzmożonym napięciu mięśniowym wykonuje się masaż strumieniem o małym 

ciśnieniu i nasadką o szerokim przekroju, często z domieszką powietrza, 
− przy zwiotczeniach, które towarzyszą zanikom mięśni po opatrunkach gipsowych, stosuje 

się masaż o wysokim ciśnieniu i nasadkę o wąskim przekroju. dodatkowo stosuje się 
delikatny masaż okolic złamania oraz masaż okolic stawów unieruchomionych na skutek 
złamania, 

−  w nerwobólach wykonuje się najpierw łagodny masaż zdrowej kończyny, a następnie 
chorej. 
Wskazania i przeciwwskazania do masażu podwodnego są podobne do tych, które 

występują w masażu klasycznym. 
Masaż natryskowy wykonuje się strumieniem wody pod odpowiednim ciśnieniem, 

w pozycji stojącej pacjenta. Strumień wody kierowany jest na pacjenta z katedry natryskowej 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 30 

specjalnymi nasadkami o średnicy około 0,5 cm; można go w każdej chwili wyłączyć 
i automatycznie włączyć. 

Masaż o ciśnieniu 1–3 atmosfer z zastosowaniem na przemian wody gorącej i zimnej jest 
natryskiem biczowym szkockim Zabieg polega na stosowaniu przez 30–60 sekund gorącego 
natrysku o temperaturze 38 – 42°C, a następnie przez kilka sekund zimnego natrysku 
o temperaturze 10–15°C. Po kilkakrotnych zmianach (czas zabiegu ok. 3 minuty) masaż należy 
zakończyć zimnym natryskiem. 

 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jaki sposób przeprowadzany jest masaż wirowy kończyn dolnych? 
2. W jaki sposób wykonywany jest masaż wirowy kończyn górnych? 
3. Jaka jest temperatura wody w masażu wirowym? 
4. Jaki jest czas wykonywania masażu wirowego? 
5. Jakie są wskazania do masażu wirowego? 
6. Jak przeprowadzany jest masaż podwodny? 
7. W jaki sposób przeprowadzany jest masaż natryskowy? 
8. Jaki jest czas trwania masażu natryskowego? 

 
4.7.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj metodykę wykonywania masażu podwodnego ze wskazaniami 
i przeciwwskazaniami do stosowania tych zabiegów. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić wskazania do wykonywania zabiegów masażu w środowisku wodnym, 
2) określić przeciwwskazania do wykonywania masaży w środowisku wodnym, 
3) rozróżnić zabiegi masażu stosowane w środowisku wodnym, 
4) wyjaśnić wpływ ciśnienia hydrostatycznego na organizm człowieka, 
5) określić oprzyrządowanie potrzebne do wykonywania zabiegów masażu w środowisku 

wodnym. 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− poradnik dla ucznia, 
− długopis i kartka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Przedstaw na schemacie kierunek prowadzenia strumienia wody w kąpieli natryskowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić metodykę wykonywania kąpieli natryskowych, 
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2) określić wskazania do wykonywania kąpieli natryskowych, 
3) określić przeciwwskazania do wykonywania kąpieli natryskowych, 
4) przedstawić wpływ kąpieli natryskowej na ustrój człowieka, 
5) wyjaśnić kierunek prowadzenia strumienia wody. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− schemat ciała człowieka od strony grzbietowej i czołowej, 
− kolorowe flamastry, 
− poradnik dla ucznia. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) scharakteryzować działanie masaży wirowych?   
2) określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masaży 

w środowisku wodnym przy różnych zabiegach?   
3) określić wpływ środowiska wodnego na ustrój człowieka?   
4) scharakteryzować rodzaje zabiegów wykonywanych w środowisku 

wodnym?   
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4.8. Technika wykonywania poszczególnych metod masażu 
leczniczego 

 
4.8.1. Materiał nauczania 
 

Masaż izometryczny jest to masaż wykonywany na napiętych grupach mięśniowych lub na 
pojedynczym napiętym mięśniu. Masaż izometryczny przeprowadzamy w 3 etapach. 

Etap pierwszy przygotowawczy, obejmuje masaż klasyczny na rozluźnionych mięśniach 
(mięśniu) z wykorzystaniem, głaskania, rozcierania i ugniatania. Czas masażu wynosi  
5–10 minut w zależności od wielkości obszaru masowanego. Zadaniem tego masażu jest 
wywołanie odczynu przekrwienia mięśni i pobudzenie proprioreceptorów. 

Etap drugi zabieg właściwy wykonujemy na napiętych submaksymalnie mięśniach. 
Masujemy szybko i energicznie stosownie do odczuć pacjenta według następującego 
schematu: masaż na napiętych mięśniach stosujemy rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie  
(w zależności od stanu masowanych mięśni w czasie 15–30 sekund), czas przerwy 10–20 
sekund wykonujemy delikatną wibrację lub wstrząsanie. Czas masażu wynosi 5–8 minut  
w zależności od aktualnej masy i siły masowanych mięśni. 

Etap trzeci końcowy, obejmuje masaż klasyczny rozluźniający z wykorzystaniem 
głaskania, rozcierania, delikatnego ugniatania oraz wstrząsania w czasie5 minut, w celu 
zmniejszenia napięcia mięśni. 

Masaż stawowy, centryfugalny przeprowadzamy „na mokro”, zbieżnie, w kierunku do 
szpary stawowej. Masaż ten stosujemy w 2 etapach po ustąpieniu obrzęku i stanu zapalnego: 
− etap pierwszy to zabieg przygotowawczy, mający na celu wywołanie odczynu 

przekrwienia samego stawu i najbliższej okolicy. Jako środka poślizgowego używamy 
wody z mydłem albo oliwki. Czas trwania masażu w tym etapie wynosi 5–7 minut, 
stosujemy głównie głaskanie i rozcieranie, a jeżeli jest to możliwe (w zależności od 
wielkości stawu i okolicy) to również ugniatanie, 

− etap drugi to zabieg zasadniczy, przy czym jako środka wspomagającego używamy 
kremu, maści lub żelu, który służy jako środek leczniczy lub rozgrzewający. Czas trwania 
masażu wynosi 5–10 minut. Wykonujemy głównie głaskanie i rozcieranie. 
Masaż wirowy jest to masaż podwodny kończyn dolnych lub górnych, który wykonujemy 

w specjalnych wannach z urządzeniem powodującym ruch wirowy wody. Temperatura wody 
powinna wynosić 35–40°C. 

Masaż podwodny jest połączeniem dwóch zabiegów wodnych, tj. podwodnego natrysku 
o ciśnieniu około 250 kPa (2,5 atmosfery) i kąpieli wodnej o temperaturze wody 34–37°C. 
Wykonuje się go w wannach o specjalnym kształcie, umożliwiającym ćwiczenia kończyn 
dolnych i górnych w pełnym zakresie oraz swobodny dostęp do pacjenta z każdej strony. 
Zabieg rozpoczyna się dopiero po upływie około 5 minut od wejścia pacjenta do wanny. 
W tym czasie następuje przystosowanie się organizmu do warunków środowiska wodnego. 
Zabieg może być całościowy lub częściowy. Zabieg całościowy rozpoczyna się od kończyn 
dolnych przesuwając strumień wody od stóp, wzdłuż osi długiej kończyn do okolic dołu 
pachwinowego. Następnie w podobny sposób, tzn. od dłoni do stawu barkowego masuje się 
kończynę górną. Masaż kończyn można również zacząć od ud i ramion przechodząc do 
podudzi i stop oraz przedramion i dłoni. Przy masażu kończyn należy uważać na brzegi kości, 
świeże blizny, przebieg nerwów, doły podkolanowe i łokciowe, ponieważ są to miejsca 
szczególnie wrażliwe. Po masażu kończyn wykonuje się masaż brzucha, prowadząc strumień 
wody koliście, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W masażu klatki piersiowej strumień 
wody kierujemy od mostka po pachy i od mostka wzdłuż przestrzeni międzyżebrowych. Masaż 
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pleców wykonuje się wzdłuż przebiegu mięśni powierzchownych i głębokich grzbietu oraz 
równolegle do przestrzeni międzyżebrowych. Przy masażu tułowia należy omijać narządy 
płciowe, wyrostki kolczyste, nerki i grzebienie łopatek. Miejsca wrażliwe chroni się za pomocą 
płasko ułożonej nad nimi dłoni. Czas trwania zabiegu całościowego wynosi  
5–20 minut. Stosuje się 10–20 zabiegów, najczęściej co drugi dzień. Masaż podwodny ma 
korzystny wpływ na poprawę elastyczności skóry i ukrwienie tkanek miękkich, co powoduje 
wzrost ich napięcia, zmniejszenie bolesności stawów oraz zwiększenie zakresu ich ruchomości. 
Technika zabiegu częściowego zależy od rodzaju choroby: 
1. Przy wzmożonym napięciu mięśniowym wykonuje się masaż strumieniem o małym 

ciśnieniu i nasadką o szerokim przekroju, często z domieszką powietrza. 
2. Przy zwiotczeniach, które towarzyszą zanikom mięśni po opatrunkach gipsowych, stosuje 

się masaż o wysokim ciśnieniu i nasadkę o wąskim przekroju. Dodatkowo stosuje się 
delikatny masaż okolic złamania oraz masaż okolic stawów unieruchomionych na skutek 
złamania. 

3.  W nerwobólach wykonuje się najpierw łagodny masaż zdrowej kończyny, a następnie 
chorej. Masaż natryskowy wykonuje się strumieniem wody pod odpowiednim ciśnieniem, 
w pozycji stojącej pacjenta. Strumień wody kierowany jest na pacjenta z katedry 
natryskowej specjalnymi nasadkami o średnicy około 0,5 cm; można go w każdej chwili 
przerwać i automatycznie włączyć. Masaż o ciśnieniu 1–3 atmosfer z zastosowaniem na 
przemian wody gorącej i zimnej jest natryskiem biczowym szkockim. Zabieg polega na 
stosowaniu przez 30–60 sekund gorącego natrysku o temperaturze 38–42°C, a następnie 
przez kilka sekund zimnego natrysku o temperaturze 10–15°C. Po kilkakrotnych zmianach 
(czas zabiegu ok. 3 minuty) masaż należy zakończyć zimnym natryskiem. 
Wibrację można wykonywać ręcznie, aparatami wibracyjnymi lub metodą pośrednią, tzn. 

za pomocą aparatów wibracyjnych trzymanych przez masażystę. Wibracja pośrednia pozwala 
na lepsze dostosowanie do odczuć pacjenta amplitudy ruchu i siły ucisku. 

Podczas wibracji należy przestrzegać zasady, że im bardziej napięty jest dany obszar 
tkanek, tym delikatniej musi być wykonana wibracja. 
 
4.8.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie techniki z masażu klasycznego są stosowane w masażu izometrycznym? 
2. Co to znaczy, że masaż centryfugalny przeprowadzamy na „mokro”? 
3. Jakie jest ciśnienie wody w podwodnym natrysku w masażu podwodnym? 
4. Jaka jest metodyka wykonywania masażu podwodnego różnych części ciała? 
5. Jaka jest metodyka wykonywania masażu podwodnego całościowego? 
6. Jak postępujemy wykonując masaż podwodny w przypadku wzmożonego napięcia 

mięśniowego? 
7. Jak postępujemy wykonując masaż podwodny w przypadku zwiotczeń mięśniowych? 
8. Jak postępujemy wykonując masaż podwodny w nerwobólach? 
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4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj masaż centryfugalny stawu łokciowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić metodykę wykonywania masażu centryfugalnego, 
2) wykonać techniki masażu klasycznego, 
3) wykonać masaż centryfugalny używając wody z mydłem jako środka poślizgowego. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stół do masażu, 
− poradnik dla ucznia, 
− dwa prześcieradła, 
− woda z mydłem jako środek poślizgowy, 
− środki wspomagające masaż. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) rozróżnić poszczególne rodzaje masażu leczniczego?   
2) scharakteryzować zastosowanie różnych masaży leczniczych?   
3) określić zadania poszczególnych technik w masażach leczniczych?   
4) rozróżnić elementy wchodzące w skład poszczególnych metod 

leczniczych?   
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4.9. Rodzaje i obsługa aparatury do wykonywania masażu 
przyrządowego 

 
4.9.1. Materiał nauczania 
 

Masaż przyrządowy jest rodzajem masażu, w którym stosuje się różnorodne aparaty jako 
źródło bodźca dla masowanych tkanek. 

Masaż wibracyjny – źródłem wibracji dla aparatów wibracyjnych może być prąd 
elektryczny, sprężone powietrze lub ciśnienie wody. Wibrację można wykonywać ręcznie, 
aparatami wibracyjnymi lub metodą pośrednią, tzn. za pomocą aparatów wibracyjnych 
trzymanych przez masażystę. Do wibracji najczęściej stosuje się aparaty Aquavibron i Redor. 
Aquavibron jest ręcznym aparatem wibracyjnym o częstotliwości drgań około 7000 na minutę, 
wytwarzanych przez przepływającą wodę, oraz o zmiennej amplitudzie. Kształt i rodzaj 
membrany zależą od masowanej części ciała. Aparat Redor przekazuje drgania za pomocą 
specjalnych taśm. 

Stopień napięcia taśmy wpływa na siłę bodźców. Aparat Redor wykorzystywany jest do 
masażu dużych grup mięśniowych, np.: uda, podudzia, ramienia, przedramienia oraz okolic 
miednicy. Wskazania i przeciwwskazania są takie same jak w masażu klasycznym. 

Masaż podciśnieniowy – polega na miejscowym przymocowaniu kilku przyssawek 
połączonych z aparatem wytwarzającym ujemne ciśnienie. W trakcie zabiegu następuje 
wessanie do końcówek aparatu masowanych okolic ciała, co powoduje ich intensywne 
przekrwienie, odżywianie i regenerację. 

Masaż pneumatyczny – polega na naprzemiennym wtłaczaniu powietrza do specjalnie 
skonstruowanych mankietów (dla kończyn górnych lub dolnych) i jego wypuszczaniu  
w odpowiednich proporcjach czasowych. W trakcie powstawania dużego ciśnienia  
w mankiecie założonym na kończynę masowane tkanki są uciskane, co powoduje 
przemieszczanie krwi i chłonki. 

Masaż synkardialny – główną zasadą masażu synkardialnego jest synchronizacja ucisku 
mankietu pneumatycznego na naczynia obwodowe z systemem pracy serca. Wykonanie tego 
rodzaju masażu możliwe jest dzięki specjalnemu urządzeniu sprzężonemu z aparatem do EKG. 

 
4.9.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Co to znaczy, że wibracja jest wykonana pośrednio? 
2. W jaki sposób aparat Redor przekazuje wibracje na ciało pacjenta? 
3. W jaki sposób wykonuje się masaż podciśnieniowy? 
4. Czym charakteryzuje się masaż pneumatyczny? 
5. Do czego jest potrzebny aparat EKG w masażu synkardialnym? 
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4.9.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj aparaty do masażu przyrządowego, które służą do wykonywania techniki 
wibracji. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wszystkie aparaty wibracyjne, 
2) określić zasady działania przyrządów do masaży specjalnych, 
3) scharakteryzować wybrane aparaty. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− długopis i kartka, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wyjaśnij na czym polega masaż pneumatyczny i jaki ma wpływ na organizm. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić wskazania i przeciwwskazania do masażu pneumatycznego, 
2) scharakteryzować etapy wykonywania masażu, 
3) wyjaśnić wpływ masażu pneumatycznego na organizm. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− długopis i kartka, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.9.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) rozróżnić aparaty do wykonywania masaży przyrządowych?   
2) scharakteryzować aparaty do wykonywania masaży przyrządowych?   
3) określić zadania aparatów do wykonywania masażu przyrządowego   
4) wykonać masaż urządzeniami do masażu przyrządowego?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. Tylko 

jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Masaż izometryczny wykonujemy na 

a) mięśniach pozostających przez cały czas w rozluźnieniu. 
b) mięśniach pozostających przez cały czas wykonywania zabiegu w napięciu 

submaksymalnym. 
c) mięśniach napiętych izometrycznie ale tylko w drugiej fazie wykonywania masażu. 
d) mięśniach napiętych izotonicznie. 

 
2. Masaż izometryczny wykonuje się w 

a) czterech fazach. 
b) dwóch fazach. 
c) trzech fazach. 
d) jednej fazie. 

 
3. Środek poślizgowy wykorzystywany w masażu Shantali to 

a) olejek i puder dla niemowląt. 
b) talk. 
c) krem do masażu. 
d) balsam dla dzieci. 

 
4. Krótkotrwała kąpiel zimna 

a) wpływa wzmacniająco i pobudzająco. 
b) wzmaga napięcia i siłę mięśniową. 
c) wywołuje osłabienie. 
d) powoduje opóźnienie reakcji nerwowych. 
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5. Wskazaniami do kąpieli solankowej są 
a) stany wymagające zwiększenia odporności organizmu. 
b) osłabienie. 
c) temperatura powyżej 38°C. 
d) bóle migrenowe głowy. 

 
6. Czas trwania pierwszej kąpieli solankowej nie może być dłuższy niż 

a) 15 minut. 
b) 20 minut. 
c) 10–12 minut. 
d) 6 minut. 

 
7. Masażem synkardialnym można leczyć 

a) ostre stany zapalne. 
b) zgorzel cukrzycową, zgorzel pochodzenia miażdżycowego, zwężające stwardnienie 

tętnic, pooperacyjny lub pourazowy obrzęk kończyn oraz żylaki kończyn. 
c) krwawienia i krwotoki. 
d) zakażenia ogólne przebiegające z wysoką temperaturą. 

 
8. Masaż pneumatyczny wykonywany jest przy pomocy 

a) rąk masażysty. 
b) urządzenia zwanego tangengator. 
c) specjalnych przyssawek. 
d) specjalnych mankietów dla kończyn górnych i dolnych. 

 
9. Aparat Redor wykorzystywany jest do masowania 

a) dużych grup mięśniowych typu uda, podudzi, ramienia i miednicy. 
b) małych i drobnych mięśni. 
c) okolic stawowych. 
d) stóp i dłoni. 

 
10. W czasie masażu wibracyjnego częstotliwość drgań w przyrządzie wynosi 

a) od 500 do 700 drgań na minutę. 
b) od 500 do 1000 drgań na minutę. 
c) od 500 do 5000 drgań na minutę. 
d) od 500 do 7000 drgań na minutę. 

 
11. Masaż kontralateralny wykonuje się 

a) delikatnie w celu nie pobudzenia krążenia. 
b) z dużą siłą w celu pobudzenia krążenia. 
c) płynnie i lekko w celu wyciszenia pacjenta. 
d) w takim tempie, aby nie doprowadzać do rozgrzania tkanek. 

 
12. Masaż centryfugalny wykonuje się w 

a) wielu fazach. 
b) trzech fazach. 
c) czterech fazach. 
d) dwóch fazach. 
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13. Na zakończenie masażu Shantali wykonujemy 
a) ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 
b) ćwiczenia rozluźniające mięśnie. 
c) ćwiczenia poizometrycznej relaksacji mięśni. 
d) masaż pobudzający. 

 
14. Test Lovetta jest 

a) 10 stopniowy. 
b) 5 stopniowy. 
c) 6 stopniowy. 
d) 3 stopniowy. 

 
15. W pierwszych dniach po rozpoczęciu zabiegów masażu izometrycznego można 

zaobserwować 
a) przyrost tkanki tłuszczowej. 
b) bardzo szybki wzrost objętości mięśnia. 
c) zmniejszenie się obwodów masowanych części, przy jednoczesnym przyroście siły 

mięśni. 
d) spadek siły mięśnia i jego objętość. 

 
16. W masażu izometrycznym w fazie drugiej właściwej masaż wykonujemy 

a) energicznie i szybko. 
b) płynnie i lekko. 
c) powoli i głęboko. 
d) bez znaczenia z jaką siłą i w jakim tempie. 

 
17. W masażu podwodnym temperatura wody wynosi 

a) 36 –39°C. 
b) 34–37°C. 
c) 33–35°C. 
d) 32–35°C. 

 
18. Przeciwwskazaniem do wykonywania masażu centryfugalnego są 

a) przewlekłe zapalenie stawów. 
b) schorzenia reumatyczne. 
c) wczesne zmiany po urazie stawu. 
d) stan po złamaniu kości przy pełnym zroście. 

 
19. Maksymalny czas trwania kąpieli solankowej wynosi 

a) 40 minut. 
b) 30 minut. 
c) 20 minut. 
d) 25 minut. 

 
20. Czas trwania zabiegu z okładów borowinowych, wynosi 

a) 15 minut. 
b) 5 do 10 minut. 
c) 20 do 30 minut. 
d) 15 do 20 minut. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 40 

KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Wykonywanie różnych rodzajów masażu leczniczego 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 
Nr zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  

10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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