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JAK PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ MASAŻ USZU? 

 

Masaż cyrkulacyjny dzielimy na tylny i przedni. Zaczynamy zawsze masażem 

tylnym obydwu uszu jednocześnie (za uchem). Mały palec i kciuk obydwu rąk 

kładziemy za uchem, na wyrostku sutkowym kości skroniowej, w kierunku muszli 

ucha.  

Muszla ucha jest w tym samym czasie przeginana do twarzy. Mały palec i kciuk 

wywierają średni, do dużego, nacisk na to miejsce. Tylny aurikularny masaż 

wykonywany jest według wskazówek zegara, przez nacisk na wyrostek sutkowy 

kości skroniowej (WSKS). Obroty wykonywane są od 10 do 15 razy.  

Następnie wykonujemy ręką zwróconą dłonią do ucha 10 do 15 rotacyjnych 

obrotów w odwrotną stronę. Masaż kończymy wertikularnym  

lub horyzontalnym pompowaniem (drenaż limfatyczny). Również on winien  

być wykonywany 10 do 15 razy.  

 

Masaż aurikularny wykonywany jest z rotacją; najpierw zgodnie ze 

wskazówkami zegara, później odwrotnie. Kłęby dłoni leżą na tylnej części ucha,  

a dłonie naciskają muszle ucha, tak, że otwory uszne zostają zamknięte.  

W ten sposób powietrze znajdujące się w uszach masuje ich wewnętrzne części. 

Naciskanie kłębikami na muszle uszne z tyłu i dłońmi na otwory uszne i wyrostki 

sutkowe kości skroniowych ma być zarazem masażem cyrkulacyjnym  

i przesuwającym (drenażem limfatycznym). Powolny, cyrkulacyjny masaż  

w koło uszu winien być wykonywany, gdy pacjent ma otwarte usta i wykonuje 

lekkie ruchy gryzące (zwłaszcza przy nieżycie ucha środkowego). W ten sposób 

zapewnione jest otwarcie trąbki usznej. Masaż aurikulamy wykonuje się na obu 

uszach równocześnie w pozycji siedzącej pacjenta. Masażysta powinien  

stać z tyłu, za pacjentem.  
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ŚWIECOWANIE USZU 

Wskazania 

 

    * delikatne usuwanie nadmiaru woskowiny, 

    * schorzenia uszu, gardła, nosa, 

    * przewlekłe stany zapalne nosa, 

    * stany zapalne gardła, migdałków, 

    * stany zapalne zatok przynosowych, 

    * przeziębienia, 

    * szumy w uszach różnego pochodzenia, 

    * niedosłuch, 

    * stany stresowe, nerwowość, 

    * nadpobudliwość, zaburzenia snu, 

    * bóle i zawroty głowy, migreny, 

    * zespół przewlekłego zmęczenia, 

    * zaburzenia krążenia tętniczego, kręgów szyjnych, 

    * zaburzenia krążenia czaszkowego, miażdżycowe, 

    * wypadanie włosów. 

Przeciwwskazania 

 

    * różnego typu infekcje ucha, 

    * pęknięta błonia bębenkowa, 

    * sączące wydzieliny z ucha, np. ropienie, 

    * obecne w uchu urządzenia, np. aparaty słuchowe lub implanty, 

    * procesy nowotworowe w obrębie głowy, 

    * reakcje alergiczne na produkty pszczelarskie, 

    * ostre stany zapalne w obrębie głowy, 

    * podwyższona temperatura. 

 

Wjedź na: www.HolisticPrograms.pl najedź myszką na: terminarz  

i wybierz zakładkę: słuch. Następnie  wpisz hasło: uszysluch2019  
i pobierz materiały dodatkowe… 
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