
MASAŻ LECZNICZY ZWIERZĄT
Masaż leczniczy oraz odpowiednie ćwiczenia dają 
doskonałe efekty w leczeniu wielu schorzeń orto- 
pedycznych i neurologicznych u zwierząt. 
Jeżeli Twój zwierzak kuleje, ma problem ze 
wstawaniem, chodzeniem po schodach, wskaki-
waniem do samochodu, zauważyłeś że porusza się 
ostrożnie, sztywno, ma nienaturalną postawę ciała 
lub inne podobne objawy związane z układem 
ruchu to jak najszybciej zgłoś się na rehabilitację. 
Do rozpoczęcia zabiegów konieczna jest zgoda lekar-
za weterynarii.
Masaż leczniczy jest idealnym uzupełnieniem lecze-
nia farmaceutycznego i chirurgicznego, przyspiesza 
powrót do zdrowia oraz pierwotnej sprawności 
zwierzęcia. W zależności od rodzaju i stopnia 
zaawansowania choroby jest wykorzystywany jako 
ważny element leczenia zachowawczego lub rehabil-
itacji pooperacyjnej.

Jak działa masaż?
Pobudza krążenie krwi i chłonki poprawiając natle-
nienie oraz odżywienie wszystkich tkanek i układów. 
Wspiera procesy regeneracyjne w obrębie całego 
organizmu. Przyspiesza przemianę materii i pomaga 
w usuwaniu jej zbędnych metabolitów. Uelastycznia 
i wzmacnia więzadła, ścięgna, torebki stawowe, 
pomaga odzyskać lub zachować prawidłową rucho-
mość w stawach. Spowalnia i zatrzymuje procesy 
zwyrodnieniowe a także im zapobiega.

Powoduje przyrost masy mięśniowej, zwiększa siłę 
elastyczność i wytrzymałość mięśni. Stymuluje prze-
wodnictwo nerwowe, poprawia czucie głębokie. 
Wyrównuje funkcjonowanie układu współczulnego 
i przywspółczulnego. Zmniejsza lub całkowicie znosi 
dolegliwości bólowe. Masaż leczniczy zwierząt różni 
się od zabiegów wykonywanych na ludziach. Wymaga 
od masażysty większej precyzji, znacznie lepszej wra- 
żliwości dotykowej i nieco innej techniki wykonywania 
zabiegu. Precyzja i odpowiednie dawkowanie bodźca 
jest szczególnie ważna w przypadku: szczeniąt, kociąt, 
psów ras miniaturowych, kotów, tchórzofretek, 
królików itd. 

Większa wrażliwość dotyku musi częściowo zastąpić 
wywiad z pacjentem. Zwierzę nie opisze swoich 
wrażeń, więc trzeba, nie tylko znaleźć i opracować 
poszczególne zmiany, ale także być wyczulonym na 
najdrobniejsze różnice w napięciu mięśni oraz inne 
reakcje pacjenta. Najważniejszą rzeczą jest cierpliwość 
i wyrozumiałość dla zwierzęcia, które zwłaszcza na 
początku terapii, może zachowywać się agresywnie 
lub w inny sposób protestować. Kiedy już nabierze 
zaufania do masażysty i przekona się że nic złego się 
nie dzieje zaczyna pozytywnie reagować na zabieg. 
W swojej pracy wykorzystuję techniki zaczerpnięte 
z takich rodzajów masażu jak: masaż klasyczny, 
segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż funkcyjny, 
poprzeczny, elementy akupresury. Stosuję też 
kinezyterapię miejscową. Zabieg trwa od 20 do 60 min. 
Jest to uzależnione od wielkości powierzchni maso-
wanej, jednostki chorobowej, etapu rehabilitacji 
i samopoczucia pacjenta.
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Umów się na wizytę
wysyłając sms tel.: 07708369650 
lub email: contact@animal-massage.com
Odpowiem tak szybko jak to będzie możliwe.

Magdalena Rutkowska 

contact@animal-massage.com

animal.therapeutic.massage

skype: magdalena_rutkowska

Od 2003 roku zajmuję się �zjoterapią zwierząt poprzez 
masaż leczniczy i miejscową kinezyterapię. Moimi 
pacjentami najczęściej są psy i koty. Współpracuję 
z weterynarzami. Rehabilitacja jest ważnym 
elementem leczenia schorzeń ortopedycznych 
i neurologicznych u psów i kotów. Zoo�zjoterapia 
pomaga w leczeniu wielu chorób układu ruchu, 
zmniejsza ból, odbudowuje masę mięśniową, likwiduje 
przykurcze, poprawia przewodnictwo nerwowe. 

Wskazania do masażu:
• dyskopatia, spondyloza, zespół końskiego ogona,
• syndrom chwiejności, porażenia wiotkie,
• porażenia spastyczne, niedowłady wiotkie,
• niedowłady spastyczne, przewlekłe stany zapalne nerwów
• obwodowych, stany po urazach ośrodkowego układu
• nerwowego, nerwobóle, rozszczep kręgosłupa,
• dysplazja stawu biodrowego, dysplazja stawu łokciowego,
• dysplazja stawu ramiennego, choroba Legg-Calve-Parthesa,
• zwyrodnienia kostno-stawowe, nawykowe zwichnięcie

rzepki, przewlekłe stany zapalne stawów i mięśni,
• zwichnięcia i podwichnięcia stawów, stłuczenia, skręcenia,
• drobne wysięki, krwiaki, obrzęki, zgrubienia torebek

stawowych, zmiany w ścięgnach i pochewkach ścięgnistych,
• przykurcze stawowe, zaniki mięśni z bezczynności lub

niedoczynności, zmiażdżenia mięśni, zerwanie włókien
mięśniowych, wylewy krwawe śródmięśniowe,

• mielopatia degeneracyjna, miopatia zwłókniająca,
• przykurcze mięśni, przewlekłe stany zapalne mięśni,
• bóle przeciążeniowe, miopatia powysiłkowa, zaburzenia

koordynacji ruchowej, nadwaga i otyłość, 
• przewlekła niewydolność krążenia obwodowego, zrosty 

poiniekcyjne,
• blizny pourazowe i pooperacyjne, po zabiegach rekonstrukcji
• więzadeł, po złamaniach kości, po amputacji kończyny,
• zabiegi kondycyjne u psów pracujących i uprawiających

sporty

Przeciwwskazania do masażu:
• brak zgody lekarza weterynarii, gorączka, krwotoki, wstrząs,
• ostre i podostre stany zapalne, złamania kości przed pełną
  konsolidacją, blokady dostawowe, nowotwory,
• choroby skóry zakaźne i z przerwaniem ciągłości tkanek,
• cieczka i ruja, ciąża.

CENY ZABIEGÓW MASAŻU

Małe 
Psy i Koty

£15

Średnie 
Psy

£20

Duże
Psy

£25

Olbrzymie
Psy

£30

Darmowa konsultacja! 
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