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      Комплексна Протинабрякова і Фасціальна Терапія (KПФT)  

 

День 

курсу 

Час 

реалізації 
курсу (від-дo) 

Кількість 
учбових годин Зміст курсу 

Інструктор 

курсу  
В T П 

День 1 

 

09.00 – 10.30 2 1 1 

Вступ: вплив лімфо дренажу на організм людини, визначення лімфи, 
будова лімфатичної системи. Анатомія, фізіологія і патофізіологія 
лімфатичної системи. 
Елементи лімфатичної системи. Поділ лімфатичних судин. 
Елементи KПФT – принципи повноти. 
Принципи використання мануального лімфатичного дренажу: сила 
тиску, напрямок, частота прийомів і тд.  
Історія Мануального Лімфатичного Дренажу (МЛД). 
Практика: навчання використання базових прийомів Воддера на стегні. 

 

10.30 – 10.45 Кавова перерва 

10.45 – 13.00 3 1 2 

Покази та протипокази для протинабрякової терапії – класифікація 
набряків. 
KПФT при лімфатичних набряках. 
Практика: базові прийоми і техніки лімфатичного дренажу верхньої 
кінцівки. 
Обробка шийних лімфатичних вузлів (центральна стимуляція). 

 

13.00 – 13.45 Обідня перерва 

13.45 – 16.00 3 1 2 

Лімфатичні вузли – будова, функції, локалізація. Водорозділи – площа, 
зона, територія, квадрант. Сили, які підтримують зворотній тік. 
Значення мязевого, фасціального, суглобового насосів, тиску - 
торакального та абдомінального. 

Процеси, які проходять в кровоносних капілярах – дифузія, осмос. 

Функції лімфатичної системи.  
Практика: лімфодренаж грудної клітини, хребта. 

 

День 2 

 

9.00 – 10.30 2 1 1 

Утримувачі шкіри (retinácula cútis) згідно Стекко – стратографічне 
місцезнаходження. 

Практика: обробка жирового набряку нижньої кінцівки, звертаючи увагу 
на обробку утримувачів шкіри (retinácula cútis) та виконання 
лімфатичного дренажу. 

 

10.30 – 10.45 Кавова перерва 

10.45 – 13.00 3 1 2 

Що таке набряк? Типи функціональної недостатності. Види набряків – 
трансудат, ексудат, лімфатичні набряки – первинний і вторинний. 
Набряк після мастектомії, жировий набряк, кардіогенний набряк. 
Терапевтичні помилки. Елементи KПФT – терапія набряку – 
фібросклероз, неоваскуляризація і ангіогенез, фасціальні прийоми. 
Значення поверхневої фасції – її анатомічна та функціональна 
кореляція з лімфатичними судинами. 
Практика: терапія набряку – прийоми розрихляючі тканини при шрамах 
з високим вмістом білку. Мобілізація рубців. Обробка поверхневої 
фасції – відновлення її еластичності в дистальному напрямку. 

 

 

13.00 – 13.45 Обідня перерва 

13.45 – 16.00 3 1 2 
Елементи KПФT – компресотерапія – теорія. Правила компресії, закон 
Лапласа, закон Бернуллі. Протипокази для компресії – тест ABI. 
Бандажування нижньої кінцівки. 

 

День 3 
 

9.00 – 10.30 2 1 1 
Глибокий вісцеральний дренаж – размальовка M. Фізіологічний дренаж 
нижньої кінцівки. 
Мануальний лімфатичний дренаж поперекового відділу, сідниць. 

 

10.30 – 10.45 Кавова перерва 

10.45 – 13.00 3 1 2 

Історія хвороби. Діагностичні тести. Пальпація 

Практика: бандажування нижньої кінцівки. Практичне використання 
фокусної ударно-хвильової терапії. 

 

13.00 – 13.45 Обідня перерва 

13.45 – 16.00 3 1 2 

Практика: практична обробка набряку нижньої кінцівки з допомогою 
ударно-хвильової терапії, розглядаючи утримувачі шкіри (retinácula 
cútis), які блокують відтік лімфи, а також рубців та фіброзу. Резюме 
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