
TRACTAMENT DE LES ZONES REFLEXES 
DEL SISTEMA LIMFATIC



El sistema limfàtic forma part del sistema circulatori 
i del sistema immunitari. Comença als espais 
tissulars del cos, actuant com a sistema accessori 
per que el flux de líquids dels espais tissulars 
torni a ser reabsorbit i passi a la circulació 
sanguínia i a l’inversa

La limfa és un líquid més dens que la sang, de color 
clar, format principalment  per plasma ric en 
proteïnes i limfòcits 

Vasos limfàtics: capil·lars limfàtics → col·lectors 
limfàtics → troncs limfàtics



Els vasos 
limfàtics estan 
intercalats amb 
ganglis limfàtics 
→ formacions 
nodulars del 
sistema 
immunitari



Vasos limfàtics: capil.lars limfàtics → col.lectors 
limfàtics → troncs limfàtics terminals:

a) El conducte toràcic 
b) El conducte limfàtic dret

 
  confluents venosos dret i esquerra





INDICACIONS DEL TRACTAMENT DE LES ZONES REFLEXES DEL SISTEMA 
LIMFÀTIC:

• Càrregues limfàtiques post operatòries (I.e. intervencions mamàries)
• Al·lèrgies
• Sistema immunològic debilitat 

• Trastorns neurovegetatius e irritació
• Hiperactivitat acusada, sobretot en nens
• Trastorns del son
• Trastorns circulatoris
• Càrregues musculars com dolor d’espatlla, lesions esportives, limitacions 

del moviments de les articulacions
• Insuficiència en el transport de fluïts corporals (venes obstruïdes, poca 

eliminació d’orina, retenció de líquids, trastorns de la lactància
• Enfermetats cròniques (esclerosi multiple, parkinson, etc) també en 

enfermetats reumàtiques excepte en estats aguts
• Sensibilitat extrema al dolor
• Com a tractament després d’un accident
• Com a acompanyament en la fase final de la vida (sessions curtes amb 

maniobres de regulació)



CONTRAINDICACIONS
• Infeccions en fase aguda: i.e. grip, angines etc 

amb febre alta
• Inflamacions importants com flebitis, linfagitis
• Melanomes en la zona dels peus
• Edemes d’origen cardíac
• Enfisema pulmonar 



• TREBALL PRE-TRACTAMENT
PREVIAMENT, DURANT I AL FINAL DEL 

DRENATGE S’HAN DE TRACTAR:
• Tonificar suaument el cor (per activar el 

sistema circulatori)
• Tonificar ronyons i sistema urinari
• Tonificar sistema digestiu (especialment 

budells, fetge )
• Tonificar melsa



1er obrir la zona terminus (els confluents 
venosos E i D)

Tant la zona terminus, com la cisterna de quilo i 
la zona ganglionar inguinal, s’obren amb 
moviments circulars:

• En direcció horària al peu dret
• En direcció antihorària al peu esquerra
(Sempre pujarem columna amunt) 



RUTES DEL DRENATGE LIMFATIC


