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Физиотерапевтичните и Рехабилитационни лечебни методи са неотменно 

звено при терапевтичната и профилактична здравна програма при много 

медико-социалнозначими и други заболявания. Те намират своето място при 

лечение на проблеми в гинекология, периферна и централна нервна система, 

педиатрия, акушерогинекология, ортопедия, дерматология, нефрология, 

постравматични, възпалителни и ставнодегенеративни заболявания, уши, нос, 

гърло,  опорнодвигателни заболявания, след хирургични интервенции и 

пр.Чрез съвместното и координирано провеждане на мероприятия по 

физиотерапия и рехабилитация се цели и постига адекватно лечение и 

превенция на остри и хронични заболявания. 
 

Сектор по “ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ” 
Медицински комплекс „Д-р Щерев“, нова сграда, ет.2, кабинети 206 и 207 

моб.: +359 877 53 17 19 E-mail: physio@shterevhospital.com 

вътр. тел.: 217 Facebook:Медицински център SVS 

 

СЛЕДРОДИЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Сектора по Физиотерапия и Рехабилитация 

обръща специално внимание към родилките 

дори след изписването им от родилното 

отделение. 

По време на бременността всяка бъдеща майка 

започва да изпитва дискомфорт в гърба, 

краката и др. Получава се дисбаланс в тялото и 

слектната мускулатура страда. Възвръщенето 

на фигурата и комфорта в тялото след 

бременност може да бъде трудна задата. 

С внимание и специална грижа за майките 

са разработени абонаментни пакети за 

следродилно възстановяване и 

възвръщане на добрата форма. Те 

включват процедури с кавитация, 

липолазер, индивидуални занимания по 

гимнастика, мануални и апаратни масажи, 

пресотерапия и др. Чрез заниманията 

родилите жени бързо и лесно могат да 

възстановят своята добра фигура от преди 

раждането – сваляне на тегло, обиколки, 

стягане и оформяне контура на тялото. 

Всяка жена може да избира между стандартни и интензивни следродилни 

абонаменти с продължителност от един до няколко месеца. Освен готовите 

разработени пакети се правят и индивидуални според нуждата. 

Преди да се насочат към определен пакет жените биват консултирани от 

специалист за съобразяване с конкретни нужди. Броят и видът на процедурите 

е съобразен в зависимост от седмичното натоварване, както и свободно 

време, на жената. По този начин ефектът е оптимален, а поставената цел – 

изпълнена. 

Добрата комбинация от различни средства в абонаментните програми води до 

моделирано тяло и добра кондиция. Допълнително чрез тях се създава чувство 

на радост и одухотвореност след този важен период в живота на всяка майка. 

  

ФИЗИОТЕРАПИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ 



КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД 
След определянето на водещата диагноза, консултативният преглед е нужен с 
цел подбор и съчетание на отделните физикални фактори за провеждането на 
адекватен и успешен физиотерапевтичен курс на лечение. 
 

ВИСОКОВОЛТОВ ТОК 
Терапията с високоволтови импулси е успешна дори при терапевтично 
резистентни случаи. Тя се явява алтернатива на електротерапията и може да се 
използва там, където досегашната апаратура на електротерапията не оказва 
въздействие или там, където е противопоказна. 
Има отлично аналгетично въздействие без смущаващи странични влияния като 
парестезия и прегаряния. Електрофизиологически клетките в човешкото тяло 
могат да се представят като паралелно свързани кондензатор и резистор. За да 
може електрическото дразнение да въздейства на вътрешно разположени 
заболели тъкани, е необходимо да се използва съпротивление с най-високо 
напрежение. 
Стръмните нарастващи фронтове на тесните импулси съдържат освен 
основната честота и значителна част по-високи честоти. Заедно с големите 
моментни стойности на импулсите това осигурява желаното оптимално 
терапевтическо дълбочинно въздействие. За да се осигури добро аналгетично 
въздействие широчината на импулса трябва да бъде от порядъка на 2mS. 
Тъй като импулсът е съвсем тесен, може „медицинското високо напрежение” 
да се използва безопасно и безболезнено. 
Терапията с високоволтови импулси обединява предимствата на галваничните, 
диадинамичните и интерферентните токове, без да оказва странични влияния. 
Понеже положителната и отрицателната площ на импулса са равни по 
големина, не е възможно да се получи електролиза, свързана с отделяне на 
киселина или основа под електродите. Това позволява да се третират и 
области над метални имплантанти. Закономерностите на отделните честотни 
обхвати се потвърждават и  във високоволтовата терапия: 

 импулси до 10 Hz влияят 
стимулиращо на мусулите и 
затова се използват като помпа за 
вените (разтърсваща честота) 

 импулси от 30 до 60 Hz изпъват 
мускулите 

 импулси от 90 до 120 Hz действат аналгетично, потискат симпатиковите 

нервни центрове, намаляват тонуса на мускулите, ускоряват 

кръвообращението 

 

ДИАДИНАМИЧНИ ТОКОВЕ 
Те представляват съвкупност от 6 вида нискочестотни токове, които представляват 
еднопътно или двупътно изправяне на променливия ток от електрическата мрежа 
в различни комбинации. Най-характерното за всеки от тези токове е: 

1. Монофазен фиксиран ток (MF) – ток с продължителност 10msи 10msпауза. 
Предизвиква силна и прекъсната вибрация на мускулите. 

2. Двуфазен фиксиран ток (DF) – дразнещото действие е по-слабо от на MF. 
Повишава кожната електропроводимост и повишава болковия праг. Действа 
аналгетично и съдоразширяващо. 

3. Ток, модулиран в къси периоди (CP) – токовите форми MF и DF следват 
непосредствено една след друга. Смяната става изведнъж. Болният усеща рязко 
промяната от едната в другата модулация. 

4. Ток, модулиран в дълги периоди (LP) - токовата форма MF  е смесена с 
вторамодулирана форма MF, така че се получава постепенно увеличаване и 
намаляване на амплитудата. 

5. Ритъм-синкоп (RS) – токът MF след 1,1s протичане се прекъсва от 0,9s пауза. 
Предизвиква силно съкращение на мускулите. Използва се за електростимулация. 

6. Монофазен модулиран ток (MM) – има същите съотношения като RS, но токът MF 
се отпуска при постепенно увеличаване и спадане на токовите импулси. Използва 
се за лечение на мускулни атрофии. 

Диадинамичните токове имат изразен болкоуспокояващ ефект, обясняващ се с 
блокиращото действие на диадинамичния ток върху определен участък от 
рефлексната дъга. 
Отличава се, също така и със съдоразширяващ ефект. Под влияние на 
диадинамичния ток в тъканите се образуват съдоразширяващи вещества от рода 
на хистамина, ацетилхолин и др. 
В областта на въздействие, кръвоносните съдове се разширяват, увеличава се 
броят на функциониращите капиляри – кръвоснабдявнето на тъканите се 
подобрява, тъканната обмяна се повишава, резорбцията на отоците се ускорява. 
Оказва благоприятно влияние на лимфотока. 
Някои от показанията за диадинамичен ток са: 

 миалгия в областта на врата ; невралгии и невропатии 
 посттравматични увреждания – навяхване, натъртване, състояния след луксация, 

контрактури, зудекова атрофия и др. 
 бавно заздравяващи рани и трофични язви 
 бюргер и болестта на Рейно 
 гинекологични заболявания – подостър и хроничен аднексит, дисменорея, 

аменорея и др. 
 дегенеративно-дистрофични заболявания на прешлените на гръбначния стълб 

  



УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ 
Ултразвуковата терапия (УЗ) се налага все повече като физиологичен, 
безвреден и лесно поносим метод от страна на пациента. УЗ има различно  
въздействие върху клетките и тъканите – механично, термично, физико-
химично и бактериоцидно. Общото действие на УЗ е противовъзпалително и 
болкоуспокояващо. Нормализира съдовия тонус, стимулира регенерацията на 
тъканите, активира кръвообращението, подобрява обмяната на веществата. 
Действа също така противоалергично и антибактериоцидно.  
Заболявания, повлияващи се от лечение с Ултразвукова терапия: 

 заболявания на нервната система: 
невралгии и неврити 

 болести, засягащи гръбначния стълб: 
ошипявания, дискова херния 

 заболявания на опорно-двигателния 
апарат: болест на Бехтерев, артрити и 
артрози на стави 

 хирургични болести: фрактури на кости и 
стави, изкълчване или навяхване, 
бавнозарастващи рани. 

 периферни съдови синдроми: акроцианоза, болест на Рейно 
 вътрешни болести: бронхиална астма, хронични бронхити, язва на стомаха 

и дванадесетопръстника, колити  
 гинекологични заболявания 
 кожни болести: сърбящи дерматози, карбункули, фурункули, атонични 

рани, варикозни язви, склеродермия и др.  
 УНГ болести: ринити, синуити, тонзилити, фарингити, ларингити 
 очни болести: кератит, ирит, глаукома, кръвоизлив 
 стоматологични заболявания: парадонтози, гингивити, пулпити 

Фонофореза (Ултразвукова терапия с медикамент) 
Представлява въвеждане на лекарствени 
вещества в организма посредством 
ултразвук. Ефектът от медикамента се 
увеличава чрезУлтразвука, който действа 
като катализатор. 
Важно условие за фонофорезата е лекарственото вещество да не се разрушава 
от УЗ и да може да се нанася под форма на унгвент, гел. 
 

 

 

 

ИНТЕРФЕРЕНТЕН ТОК 
При много от спортните травми и заболявания се използва електролечение със 
средночестотни токове, познато като терапия с интерферентен ток (ИФТ). Тези 
токове са широко използвани заради техните терапевтични ефекти, добра 
поносимост и проникване, и възможност за работа с по-високи интензитети. 
Интерферентния ток е получен на принципа на 
интерференцията на вълните, при който от два 
средночестотни тока се получава трети 
нискочестотен, който е с честота равна на 
разликата между двата. Така,например при 
честота на единия 4000Hz, а на втория 4100Hz се 
получава трети в дълбочина в тъканите с честота 
равна на разликата от 1 до 100Hz, на чието 
лечебно действие се разчита. 
Терапевтичните ефекти от използването на интерферентен ток са свързани с 
неговото физиологично действие върху тялото. В зависимост от честотата най-
общо може да се каже, че ниските честоти до 50Hz действат стимулиращо на 
мускулатурата, а от 50-100Hz са свързани с обезболяващ ефект. 
Интерферентния ток предизвиква подобряване на периферното 
кръвообращение, тъканния метаболизъм и отделянето на биологичноактивни 
вещества, което създава условия за противооточен, противовъзпалителен и 
аналгетичен ефект. Също така интерферентния ток стимулира регенерацията 
на периферните нерви, подобрява функционалното състояние на нервно-
мускулния апарат и ускорява зарастването на костите. 
Основните положителни ефекти при лечение на травми и заболявания са: 

 ускоряване на оздравителния процес вследствие 
увеличаване на притока на кръв и пропускливостта 
на клетъчните мембрани 

 намаляване на болката вследствие на блокиране на 
болковите рецептори и отделянето на ендорфини 

 намаляване на тонуса на спастичната 
мускулатура и отока при травми 

 ускорява зарастването на костите при счупвания 
 Част от заболяванията, при които интерфентния ток има ефект са: 
 неврологични заболявания - невралгии, неврити, плексити, радикулити и др. 
 посттравматични състояния като контузии, навяхвания, състояния след фрактури и 

луксации 
 артрози и дегенеративни заболявания на ставите като гонартроза, коксартроза 
 при мускулни болки и спазми 

  



ЙОНОФОРЕЗА 
Йонофорезата е метод на лечение с прав (галваничен) ток. Той се предава на 
организма през кожата с помощта на електроди, които представляват гладки 
пластинки, поставени във влажни бархетни торбички. В течността, с която се 
овлажняват торбичките на електродите, е разтворено лекарствено вещество.  
Под действието на правия ток, лекарствените йони от разтвора проникват в 
тъканите, където оказват лечебното си въздействие. По този начин върху 
организма се прибавя и действието на лекарството. Йонофорезата с калиев 
йодид и аминозин се прилага при белези и келоиди, с цинков сулфат - при 
младежки пъпки, с ихтиол - при младежки пъпки с дълбоко възпаление и др. 
Медицинската техника генерираща галваничен ток въздействащ на тъканите 
между двете полярни зони, засилва обмяната на веществата, подобрява 
трофиката на тъканите, засилва клетъчният метаболизъм, подобрява 
кръвооросяването. Може да се прилага и при новородени на няколко дни, 
особено при родова и спина бифида. 
 
Показания за лечение с галваничен токса: 

 заболявания на периферната система; 
 заболявания и последствия от увреждания на ЦНС; 
 неврози, безсъние; 
 заболявания и травми на опорно-двигателния апарат; 
 заболявания на стомашно-чревния тракт; 
 хронични възпалителни процеси в различни органи и тъкани; 
 гинекологични заболявания; 
 стоматологични заболявания и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

МАГНИТОТЕРАПИЯ 
Магнитното поле оказва локално въздействие в зоните на излъчвателя, 
рефлекторно на вътрешните органи и системи, както и общо въздействие чрез 
централната нервна система. Най-чуствителни към магнитното поле са кората 
на главния мозък, хипоталамусът, таламусът и хипокампът. 
Магнитното лъчение: има успокояващ ефект ; нормализира съня ; намалява 
емоционалното напрежение ; усилва активността на клетките и активира 
обменните процеси в мозъка ; подобрява кръвообращението в мозъка ; 
повишава физическата и психическа активност 
Сърдечно-съдовата система е много чувствителна към действието на 
магнитното поле. Сърдечната честота се нормализира, подобрява се храненето 
на сърдечния мускул и еластичността на стените на съдовете, повишеното 
кръвно налягане се понижава, подобрява се кръвообращението в крайниците. 
Магнитното поле активира противосъсирващата способност на кръвта, 
намалява възможността за образуване на тромби. Увеличава се броят на 
еритроцитите и съдържанието на хемоглобин в тях. Стимулацията на 
хипоталамо-хипофизарната система предизвиква стимулация на всички жлези 
с вътрешна секреция /надбъбречни, щитовидна, полови/. Може да се прилага 
и при новородени на няколко дни, особено при родова и спина бифида. 
 
 
 
Заболявания, повлияващи се от магнитотерапия, са: 

 енцефалопатии, вертебробазиларна 
недостатъчност, разстройства на мозъчното 
кръвообращение; невропатии, последствия от 
черепно-мозъчни травми, множествена 
склероза, мигрена, детски паралич и др.  

 нервноциркулаторна дистония, ИБС, 
атеросклероза на съдовете на крайниците, 
варикозна болест, флебит, тромбофлебит, 
лимфедем  

 хроничен бронхит, ХОББ, хронична пневмония, 
бронхиална астма 

 язва на стомаха, хроничен гастродуоденит, хроничен хепатит, хроничен панкреатит 
 остеохондроза, остеоартроза, артрити, травми , възпалитения на меките тъкани, 

сухожилия и връзки 
 хроничен пиелонефрит, цистит, заболявания на женските полови органи, простатит 
 диабетна полиневропатия и ангиопатия 
 имунодефицитни състояния 

  



ЛАЗЕРТЕРАПИЯ 
Физиологичното действие на прилаганите във физиотерапията 
лазери е биостимулиращо. То се проявява локално в тъканите, 
погълнали лазерните лъчи. Усилва се размножаването и 
регенерацията на клетките чрез активиране дейността на 
клетъчното ядро, мембраната и органите.Повишава се 
продукцията на интерферон, лизозим и други вещества, 
отговорни за имунната защита. 
Променят сехормоналните и солеви нива в кръвта. Повишава се продукцията на 
ензими и се увеличава активността им. Променя се възбудимостта на нервните 
окончания, подобряват се микроциркулацията и разнасянето на отока и 
възпалителните инфилтрати, и намалява болката. Стимулират се имунната и 
противоалергичната защита и се активират процесите на кръвотворене в костния 
мозък.Особено изразен е ефектът на регенерация на костите, лигавиците и 
кожата.Бърза епителизация на рани и язви. Локалните промени по нервно-
рефлекторен и хуморален път предизвикват и по-общи реакции, обхващащи целия 
организъм. 

Tерапевтичните лазерни устройства имат мощен 
противовъзпалителен, болкоуспокояващ, регенеративен, 
съдоразширяващ, стимулиращ имунната защита, 
противоалергичен и противомикробен ефект. 

 
Показания за лечение с тях са: 

 дегенеративни, възпалителни, 
травматични и професионални 
заболявания на опорно-двигателния 
апарат (артрозни, артритни, 
периартрити, миотендинози, 
тендовагинити, епикондилити, 
дистрозии, контузии, следфрактурни 
състояния и др.). 

 заболявания на нервната система: плексити, радикулити, дископатии, неврити, 
херпес зостер, травматични лезии на периферни нерви и др. 

 кожни заболявания — уртикария, невродермит, сърбящи дерматози, херпес 
симплекс, бавно зарастващи язви, рани, следоперативни рани, декубитуси и 
др. 

 очни болести — вирусен и бактериален кератит, кератоконюнктивит, 
дистрофия на макулата, глаукома и др. 

 акушеро-гинекологични заболявания: ерозио на маточната шийка, 

комплицирани рани след АГ операции, предракови изменения на маточната 

шийка и др. 

 

ВАКУУМТЕРАПИЯ 
Вакуумтерапията е метод, който използва действието на вакуума върху тялото 
за стимулиране на тъканната микроциркулация, детоксикацията и за 
намаляването на възпалителните процеси. Осъществява се посредством 
поставяне на вендузи върху част от тялото. Първоначално се създава вакуум, а 
след това компресия. Това всмукване стимулира венозната и лимфна 
циркулация, снабдяването на тъканите с кислород, обмяната на веществата и 
отделянето на токсини. Чрез увеличаване притока на кръв в периферните 
тъкани концентрацията на кислород значително се увеличава, а на 
въглеродния диоксид - намалява. Подобряването на кръвообращението влияе 
благоприятно върху обменните процеси в капилярите и намалява венозния 
застой, който е основната причина за варикозните вени и венозната 
недостатъчност.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕРВАК 
Вакуумтерапията, комбинирана със стимулация с интерферентен ток, се 
извършва посредством вакуум електроди, които могат да бъдат свързани с 
аспирационна помпа. Създава се отрицателно налягане и третираните тъкани 
се кръвоснабдяват активно (хиперемия), а това усилва ефекта от терапията. 
Тази терапия е полезна за лечение на всички форми на съдови заболявания, 
засягащи долните крайници: атеросклероза на долните крайници, болест на 
Бюргер и болест на Рейно, както и всички форми на венозна и/или лимфна 
недостатъчност, като отоци на краката, лимфедем, флеболимфедем идр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Д’АРСОНВАЛ 
Дарсонвализацията е метод, при който за лечебни цели се използват високо 
честотни бързо затихващи синусоидални електромагнитни трептения с честота 
100 - 440 kHz, високо напрежение, големина 0.02mA и продължителност около 
20ms. 
Чрез дарсонвализацията се получава повишаване 
на температурата и следователно хиперемия, която 
се задържа за дълго време, подобряват се 
условията за обмена на веществата в кожата и 
активирането на кожните жлези, засилва 
поглъщането на кислород и отделянето на 
въглероден диоксид. 
Чрез дарсонвализацията се получава дразнене на нервните окончания и на 
нервните апарати в кожата и по рефлекторен път се причинява кратко свиване 
на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и 
засилване на притока на кръв в кожата. Това води до подобряване на 
обмяната на веществата в нея. Токът на Д'Арсонвал намалява възбудимостта 
на нервните окончания в кожата, които възприемат болката - има 
обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и 
подлежащите тъкани  се повишава, увеличава се еластичността на кожата и на 
стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези. 
Дарсонвализацията се прилага при вяла, суха и отпусната кожа, бръчки, бледа 
и анемична кожа. При суха и чуплива коса, при падане, оредяване на косата, се 
прилага дарсонвализация на окосмената част на главата. Процедурата се 
извършва с електрод под формата на гребен, с който се правят движения както 
при ресането на косата. 
Дарсонвализацията има успокояващ 
ефект върху краищата на сетивните 
нерви в кожата и слабо 
дезинфикциращо действие в резултат 
на образуващия се озон. 

 
 

В козметиката се използава за подобряване трофиката на 
лицето и при някои болкови състояния. Стимулира растежа 
на косата, усилва тонуса, блогоприятства действието на 
масажа. 
Особено ефективно е прилагането на метода при бавно 
заздравяващи рани. 

 

 

 

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ 
Електростимулация – наричана още „нервномускулна електростимулация” е 
метод за предизвикване на мускулна контракция чрез специално 
преобразувани електрически токове. 
Използва се при мускули, които са отслабени (хипотрофични), с понижен 
мускулен тонус (вяли парези). Намира приложение при случаи с отслабени 
мускули след счупвания и последвала имобилизация, при случаи след увреда 
на периферен нерв, който предизвиква отслабване на мускулатурата, 
инервирана от него. 
Най-подходящи за електростимулация са 
нискочестотните токове с регулируеми 
параметри, диадинамичните токове и др. 
Най-прилаганите методики са униполярната 
и биполярната. Униполярната методика има 
един статичен електрод в зоната на 
стимулирания нерв, там където е най-
достъпен и втори електрод в зоната на 
мускулното коремче. 
При биполярната методика двата електрода се поставят в двата края на 
стимулирания мускул. Биполярната методика е предпочитана за стимулиране 
на инервирана, но отслабнала мускулатура, докато униполярната методика се 
предпочита за стимулация на частично и тежкоденервирани мускули, защото 
там има възможност за регулиране на параметрите на нискочестотния ток – 
форма и продължителност на импулса, съотношението пауза/импулс, 
модулации. 
 
Физиологични ефекти от използването на електростимулация: 

 увеличава мускулната маса 
 увеличава мускулната сила 
 намалява явленията на умората 

подобрява кръвообращението и 
трофиката на мускулите 

 увеличава активността на ферментните 
системи 

 увеличава съдържанието на гликоген в мускулите 
 предотвратява натрупването на млечна киселина 

 
 
 
  



КРИОТЕРАПИЯ 

Криотерапията представлява лечение със студ. Прилага се най-често при 
травми, изкълчвания, артрит, подагрозен пристъп в остра фаза. Използва се и 
за отпускане на спастични мускули в слединсултно състояние, когато те са 
твърди и трудноподвижни. 
Ледът или кърпата се слагат направо върху кожата или през плик. Ефектът 
понякога е изненадващо бърз. Ледът стои не повече от 5 минути, но това 
зависи индивидуално от случая. Нанасян  в комбинация с хепаринови 
продукти се постига силно противосъсирващо, противовъзпалително и 
противооточно действие което спомага за по-бързия терапевтичен ефект. След 
травми лечението продължава около 72 часа. Може да се съчетава и с 
обезболяващи токове, използващи се във физиотерапията. 
Лечението със студ не трябва да се използва при остри инфекциозни болести. 
То е противопоказно и при хора, които развиват алергия от студа – правят 
отоци, мехури или се  изприщват. 
 
 
 
 
 

 
 
 
ЛЕЧЕНИЕ С ЛУГА 
Черноморската луга притежава силно изразено противовъзпалително действие, 
минерализира организма и стимулира защитните реакции и процеси в него. Магнезият 
в лугата е изключително полезен за човешкия организъм, с благоприятно действие 
върху опорно-двигателния апарат и нервната система. 
Терапиите с луга и морски минерали са 
приложими при лечение на артроза, дископатии, 
радикулити, ревматоидни оплаквания, мускулни 
болки, разширени вени, а също и при борбата с 
целулита. 
Aпликациите с луга действат чрез затоплящият 
си ефект върху обработваното място от една 
страна и чрез проникването в тъканите на 
съответните химичнивещества, които 
намаляват отока и възпалението на тъканите и 
подобряват водно-солевата обмяна. 
Лугата може да бъде съчетана с 
физиотерапевтични лечебни процедури. 
 
 
 

СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ 
Светлолечението, наричано още терапия със светлина, е един от първите лечебни 
методи, използвани още в дълбока древност от лечителите на древен Египет, Гърция, 
Рим, както и всички останали древни цивилизации. Още тогава хората забелязали 
лечебното въздействие на слънчевата светлина при зарастването на рани и различни 
кожни проблеми. 

По-късно при зараждането на съвременната медицина и 
по-специално на физиотерапията, която използва 
природни фактори като слънце, вода, въздух, топлина, 
студ и др., при лечение и за възстановяване от различни 
заболявания, светлолечението е признато и от 
конвенционалната медицина. 

Оказало се обаче, че в природната слънчева светлина се съдържат електромагнитни 
вълни с по-мощно лечебно действие, както и такива като ултравиолетовите лъчи, 
които могат да бъдат вредни при по-продължително излагане на слънце. 
Характерното за светлината е биологичното /усилва обменните 
процеси в организма/ и бактериоцидното действие. Успешно се 
прилагат при лечение на рахит, при диабетно болни – 
понижаване на кръвната захар, наблюдава се понижаване 
съдържанието на холестерола, повишават се защитните и 
имунобиологични реакции на организма. 

 

ТОКОВЕ НА ТРЕБЕРТ 
Това емонофазнаформа на токас фаза с правоъгълна формапродължителност на2 
msипауза от5 ms, произтичащи с честота от около143Hz. Среща се и под името “Ultra-
Reiz” ток. Токът на Треберт е с по-малконатоварване върху кожатаотдиадинамичните 
течения. Поради бързото привикване на пациента, стимулацията се увеличава на всяка 
минута в продължение на 5 до 7 минути. След това се оставя. Терапията трае най-
много 15 минути. Формата на токасе използва успешнопри лечение нахроничнаиостра 
локализирана болка и е ефективенза намаляване намускулен спазъм. 
 

ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЕ 
Парафинът затопля подлежащите тъкани и оказва разнасящо, болкоуспокояващо и 
антисептично действие. Особено благоприятно действа върху кожата – подобряват 
кръво и лимфообръщението в нея, а също и трофиката; тя става еластична и нежна. 
Парафинът се прилага при заболявания на ставите от 
травматичен произход, при деформиращи артрити в 
хроничен подостър стадий, хронични тендовагинити и 
кожни ръбци, при увреда на периферни нерви, невралгии и 
неврити, хронични възпалителни процеси на гениталиите, 
при състояния след прекаран флебит, гинекологични 
заболявания, хронични хепатити и др. 
  



ЛИПОЛАЗЕР 
Липолазерът, използва LED светлинна терапия, която има положителен ефект 
върху третираните части на тялото, като стимулира активността на мастните 
клетки и лимфните канали. Въздейства на клетъчните мембрани на мастните 
клетки като същите губят кръглата си форма и променят пропускливостта си. 
Тази промяна на химията в клетката за кратко, води до освобождаване на 
ензимът (липаза), които се разпада на триглицериди в свободни мастни 
киселини и глицерол, които стават  достатъчно малки, за да преминат, през 
порите на клетъчната стена и да се „излеят” в междуклетъчното пространство. 
Клетъчното пространство се изчиства като се ползват естествените 
метаболитни пътища, а структури като периферни нерви кръвоносни съдове 
остават незасегнати. Мастните клетки са видимо намалени, което се 
демонстрира и с намален телесен контур. 
Процедурата по никакъв начин не пречи на 
ежедневните активности. Лазерната 
топлина, провокира хиперплазията на 
подкожните дермални структури колаген и 
еластин. По този начин третираната зона 
става по-стегната и еластична. 
Ефектът от липолазерът, се дължи основно на активираната способност да се 
освобождават триглицеридите от целевите мастни клетки. Това е съвсем 
естествен процес. Човешкото тяло е енергийна машина - приема гориво (чрез 
прием на калории), преобразува горивото в енергиен ресурс, складира (като 
триглицериди в мастните клетки) и освобождава при нужда (мастните клетки 
освобождават триглицериди). Предизвикателството в този процес е, че 
понякога тялото складира повече енергия в мастните си клетки, отколкото има 
нужда.  Липолазерът, може да се ползва на различни зони на тялото, вкл. и 
при двойна брадичка. Процедурите се извършват 2-3 пъти седмично и отнемат 
около 30-40 мин. След всяка процедура задължително се прави 10-15 мин 
активна гимнастика с присъствието и наставлянията на терапевт, за да се 
задействат обменните процеси. 
 
Липолазерът е противопоказен за: 

 Бременни жени 
 Лица със съдови заболявания 
 Лица носещи пейсмейкъри 
 Лица, които са на лечение с противосъсирващи препарати  
 Лица, които са претърпели трансплантация 
 Лица, които имат големи метални протези 
 Лица страдащи от тромбоза или тромбофлебит 

 Епилептици 

 

КАВИТАЦИЯ 
Процес, който се предизвиква чрез ултразвук в течностите на тъканите.Намаляването на 

теглото чрез кавитация е ефективен метод за премахване на мастните депа без 
хирургическа намеса. Методът използва контролирани нискочестотни вълни, 
генериращи микромехурчета. Тези мехурчета се спукват поради промените в 
налягането на мастните клетки в третираните зони и се разрушават.Тези мастни клетки 
се превръщат в течна субстанция, която се извежда от организма чрез лимфата и 
отделителната система. Ултразвуковите вълни въздействат през кожата и водят до 
намаляване обема на мастните тъкани. Ефектът на кавитацията прави мастните 
образувания по-меки, отделя ги от другите тъкани и дава възможност образувалата се 
течност лесно да се изхвърли от организма.Ефектът се постига чрез синхронизирана 
работа на нискочестотни ултразвукови вълни, гарантирайки по такъв начин 
съхранение целостта на другите тъкани.С други думи, контролът върху работата на 
нискочестотните ултразвукови вълни, осъществяван от микропроцесор, позволява 
тяхното действие да се насочва само върху мастните тъкани. 
Ултразвуковите вълни се предават чрез 
ултразвуков масаж, осъществяван с въртеливи 
движения на накрайника.Благодарение на 
кавитацията можете да промените формата на 
Вашето тяло, да намалите обема на целулита, 
на мастните образувания и натрупвания без да 
причинявате 
вреда на целостта на тъканите, което дава възможност да се проведе една напълно 
безопасна процедура. 
Възможно е да се редуцират до 2 см от обема на тялото за една процедура. 
Максималният курс от процедури е между 8 и 12, в зависимост от количеството мастни 
натрупвания. Честотата на извършване на процедурите е веднъж на 5-7 дни. Не могат 
да се третират повече от две зони наведнъж. Продължителността на третиране на една 
зона с кавитация е около 15-30 мин. Терапията е подходяща за мъже и жени. 
Кавитацията е показателна при лечение на целулит, намаляване обема на мастната 
тъкан и оформяне контура на тялото.За постигане на оптимални резултати е добре 
кавитацията да се комбинира с радиочестотен лифтинг на тяло. 
Не се препоръчва: 

 при чернодробни заболявания 
 по време на месечен цикъл 
 при зони с разширени вени 
 при бременни жени 
 при наличие на метални протези, пейсмейкър  

 по време на настинка или грип 
 не се прилага на лицето, шията, глезените,лимфните възли и ставите 
 тежка хипертония, хиперлипидермия, диабет, проблеми на кръвоносните съдове, 

кръвообращенето и лимфните възли 
 при активни алергии на кожата, изгаряния на нейната повърхност, отворени или 

незараснали пресни рани 

  



РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ 
Радиочестота (RF) e технология, използвана в естетичната индустрия заради своята 
способност да се прилага избирателно в дълбоката дерма от повърхността на кожата, 
така че да може да се бори с целулита, да стимулира производството на колаген и 
еластин и да постига лифтинг ефект върху кожата. RF генерира електрическо поле, 
което се променя от положително до отрицателно. Този процес води до ротационно 
движение на молекулите и генерира топлина.Уредът ползва радиочестота, която може 
да предизвика силен резонанс на водните молекули и от въртенето да предизвика 
топлина.Това предизвиква покачване на температурата, тъй като организмът изпраща 
кръвта към третирания участък. 
Притока на кръв носи повече кислород. По този начин 
се загряват колагеновите фибропласти между 
мастните клетки. Целта е постепенно постигане на 
дълбоко преструктуриране на колагена, включително 
създаване на новиколагеновивлакна, които 
подобряватсъстоянието накожата. 
Този процес е бавен, и зависи от състоянието, в което е лицето. В действителност, се 
наблюдават значителни промени в редуцирането на бръчките и подобряване на 
еластичността след шестата седмица прилагане на радиочестотен лифтинг. Усещането 
е затопляне в третираната област. При хора с много изразенцелулит може да се усети 
много лека болка. Продължителността на лечението варира в зависимост от 
третираната област– средно, около 15-30 мин. Броят на необходимите сесии е 
променлив и зависи от състоянието на всеки пациент, но се счита, че е необходимо 
между 8-12 терапии за лице или тяло. 

Препоръчва се само да се избягва 
излагането на слънце и солариум в 
следващите 48 часа. Приемането на 
течности около 2 литра на ден ще увеличи и 
ускори ефекта. За постигането на оптимален 
ефект, може да се съчетае с Кавитация. 

Терапията е подходяща за мъже и жени. При Радиочестотния лифтинг се образува 
лимфен дренаж, което води до намаляване на течности и токсини, които са вградени в 
мастната тъкан на засегнатите области от целулит.Наблюдава се подобряване на 
метаболизма и еластичността и външния вид на кожата.Формирането на нов колаген, 
както в кожата, така и в подкожната тъкан, което позволява на цялата мрежа да 
реорганизира влакната и да придаде нова еластичност и гладкост.Миграцията на 
фибробласти допълнително укрепва структурите на колагена и това води до 
подмладяване на третирания участък. 
Противопоказанията за него са същите като за при Кавитация. 

Радиочестотен лифтинг на тяло с Вакуум – Наред с положителните и естетични 
качества на радиочестотния лифтинг, при съчетанието му с вакуум ефекта се 
затвърждава и постига по-бързо. Вакуумът изглажда кожата и улеснява безопасното и 
ефективно достигане на проблемните зони. Резултатът е увеличен метаболизъм и 
повишен лимфен дренаж. Кожата става по-еластична и с видимо по-здрав вид. 

 

МАСАЖЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗДРАВЕ И РЕЛАКС 
Масажът представлява пасивна рехабилитационна методика, състояща се от 
дозирани механични дразнения върху телесната повърхност (кожа, подкожна 
тъкан, периост) чрез различни подбрани похвати. 
Масажът повлиява редица физиологични процеси при здравия и болния човек. 
Порите и изходните отвърстия на мастните и потните жлези се отварят и 
подобряват отделителната и транспираторната функции на кожата. Спомага 
оттичането на лимфата и венозната кръв. Под влиянието на масажа се 
увеличава кожното кръвообращение. Подобряват се обменните процеси и 
храненето. 
С изнасянето на кръвта в периферията от масажа се намаляват кръвните депа 
във вътрешните органи (черен дроб, слезка, мезентериум). Намаляват се 
застойните явления. От друга страна, масажът тренира капилярите към бързо 
реагиране не само на механични, а и на студови дразнения, което подобрява 
реактивността на организма и има пряко отношение към неговото закаляване. 
Масажа служи много добре за елиминиране на продуктите на умората като 
въглероден диоксид, млечна киселина, урея и др. Повлияват се четирите 
стадия на мускулната работа: възбуждане със съкращение, релаксиране, 
възстановяване на енергитичните вещества, отстраняване продуктите на 
умората.Чрез масажа много добре може да се повлияят възбудно-задръжните 
процеси в нервната система. Чрез него се постига отлично централно 
обосновано обезболяване. 
 
 
 
 
 
 
 
Ставите са изградени от хрущял, съединителнотъканна капсула, синовиална 
обвивка и прилягащите мускулни сухожилия. С други думи те са много слабо 
кръвоснабдени. Масажът подобрява кръвообдъщението и лимфотокът, което 
води до по-добро хранене на ставните тъкани. Ставната капсула и сухожилията 
запазват своята еластичност. 
Масажните процедури правят кожата по-устойчива, повишава се тургорът й, 
увеличава се нейната еластичност. Тя става по-розова, по-топла, по-еластична, 
предотвратява се появата на бръчки. Подобрявайки обменните процеси в 
кожата и в организма, чрез масаж би могло да се очавква въздействие върху 
мастните депа. 
По преценка на терапевта по време на лечебен масаж могат да се добави 
ползването на вендузи с цел постигане по-добър ефект от масажа. 
  



МАСАЖ ПРИ БРЕМЕННОСТ 
По време на бременност в женския организъм настъпват промени, които 
нарушават комфорта на бъдещата майка. Най-често това са тежест в краката, 
болки в кръста, мускулно и нервно напрежение. 
С навлизането във втория триместър от бременността се изискват по-специални и 
спомагателни техники. Методиката на масажа е съобразена с периода на 
бременността и индивидуалните усещания на бъдещата майка. Масажът може да 
спомогне за по-леката бременност като: 

 укрепва имунната система като помага да 
се поддържа хомеостазата на организма 
(това е оптималния вътрешен баланс, при 
който тялото може най-добре да се 
справя със заболявания или наранявания) 

 по-малко са вероятните усложнения след 
раждането 

 намалява риска от преждевременно 
раждането 

 по-кратки и леки родилни болки и по-
бързо възстановяване на организма след 
раждането 

 намалява подуването и отичането на крайниците 
 облекчава болките в седалището и долната част на гърба 
 намалява случаите на следродилна депресия и тревожност, заради по-малкото 

количество хормони на стреса в кръвта 

Кога масажът по време на бременност не е препоръчителен? 
Макар и да са чудесно съчетание на релакс и облекчаване дискомфорта, в някои 
случаи масажите при бременност е по-добре  да се избягват: 

 при рискова бременност 
 предишни спонтанни аборти 
 екземи, дерматити 
 инфекциозни заболявания 
 проблеми със сърцето 
 висока температура 

Голяма полза и облекчение масажът носи и след раждането – с помощта му много 
по-бързо се прибират коремът и матката, укрепват се мускулите, възвръща се 
много по-бързо и безпроблемно физическата форма, особено ако се комбинира с 
определени целенасочени физически упражнения. 
 
 
 

ЗОНОТЕРАПИЯ 
Краката са част от тялото, на която обръщаме най-малко 
внимание. Но те всъщност се нуждаят от грижа. Чрез масажа на 
ходилата се стимулират акупунктурни точки, всяка от които 
отговаря на съответен орган от човешкия организъм. 
Стимулацията на всяка от тях чрез масаж подобрява 
кръвообращението, намалява емоционалното напрежение и 
помага да се преборите с изтръпването на крайниците, ободрява, 
намалява стреса и натрупаното напрежение и действа 
здравословно на цялото тяло. 
 

MАСАЖ С БАМБУК 
Бамбукът притиска кожата, разтяга и успокоява тонизираната 
мускулатура. Умът ви се рее и ви унася – не е странно да поспите. 
Когато всичко свърши, сте още замаяни, а умората е изчезнала. 
Остава само блаженото усещане за релакс. Бамбуковия масаж 
представлява релаксираща масажна терапия, която използва 
бамбукови и палмови пърчки като основен инструмент за 
оказване на дълбок и плитък натиск върху голяма площ на 
тялото, а също и обтриване, ротация с натиск и точков масаж. 
Ползите за масажирания с бамбук зависат от методиката, по 
която е бил масажиран. Като цяло този тип инструменти са 
подходящи най-вече за дълбок тъканен масаж и по-фин 
релаксиращ масаж. 
Масажът дренира тъканите, стимулира метаболизма и отделянето на токсините, 
циркулацията на кръвта и лимфата се усилва. Засилената обмяна на въществата спомага 
премахването на излишните мазнини. Дренажът ефективно се бори целулита. 
 

ПРЕСОТЕРАПИЯ 
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която 
чрез лимфен дренаж помага на тялото да се 
освободи от токсините. Подобрява и 
кръвообращението, което води до по-добро 
насищане с кислород, както на третираните зони, 
така и на целия организъм. Още след първата 
процедура чувството за умора в крайниците 
изчезва.  
Усещате се леки и отпочинали, а кожата ви е видимо по-гладка. Тайната е в специалното 
„облекло“, което се носи по време на процедурата. За краката се използват специални 
„ботуши“. Те са свързани към апарат, от който се управлява налягането в различните части 
на „ботушите“. Чрез усилване и намаляване на налягането се осъществява приятен 
механичен масаж на „облечените“ зони. Подобрява се кръвообращението и лимфният ток, 
стимулира се метаболизма на кожните клетки. Това води до намаляване на целулита, а 
след няколко процедури и до намаляване размера на дрехите които носите. И всичко това, 
докато лежите и отпочивате. 
  



АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ 
Чрез мануални техники се засилва кръвообращението. 
Новодошлата кръв подпомага изгарянето на мазнините, носи 
свежи хранителни съставки, а от друга страна осигурява 
разнасяне на лимфните задържания. За оптимални резултати 
от антицелулитния масаж, засегнатите зони се третират с 
антицелулитно загряващо олио. Целта е да се проникне през 
епидермиса и да се въздейства на мастната клетка, като се 
освободи от съдържание. За да имат ефект, е за 
препоръчване да се правят поне 10 процедури всеки ден или 
през ден. Масажът с вендузи или мед обогатява ефекта от 
класическите масажни похвати. Допълнителното налягане 
засилва освобождаването на натрупаните в клетките и в 
междуклетъчното пространство токсини и още по-мощно 
активира кръвообращението и лимфооттока.  
По този начин се подпомага процесът на детоксикация, изчистването на хронични 
възпалителни огнища и освобождаването на дълбоките уплътнения и сраствания в меките 
тъкани.Леките плъзгащи движения при масажа с вендузи осезателно подобряват 
еластичността на кожата и нейния тургор. Подобрява се обмяната на веществата в 
подкожната тъкани и се предотварява подпухването и прекомерното задържане на 
течности. Така се стимулират регенеративните процеси и кожата изглежда млада и 
жизнена. 
 

МАСАЖ С ВЕНДУЗИ 
При направата на лечебен или антицелулитен масаж, по 
преценка на терапевта, могат да се включат и вендузи. 
Лечебният и антицелулитен ефект от поставянето на вендузи се 
дължи на вакуума, който предизвиква прилив на кръв и лимфа 
към кожата от дълбоко разположените тъкани, които оказват 
рефлекторно въздействие на кръвоносните съдове на 
вътрешните органи. Така се обработват дълбоки слоеве от 
мускулите, връзките и тъканите, в резултат на което се 
подобрява циркулирането на кръвта, подобрява се процесът на 
хранене и съпротивляемостта на тъканите и се отстраняват 
застойните явления, изхвърлят се токсините и вредните 
вещества, което води до общо подобряване на здравословното 
състояние. 
Така в областта на въздействие се образуват биологично активни вещества, стимулиращи 
обменните и възстановителните процеси. Вендузите всъщност тренират съдовете, които 
започват активно да се разширяват под влиянието на промените в налягането, повишава се 
еластичността и гъвкавостта им, задействат се и най-дребните капиляри, които до този 
момент са бездействали. 
Вендузи могат да се прилагат при бронхити, възпаление на белите дробове и плеврити, 
както и при остри и хронични невралгии и неврити, остеохондрози, миозити на кръстните и 
на предраменните мускули. 
Вендузи не се препоръчват при заболявания на кръвта, бременност, тумори, варикоза, 
гъбични поражения на кожата. 
 
 

МАСАЖ НА ЛИЦЕ 

Лицето се състои от много мускули и е най-силно подложено на стреса. Затова 
една от главните функции на масажа е да премахне напрежението. 
Масажът на лицето е една от най-важните 
страни в ежедневната ни грижа за кожата. Той 
подобрява текстурата и здравето й, 
подмладява я, стимулира кръвообращението в 
подкожния слой и не на последно място ни 
кара да изглеждаме по-млади като цяло.  
Масажът на лице е една от най-ефективните 
процедури за запазване младостта и свежестта 
на кожата. Някои от положителните 
въздействия на масажа на лице са: 

 премахването отоци и кръгове под очите 
 подхранването кожата с хранителни вещества и 

кислород 
 свива порите, премахва комедоните и мъртвите 

клетки 
 тонизира мимическата мускулатура 
 увеличава еластичността на съединителната тъканпредотвратява 

образуването на бръчки 

 
МАСАЖ С МЕД 
На практика той не е масаж в действителния смисъл на думата, защото ръцете не се 
плъзгат, а се залепят, притискат и отлепят с последователни движения по намазаното с 
мед тяло. Кожата попива всички ценни съставки на меда. 
Масажът стимулира кръвообращението, подобрява 
обмяната на веществата, стимулира вълна от енергия и след 
процедурата човек се чувства като прероден. Кожата се 
хидратира по естествен път, защото медът помага за 
задържането на вода в клетките. Има изразено 
антицелулитно действие. 
Той въздейства по два различни начина - помага за 
отстраняване на солите и отровите и стимулира 
подхранването на епидермиса. 
Има добър ефект при болки в стави и мускули, 
стомашно-чревни заболявания, хронична хрема и пр. 
Не се препоръчва при екземи и обриви, тромбози, 
кървене и кръвоизливи. 
  



АНТИСТРЕС ТЕРАПИЯ 
Антистрес масажът напълно неутрализира стреса, 
повишава имунната защита и нормализира 
обменните процеси на организма. На пръв поглед, 
лек и грациозен, този ритуал е способен само с един 
сеанс да постигне мощен стабилизиращ ефект като 
възвръща енергията и увереността в собствените 
сили.  
Масажът отстранява енергийните блокажи в тялото, като така подобрява 
кръвообращението и стимулира лимфната система.  
Към масажа са включени пилинг за тяло и масло за тяло: 

1. Ароматен пилинг за тяло - комбинация от ароматни масла и морска сол, омекотява 
кожата. Придава еластичност и кадифена повърхност. Съдържа комплекс от масла от 
лимонова трева, кокос, ванилия, лавандула и бадеми. Подхранва и освежава кожата, 
като нежно премахва мъртвите клетки. Създава чудесно усещане за обновяване и 
свежест. 

2. Подмладяващо масло за тяло – продукт, съдържащ комплекс от витамини и минерали 
от мъртво море и екстракти от тропически плодове, които са известни със своя 
подмладяващ ефект и ефикастността им при премахване на бръчки. Кремът успокоява и 
стимулира клетките като ги заздравява, подобрява еластичността, хидратира и стяга 
кожата. 

ВИБРОМАСАЖ 
Вибрацинните колебания проникват дълбоко в тъканите на организма и предизвикват 
редица отчетливи рефлекторни реакции. Подобрява нервната проводимост. Спрямо 
методиката води до успокояване и релаксиране или действа ободряващо, 
стимулиращо, премахва нервно-мускулното напрежение. Върху мускулите има от една 
страна релаксиращ ефект, а от друга - премахва мускулната умора, като активизира 
окислително-възстановителните процеси, елиминира продуктите на умора. 
Вибромасажът е полезен при заболявания на опорно-двигателния апарат, нервна 
система, при болкови синдроми по гърба, при затлъстяване и целулит. 
Вибромасаж преди инсеминация: 
По време на „Пик на ЛХ” 
/лутеинизиращ хормон/, 
количеството на ЛХ се увеличава 
и започва процесът на овулация. 
Под негово въздействие налягането на течността в яйчника се увеличава, което 
довежда доспукването на фоликула презследващите 40-48 часа.В този период, за 
постигнето на по-бързо спукване, може да се приложи вибромасаж /апаратен масаж/. 
Вибрациите образуват мехурчета, които се спукват поради промените в налягането. По 
този начин те осъществяват микромасаж на клетките, подобряват кръвообращението 
и засилват обменните процеси, а това от друга страна подпомага по бързото отделяне 
на яйцеклетки от фоликулите. В най-добрия случай това се постига 1-2 часа след 
направената процедура. 
 
 

ЛИМФОДРЕНАЖЕН МАСАЖ 
Основната функция на лимфната система е да осигури поддържането на нормален 
воден баланс в тъканите. Това става с помощта на лимфата, която се пречиства от 
събраните от външната среда вещества, след което отново започва да циркулира, 
изпълнявайки функциите си. Този процес е по-силно изразен на места, в които по 
различни причини се задържат по-голямо количество течности.Лимфната система в 
човешкото тяло има оттичаща и бариерна функция. Тя задържа, унищожава и изхвърля 
попадналите микроорганизми, като не позволява проникването им в организма. По 
този начин се повишават защитните сили и се предотвратява развитието на 
болестотворни процеси. 
При някои заболявания, както и след операции, свързани с 
премахване на част от лимфните възли се нарушава 
лимфотокът. Получават се отоци на засегнатите части от 
тялото, които притискат мускули, нервни окончания и 
кръвоносни съдове. Нарушава се храненето на тъканите. 
Засегнатият участък става твърд и уплътнен, кожата бледа, 
лъскава и често много суха. 
Лимфния оток е съпроводен с болка, дискомфорт и чувство за 
тежест. По-честите му локализации са в крайниците, 
непосредствено над ставите или мястото на операцията, 
където лимфните пътища се прекъсват от среза и шевовете. 
Лимфният дренаж оказва въздействие върху меките тъкани на лицето и тялото, с цел 
да се постигне премахване на излишните течности и продукти от обмяната на 
веществата по лимфните съдове. Същността на метода се състои в това, че се активира 
цялата лимфна система. Целта е да се намерят нови пътища за оттичане на лимфата, 
като най-често се използват периферни лимфни съдове. 
Мануалният лимфен дренаж е масаж с лек, ритмичен натиск и изпомпване на 
лимфата. Първо се освобождават големите лимфни басейни, които постепенно 
изтеглят лимфата и от по–малките лимфни съдове.Той не включва размачкване на 
мускулите, поради факта, че лимфните пътища са много чувствителни и нежни и при 
по-дълбок натиск би могло да се наруши ефективността на поцедурата. 
Някои от ефектите на лимфния масаж са: 

 намалява отоците 
 детоксикира тялото 
 регенерира тъканите 
 облекчава запек 
 облекчава безсънието 
 успокоява хронични възпаления 
 премахва стреса 
 премахва хронични болки и умора 
 намалява целулита 

 
  



АРОМАМАСАЖ 
Ароматерапията е метод за лечение или превенция на определени 
заболявания, чрез използване на етерични масла. Лечението с аромати датира 
от древни времена, но терминът „ароматотерапия/ароматолечение” е 
въведен през 1936г. от френския изследовател М. Гатефосе - специалист по 
етерични масла. 

Обонянието е един от петте 
сетивни органа /зрение, слух, 
вкус, осезание и обоняние/, чрез 
които човек получава цялостна 
информация за околната среда. 
Етеричните масла могат да 
постъпят в организма чрез 
инхалация, обтривания и 
масажи, ароматни вани, устни 
промивки, компреси и др. 

Етеричните масла, които се включват в ароматолечението нормализират 
функциите на редица органи и системи в организма. Регулират хормоните, 
повишават работоспособносттаи самочувствието. Под въздействие на мозъка, 
имунната система и хормоните се отделят невропептиди, които от своя страна 
повлияват стреса, депресията, гнева, щастието, загрижеността. Използването 
на определени етерични масла може да повлияе върху тези състояния и да 
доведе до успокояване, релаксация, лечение, баланс, тонизиране и 
изчистване. 
Ароматерапията има антисептично и 
дезинфекционно, пикочогонно, успокояващо, 
болкоуспокояващо, възбуждащо или 
бактерицидно действиев зависимост от маслата, 
които се използват. 
Доказано е, че когато бъбреците не 
функционират добре при мъжа, това може да 
доведе до ниско количество на сперма. 
Определена комбинация от масла може да се 
използва за тонизиране на бъбреците и черния 
дроб и съответно да доведе до увеличаване 
количеството. 
Ароматотерапията се използва и за 
контролиране на цикъла при аменорея, къс или 
дълъг цикъл. 
 
 
 

КИНЕЗИОТЕЙПИНГ 
Кинезиотейпинга е метод, при който се използва лента, която е предназначена да улесни 
естествените процеси на оздравяване в организма, като същевременно осигури подкрепа и 
стабилност на мускулите и ставите без ограничаване на тялото и обема на движение, както 
и осъществяването на мекотъканни манипулации, за да удължи ползата от мануалната 
терапия, прилагана в клиничната практика. 

Движението на лимфната течност изцяло зависи от 
активността на скелетната мускулатура. Именно затова при 
нарушаване функцията на мускулите се създават 
предпоставки, за възникване на редица други 
симптоми.Следователно, необходимо е да се обръща по-
голямо внимание за възстановяване на мускулната функция 
към активиране и ускоряване процеса на лечение на травми. 

От друга страна, ако мускулът е травмиран, той се възпалява и набъбва, а това го притиска, 
защото се намалява пространството между кожата и мускула. Това води до влошаване 
оттичането на лимфната течност, което е необходимо за отвеждане на крайните продукти 
от разпада на увредените тъкани. Тази компресия също така оказва влияние върху 
рецепторите за болка, намиращи се в дермата, която от своя страна предава „сигнал на 
дискомфорт” в мозъка. Този тип болка е известна като миалгия или мускулна болка. 
Лентата се поставя над и около мускулите с цел да ги подпомогне, 
да ги поддържа или предотврати мускулен спазъм.Дава 
възможност да се осъществява физическа активност с 
функционална помощ. Улеснява лимфата 24 часа в денонощието. 
Техниката е показна и в острата форма на дадено заболяване. 
Може да се ползва за подпомагане оздравителни процеси, стабилизиране на ставите и 
мускулите без нарушаване циркулацията и обема на движение, при оттоци, намалява 
възпалението, компресията и болката, в остра, подостра и хронична фаза на заболявания. 
Освен всичко изброено, кинезиотейпът оказва влияние върху хомеостазата и може да се 
ползва като превенция. Кинезиотейпинга повлиява положително кожата, фасцията, 
лимфата, мускулите и ставите. Самата лента не съдържа медикаменти, така че няма 
опасност от алергични реакции. След 10 мин се  свиква с нея и не се усеща. Лентата е 
водоустойчива и издържа около 3-4 дни.Кинезиотепингът може да се комбинира с всички 
видове физиотерапевтично или друго лечение. 
В детска възраст, кинезиотейпингът има добро въздействие за: 

 правилно позициониране и корекция на гръбначни изкривявания  
 корекция на определени пози или части на тялото- еквиноварус, 

еквиновагус, плоскостъпие и др.  
 подпомагане ползата от мануалната терапия или лечебната 

гимнастика 
 намаляване на мускулния спазъм 
 засилване на релативно слабата 

мускулатура при ДЦП, родова травма 
 лимфодренаж при оттоци, в резултат на 

възникнало възпаление 
 преодоляване на образуването на контрактури 
 балансиране на мускулния тонус 

  



КИНЕЗИОТЕЙПИНГ ПРИ БРЕМЕННОСТ 

Бременността еспециаленмоментв живота наедна жена, характеризиращ се с 
многопромени в организма - хормонални, структурни и енергийни. Те са в 
основата нарастежа нановия живот.Непрекъснатите промени, дължащи се на 
разширяванетонакоремана майкатамногочесто водят донапряганена 
коремнитеигръбните мускулии следователнодо проблемивлумбо-сакралната 
област. Лимфедемав кракатачесто е резултатотограничаване на лимфния 
потоквобластта на таза, което води до промени въввенозната илимфната система. 
Кинезио лентатае идеално решениезавсички тезипроблеми.Тя е мека и еластична, 
изградена е от 100% памук и не съдържа лекарствени вещества.Лепилото е 
хипоалергично, безопасно ине дразни кожата. 
Ползата от кинезио лентатапри бременносте, 
чеможе драстично даоблекчимного 
отфизическитенеудобства, които могат да Ви 
причинят дискомфорт.Подуването на 
глезенитее единот най-често срещаните 
проблеми при бременни жени. Това се дължи 
на натрупването на по-голямо количество вода 
в тялото. Имайки предвид, че кинезиотейпът се 
използва при едеми, той може да бъде 
апликиран така, че да помогне за разнасянето 
на отоците. 
Освен гореспоменатото, кинезиотейпът може да служи и като отлично 
превантивно действие против образуването на плоскостъпие. 

Тейпът може да се използва като колан за тялото ви, като 
по този начин се разпределя равномернотежестана 
корема. Той можемногократнода намалиумората получена 
относенето на допълнителните килограми.С ратежа на 
бебето в корема на майката, тялото й търпи различни 
изменения. Едно от тях е преразтягането на коремните 
мускули, които намаляват своята функция като 
стабилизатори на стойката на тялото.Повишеното отделяне 
на хормона релаксин, разхлабващ връзките в таза, го 
разширява, за да има място за бебето. Това води до 
претоварване и болка в областта на гърба и кръста.  

Кинезиотейпът може да се използва, за да обезболи, 
стабилизира и поддържа гръбните мускули.Поради 
промените, които се случват в тялото на бременната 
жена, могат да бъдат отключени и различни видове 
болки и дискомфорти в тялото. Кинезиотейпингът 
може да спомогне облекчаването им и поддържането 
на здраво тяло. 
 
 

 

ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА 
Във всички случаи на прилагане на масаж и/или 
физиотераопевтични процедури с лечебна цел, те трябва 
да са придружени с целенасочени упражнения, за да се 
затвърди полученият положителен ефект. 
Загубеното движение се възстановява чрез движение. 
Затова е много важно упражненията да са неразделна 
съставка от комплексното лечение при всички случаи на 
ограничено движение в определена става, при мускулна 
слабост и пр. 

Физическите упражнения и елементи от отделните видове спорт, изпълнявани 
под формата на лечебна физкултура, са не само укрепващо и профилактично, 
но и терапевтично средство при редица заболявания.Чрез организираните 
занимания по ЛФК се постига известна тренираност, повишава се общият тонус 
на болния, което ускорява оздравителния процес.Системните занимания 
оказват изключително благоприятновъздействие. Лечебната физкултура е 
доказала своето профилактично въздействие както при здрави, така и при хора 
с патология от най-различен характер.ЛФК е намерила и затвърдила своето 
приложение при всички отрасли на медицината. Според патологията и 
възможностите на пациента, тя намира своето място като лечение или 
превенция на заболявания в неврологията, ортопедията, гинекологията, 
педиадтриатята, гинекологията, травматологията и пр. 

Някои от положителните въздействия лечебната физкулутура са: 

 Върху костно-свързочния апарат – подобрява калциево-фосфорната 
обмяна и  правилното формиране на гръбначния стълб и гръдния 
кош ;  костите ставят по-здрави и издръжливи 

 Върху мускулатурата – увеличава двигателната активност и мускулната маса ; предпазва 
мускулите от деформации 

 Върху сърдечно-съдовата система – увеличава броя на функциониращите капиляри в 
мускулите и физическата работоспособност; подобрява се честотата на пулса, обема на кръв, 
работата на сърцето 

 Върху дихателната система – променя се дишането от диафрагмално към костално ; 
увеличава жизнената вместимост ; регулира дишането 

 Върху нервната система – образуват се условни рефлекси и двигателни навици ; 
изпълняване съзнателни движения и упражнения по команди 

 Върху целия организъм – укрепва имунната система ; повишават се 
защитините сили ; подобряват се функционалните възможности на 
всички системи, психо-емоционалния тонус, функциите на 
ендокринните жлези и трофичните и обменни процеси ; ускоряване 
на регенеративните процеси ; повишаване или намаляване на 
мускулния тонус, според целта 

Лечебната физкултура може да се ползва както за предпазване от 
усложнения и оптимално възстановяване на нарушени функции 
вследствие на травма или заболяване, така и за подпомагане 
растежа и закаляването на младия организъм при деца и за 
придобиване и поддържане на физическа култура.  



ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА ПРИ БРЕМЕННОСТ: 
- При нормално протичаща бременност: Протичането на бременността, раждането и 
послеродилният период зависят твърде много от общото състояние на организма, от 
състоянието на маточната, коремната и тазовата мускулатура. Лечебната физкултура е 
прекрасен метод за общо укрепване на организма, за трениране и засилване на 
мускулатурата, която е пряко ангажирана при раждането.Задачите на лечебната 
физкултура при нормално протичане на бременността са: 

 Да се подобри обмяната на веществата, усвояването на калция и фосфора, за да 
осигурят градивни вещества на плода. 

 Да се подпомогне дишането на бременната, да 
се приучи да диша гръдно, особено през 
последните месеци от бременността, а за 
раждането да се подготви да диша при 
напрегната коремна стена. 

 Да се засилят мускулите на коремната стена и 
тазовото дъно. 

 Да се подпомогне кръвообращението и възпрепятства застоят на кръвта в долните 
крайници. 

 Да се засили мускулатурата и особено гръбната, за да може бременната да пази 
равновесие, да се укрепи мускулатурата на ходилото, за да се предпази от плоскосъпие. 

 Да се увеличи подвижността на тазобедрените и кръстнохълбочните стави. 
 Да се подобри общото състояние на организма, с което да се подпомогне износването 

на бременността и успешното преодоляване на трудностите при родилния акт. 

Тези задачи се диференцират в зависимост от периода на бременността и от 
функционалните смущения, които настъпват през различните периоди. За подпомагането 
на по-лесното износване на плода, ЛФК може да се съчетае с масаж, кинезиотейпинг и др. 

- При патологична бременност:Докато при протичането на една нормална бременност 
всички промени и затруднения, които настъпват в женския организъм, са нормални и 
физиологични, при жените с патологични усложнения на бременността тези затруднения 
могат да се увеличат многократно. И ако лечебната физкултура се препоръчва при 
нормална бременност, при жените с патологично усложнена бременност прилагането й е 
наложително. В тези случаи нейната задача е да подпомогне организма да се справи не 
само с всички физиологични промени, настъпващи по време на бременността, но и с 
всички възникнали усложнения, предизвикани от допълнително появилите се патологични 
отклонения.Противопоказания за прилагане на лечебна физкултура при патологично 
протичане на бременността: 
 остри фебрилни състояния 
 тежки токсикози 
 заболявания на сърдечно-съдовата система 

Лечебната физкултура се извършва в зависимост от периода на бременността, 
функционалните смущения, които се появяват през различните периоди и смущенията от 
патологично протичащата бременност. 

 

ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА В ГИНЕКОЛОГИЯТА: 
Гинекологичните заболявания засягат не само здравето и трудоспособността на жената, но често 
я лишават от възможността да стане майка. 
Методиката на лечебната физкултура и средствата, които 
тя използва при тези заболявания, зависят от характера и 
стадия на заболяването, от степента на функционалните 
разстройства, болезнеността, общото състояние на 
болната, нейното физическо развитие и възможностите й 
да понася физическо натоварване. 
Лечебната физкултура при гинекологичните заболявания може да се използва както в 
комплексното лечение заедно с физиотерапия, балнеотерапия, медикаментозно и хирургическо 
лечение, така и самостоятелно. Тя намира приложение при възпалителните заболявания в 
подострия и хроничния период и при техните последствия – например неправилно положение 
на матката, смъкване на влагалището и вътрешните полови органи, незадържане на урината. 

 

ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА СЛЕД РАЖДАНЕ: 
- Възстановяване след секцио:Лечебната физкултура намира широко приложение в 
следоперативния период във връзка с по-бързото по-пълно възстановяване на родилката. 
Методиката на прилагане се различава от тази при нормалните раждания, особено през ранния 
период, докато е още в болница. След изписването й докъм 20-25 ден заниманията почти се 
уеднаквяват. Разликата е само в дозировката.Освен общите задачи, стоящи пред лечебната 
физкултура при родилките с нормално раждане, при оперативното раждане се прибавят и 
допълнителни: 

 Да се обучи родилката в безболезнено 
ставане от леглото около 24 часа след 
раждането. 

 Да се предпази оперативната рана от усложнения. 
 Да се подобри кръвообращението в областта на раната с цел по-бързото и пълно 

възстановяване на травматизираните тъкани. 
 Да се предпази родилката от образуване на твърди цикатрикси и сраствания, които биха 

затруднили следващите раждания. 
 Профилактика на белодробни усложнения. 
 Профилактика на усложнения от страна на стомашно-чревния тракт. 
 Профилактика на флеботромбозите по пътя на подобряване на венозното кръвообращение. 
 Да се възстановят функционалните възможности на отделните органи и системи, като се 

възвърне нормалната работоспособност на родилката. 

- Възстановяване след естествено раждане:За правилното протичане на следродилния период 
много голямо значение има лечебната физкултура. Тя води до отстраняване на функционалните 
смущения в органите на малкия таз. Продължителното лежане може да допринесе за 
задържане на лохиите, забавяне на инволуцията на матката, инфекция, спадане на половите 
органи, докато чрез лечебната физкултура се подобрява и активизира кръвообращението в 
малкия таз и се отстранява опасността от тромбоза на кръвоносноте съдове. Физическите 
упражнения тренират и възвръщат здравината и еластичността на коремната и на тазовата 
мускулатура, което е изключително важно за предпазване от смъкване и изкривяване на 
вътрешните полови органи и възвръщане фигурата. 
  



С КАКВО МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ НА ВАШИТЕ ДЕЦА? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗИОТЕРАПИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
В детска възраст физиотерапията намира приложение 
чрез същите физикални методи и средства, които се 
използват и при възрастните, но с редица особености и 
модификации в методиките и дозировките, които 
трябва добре да се познават и съобразяват в 
практиката. 
В тази огромна дейност голям дял се пада на физикалните 
фактори с тяхното богато разнообразие и многостранен 
биологичен ефект – от интраутеринната физиопрофилактика, 
закаляването и укрепването на растящия организъм до широката 
профилактика. Своевременното и ранно лечение на 
заболяванията в детската възраст с правилно индицирани и 
правилно дозирани физикални фактори може да изиграе роля на 
патогенетична терапия. Предимства на физикалните методи в 
детската възраст (включително кърмаческата и ранната възраст) е 
в техния неинвазивен характер, редки и минимални странични 
реакции при прилагането на адекватни научно обосновани 
методики и дозировки.  

Физикалните фактори предлагат 
многостранни терапевтични въздействия – 
противовъзпалителни, бактерицидни и 
вирусоцидни, десенсибилизиращи, 
регулиращи, стимулиращи, закаляващи и др. 
В съчетание с лекарствени средства те 
потенциират медикаментозната терапия и 
интензифицират оздравителния процес; 
намаляват възможността за хронифициране 
на заболяването и усложненията му. 

Увеличават степента на функционално възстановяване на хронично болното дете и 
служат като спомагателен фактор при комплексното лечение при антропометрични 
отклонения. 

 

АНТРОПОМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 
В рехабилитацията се ползват общоприетите клинични, антропометрични и функционално-
физиологични методи на изследване. Те са приспособени в зависимост от заболяването 
или служат като превенция за развиването на такива. От оценката се определят целта, 
задачите и прилаганата методика на лечение, ако е необходима такова. Такива са 
измерванията на обема на движение на ставите, слабостта и силата на мускулите, 
кривините на гръбначния стълб, извършване на дейности от ежедневието и др. 
За препоръчване е изследванията да се провеждат 
периодично. Поне веднъж годишно, като профилактика, 
при завършване на определен брой процедури, 
прекратяване на лечението или пренасочване към друго 
лечебно заведение. 
Задачите на лечението при установени изкривявания или склонност към такива, 
дисфункции на мускули, ограничена способност и др. са насочени към предпазване, 
премахване, намаляване (редуциране) на симптомите, водещи до причинения 
дискомфорт. Те са свързани с подобряване на кръво- и лимфообръщението, подобряване 
трофиката на тъканите, повишаване, понижаване и баланс на мускулния тонус, 
подобряване на дишането, предпазване от усложнения (пневмония, контрактури, 
сраствания, гръбначни изкривявания, порочна походка и др.), подобряване координацията 
и равновесието.Детето се ражда с изправен гръбначен стълб. В процеса на развитие на 
статичните функции в детска възраст се появяват т.нар. физиологични извивки на 
гръбначния стълб. 

При патологични състояния (заболявания, травми, 
недостатъчен активитет, бързо израстване) могат да се 
получат отклонения от нормалното положение на 
гръбначния стълб – кифози, лордози, сколиози и торзии на 
гръбначните прешлени. Изкривяванията могат да се 
установят в различни части от и с различна степен на 
изразеност. Могат да бъдат вродени и придобити. 
Гръбначно изкривяване у детето може да бъде регулирано 
до нормално положение до около 15-16 годишна възраст. 
 

След тази възраст се работи за засилване мускулатурата с цел предотвратяване 
увеличаването на градуса и потискане дискомфорта. Лечението се извършва коригираща 
гимнастика, масаж и физиотерапевтични процедури. При наличие на изкривяване или 
склонност към такова и невземането на мерки, това може да доведе до мускулен 
дисбаланс, порочна походка и поза на тялото, развитие на протрузии, дискови проблеми и 
пр. ако не се предприемат мерки. 
При направата на антропометричните измервания, рехабилитаторът наблюдава детето 
включително и за патологични изменения в неврологична, дерматологична и ортопедична 
насока. При установяването на задълбочена дисфункция, деформация, скъсен крайник, 
гръбначно изкривяване над определени градуси, патологични нервни рефлекси, кожни 
деформации се насочва консултация с специалист в дадената област за назначаването на 
оптимално адекватно лечение и евентуалната нужда от изготвянето на средства, 
подпомагащи рехабилитационния курс на лечение. 
  



ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 
Телодържанието на човек се оформя от най-ранна детска възраст. То се определя от 
положението на главата, раменния пояс, долните крайници, наклона на таза и преди всичко от 
конфигурацията на гръбначния стълб. 
Човек има нужда от движение от раждането си до най-дълбока старост. Движенията 
активизират обмяната на веществата, което при детето подпомага развитието, а при възрастния 
човек забавя процесите на стареене. 

ЛФК занимания с бебета:При бебето физкултурата се прилага под 

формата на масаж и гимнастика. Те започват през втория месец от 
раждането и обикновено се правят до шестия месец, а най-добре – 
до края на първата годна. 
Масажът и гимнастиката оказват положително влияние върху 
дейността на почти всички органи и системи. 
Разширяват функционалните възможности на дихателната и сърдечно-съдовата система, като 
увеличават белодробната вентилация и кръвоснабдяването на белите дробове, ускоряват 
кръвния поток в периферното и централно кръвообращение и подобряват работата на сърцето. 
Подобряват апетита и улесняват храносмилането. Активират работата на жлезите с вътрешна 
секреция и повишават обмяната на веществата, с което стимулират растежа и развитието на 
кърмачето.Рзвиват и основните най-важни рефлекси. 
Масажът и гимнастиката укрепват здравето на детето, като повишават неговите защитни сили 
срещу различни заболявания. Децата, на които се прави масаж и гимнастика, боледуват по-
рядко и прекарват заболяванията по-леко. 

ЛФК занимания с деца: Системното и целенасочено изпълнение 

на физически упражнения развиват и усъвършенстват у децата 
физическите качества бързина, сила, ловкост, както и двигателните 
навици и умения като бягане, скачане, катерене, търкаляне, теглене, 
хващане, хвърляне идр. Те развиват волеви и други качества на 
характера, като смелост, чувство на колективизъм. Интересните и 
доставящи радост упражнения събуждат у детето нуждата от 
системна физическа дейност.  
При децата играта е добро средство, чрез което се задоволява жизнената им необходимост от 
движение.При установяване на слаба мускулатура у детето, особено на гръбната и снижена 
обща съпротивляемост на организма е необходимо да се отчете предразположението от 
изкривяване на гръбначния стълб. Поради това се смята наложително прилагането на 
профилактични мерки, свързани с подобряването на физическото развитие и закаляването на 
детето.За оценката на клиничните симптоми за уточняване степента и характера на 
изкривяването на гръбначния стълб, функционалните и други отклонения на опорно-
двигателния апарат, важна роля играят антропометричните изследвания на детето. За 
провеждането им са необходими определени условия и насоченост към характерни за 
изкривяването, признаци. 
Основната цел на изправителните упражнения е системната тренировка на мускулите по 

предварително разработена програма за повишаване на тяхната сила, издръжливот и 

работоспособност, което да им позволи да се противопоставят на развитието на гръбначното 

изкривяване, а в ранните етапи да върнат в нормата гръбначния стълб. Наред с тази цел 

изправителната гимнастика трябва да решава много други задачи, по-важни , от които са 

повишаване общия тонус на организма, развиване на волеви качества и създаването на 

мотивация за участие в предвижданите профилактични мероприятия, изработване на навик за 

активна корекция и за изграждане на правилно телодържание, подобряването на функциите на 

дихателната и ССС и нервно мускулния апарат и др. 

КИНЕЗИОТЕЙПИНГ ПРИ БЕБЕТА И ДЕЦА 
Кинезио лентата не съдържа медикаменти, така 
че не може да доведе до алергични реакции. Това 
я прави идеално помощно средство за превенция 
на гръбначни изкривявания, мускулен дисбаланс 
и др. заболявания, които могат да бъдат продукт 
на бързото израстване на детския организъм. 
 
 
В детска възраст, кинезиотейпингът има добро въздействие за: 

 правилно позициониране и корекция на гръбначни изкривявания  
 корекция на определени пози или части на тялото- еквиноварус, 

еквиновагус, плоскостъпие и др.  
 подпомагане ползата от мануалната терапия или лечебната 

гимнастика 
 намаляване на мускулния спазъм 
 засилване на релативно слабата 

мускулатура при ДЦП, Родова травма 
 лимфодренаж при оттоци, в резултат на 

възникнало възпаление 
 преодоляване на образуването на 

контрактури 
 балансиране на мускулния тонус 
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