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Manuální či přístrojová lymfodrenáž 
z kosmetických důvodů 

Klient  
  
Jméno a příjmení: 

 

Datum narození:                       Bydliště: 

 

Vážená paní, vážený pane,   
v předkládaném formuláři si přečtete informace o manuální či přístrojové lymfodrenáži 
z kosmetických důvodů. 
Před zákrokem budete lékařem informován (-a) o způsobu jeho provedení, možných komplikacích 
a o dalším postupu. Toto poučení Vám má podat základní informace a být návodem k případným 
dotazům. 

 
Co je manuální a přístrojová lymfodrenáž: 
Manuální lymfodrenáž je hmatová technika, jejímž cílem je podpora odtoku lymfy ze tkání 
a její transport mízním řečištěm. Provádí se malým tlakem speciálními hmaty s pomalou 
frekvencí. Manuální lymfodrenáž provádí školený zdravotnický personál. 
Přístrojová lymfodrenáž je prováděna přístrojem LYMFOVEN. Jedná se o přístroj pro 
sekvenční kompresivní drenáž fungující na principu presoterapie – tlakových vln. Ošetření 
probíhá v nafukovacích návlecích, které jsou hadicemi propojeny s programovatelným 
přístrojem. Návleky tvoří několik navzájem se překrývajících se komor, které se postupně 
plní vzduchem a naráz se vyprazdňují. Před každou přístrojovou lymfodrenáží se provádí 
rozmasírování uzlin. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Prevence a odstraňování celulitidy, formování postavy – je nápomocná při odbourávání 
tuku a zároveň odvádí z těla nadbytečnou vodu, odstraňování lipedému na dolních a 
horních končetinách, břiše a hýždích, zpevňování podkoží při rekonvalescenci po liposukci. 

Jaký je režim klienta před výkonem: 
Před zahájením lymfodrenáží předchází konzultace s lékařem.  

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Klient přichází na příslušné pracoviště v předem objednaném termínu. Z hygienických 
důvodů vezměte s sebou bavlněné oblečení (triko, legíny, bavlněné ponožky s volným 
lemem). Přístrojová lymfodrenáž probíhá 50 minut, manuelní lymfodrenáž 30 – 50 minut. 
Během celé procedury je klient uložen na lehátku. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Lymfodrenáže se nemají provádět u nedoléčených nebo recidivujících onkologických 
onemocnění, u onemocnění štítné žlázy, při zánětech žilního systému končetin, akutní 
bakteriální nebo virové infekce, při zánětech v mízním systému, u nekompenzovaného 
vysokého krevního tlaku. Mezi další kontraindikace patří ischemická choroba srdeční, 
bronchiální astma, otoky při onemocnění jater a ledvin, katarakta a oční čočky. 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Pravidelná péče o kůži, dostatečná hydratace 

UPOZORNĚNÍ: 
V případě užívání antibiotik se lymfodrenáže přerušují a dále pokračují po 7 až 10 dnech po 
ukončení antibiotické léčby. 
 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn způsob provedení, následky i možná rizika a 
komplikace výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací. 
Měl (a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k výkonu zajímá 
a obdržel (a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl (a). Lékařem jsem byl (a) 
poučen (a) o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Dále prohlašuji, že jsem podal (a) pravdivé informace o dosavadním vývoji 
zdravotního stavu a beru na vědomí možné komplikace a rizika výkonu. 

 

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis klienta                                                   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 
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