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1. NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE TRAKTU
GŁOSOWEGO
U osób z niepłynnością mowy obserwuje się:

v nadmierne napięcie mięśni struktur traktu
głosowego,

v oddech torem szczytowym z nieodpowiednimi
pauzami.

2. LAX VOX
Metoda Lax Vox polega na:

4. PRACA Z PACJENTAMI

Zajęcia przeprowadzono u 5 dzieci w wieku
4-12 lat oraz 5 dorosłych (>18 r.ż.).
Przed wprowadzeniem technik mających
na celu terapię jąkania przeprowadzono m.in.
2 spotkania emisyjno-relaksacyjne.
v Podczas tych spotkań dokonano edukacji
w zakresie emisji i higieny głosu, oceniono
tor oddechowy i napięcie mięśni traktu
głosowego. Po tej ocenie wprowadzono
reedukację z zakresu prawidłowego oddechu
i redukcji napięć mięśni.

v świadomym
wdechu
i
wydechu
przy jednocześnie aktywnych i zrelaksowanych
mięśniach oddechowych,
v wytworzeniu
ciśnienia
podgłośniowego
powodującego zwarcie fonacyjne głośni.
Ø Wykorzystuje się 0,5 l butelkę wypełnioną
wodą do 1/3 wysokości oraz rurkę PCV
o średnicy 10 mm i długości 33 cm.
Ø Należy zanurzyć rurkę na 1-2 cm w wodzie
i umieścić drugi koniec pomiędzy zębami
na płasko ułożonym języku.
Ø Wykonuje się ćwiczenia oddechowe (swobodny
wdech przez nos i wydech przez rurkę) a także
oddechowo-fonacyjne (wdech przez nos
i na wydechu fonacja głoski „u”).
Ø Konkretny wariant ćwiczenia dobierany jest
indywidualnie do pacjenta.

5. PRZEBIEG TERAPII

Ø
Ø

I Spotkanie – reedukacja (oddech,
fonacja, relaksacja), nauka metody Lax
Vox, masaż Mathieson.
II Spotkanie – kontynuacja oraz
usprawnianie metody Lax Vox, masaż
Mathieson.

v

Jeśli pacjent nie opanował powyższych
technik – kolejne spotkanie.

v

Jeśli pacjent opanował technikę –
zalecenia do samodzielnej pracy.

6. WYNIKI

Źródło: https://www.voicecoach.pl/2017/11/lax-vox/

3. MASAŻ MATHIESON
Jest to manualna terapia krtani, która w połączeniu
z
technikami
oddechowymi
wpływa
na zmniejszenie napięć traktu głosowego.
Polega na:
• masażu tkanek powięziowo-mięśniowych karku
i szyi,
• redukcji
hiperkinezy
mięśni
traktu
głosowego.

Praca ta wykazała, że ustalenie prawidłowego
oddechu wraz z zastosowaniem masażu
Mathieson miało wpływ na usprawnienie
wypowiedzi osób z niepłynnością mowy.
Zaobserwowano, że połączenie techniki Lax
Vox i masażu Mathieson, wpłynęło na redukcję
napięć w obrębie traktu głosowego oraz
wydłużenie fazy wdechowo-wydechowej.
W dalszym ciągu prowadzone są badania, które
mają na celu weryfikację powyższej metody
na większej grupie osób.
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