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MỞ ĐẦU
     Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự/Bộ Quốc Phòng là đơn vị nghiên cứu 
hàng đầu của Quốc gia về Điện tử Quân sự. Nơi đây tập trung hơn 2000 nhà khoa học, giáo sư, tiến 
sĩ, bác sĩ, đã nghiên cứu và chế tạo thành công Máy điều trị Vật lý trị liệu đa năng DoctorHome – 
Model: DH16. Sản phẩm là niềm tự hào của Viện Điện tử nói riêng và của nền Công nghệ  nước 
nhà nói chung. Hoạt động có tính liên ngành của các nhà Y học, nhà hóa học, nhà vật lý học, tạo 
nên sản phẩm có sự đột phá trong điều trị dự phòng, điều trị đau và điều trị phục hồi chức năng. 
Với sự kết hợp khoa học giữa Đông y, Tây y, bản chất vật lý trong cơ thể sống và công nghệ điện 
tử, tự động hóa, Công nghệ thông tin, Đo lường tiên tiến, hiện đại trên thế giới. Sản phẩm tích hợp 
04 tính năng điều trị trên một thiết bị (01 kênh Siêu âm; 02 kênh Điện xung; 02 kênh nhiệt hồng 
ngoại; 01 kênh điện phân), mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho việc phòng và điều trị bệnh, được 
kiểm nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện lớn như: BVĐK Hà Đông, BVĐK Trường đại học Y dược 
Thái nguyên, BV Phục hồi chức năng Bắc Giang… và đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu 
hành trên toàn quốc. Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, tiện ích, dễ sử dụng, đem lại môt xu hướng 
chăm sóc sức khoẻ hoàn toàn mới và mang đến cho người sử dụng  những giá trị ngoài mong đợi. 
1. Chỉ định điều trị: 
    Máy vật lý trị liệu DoctorHome-Model: DH16 đạt hiệu quả tốt trong điều trị dự phòng, điều 
trị đau và điều trị phục hồi chức năng cho các đối tượng như: Cán bộ văn phòng, người cao tuổi, 
thương bệnh binh, người bị di chứng bại liệt, teo cơ,.. các bệnh phát sinh bởi sự ô nhiễm của môi 
trường làm việc, sinh sống , những người lao động nặng, bộ đội trong huấn luyện, chiến đấu, 
vận động viên thể dục thể thao.
- Giảm đau hoặc cắt cơn đau trong các chứng đau do nguyên nhân thần kinh, cơ, xương, khớp, 
các hội chứng cột sống, vai, cổ, cánh tay; Chấn thương, co mạch (chứng co thắt mạch ngoại vi, 
hội chứng Raynaud, viêm tắc động mạch, viêm tắc tĩnh mạch).
- Chống viêm mãn tính như viêm khớp, viêm dây thần kinh, viêm da, viêm màng tiếp hợp…
- Tăng dinh dưỡng và tuần hoàn tại chỗ điều trị vết thương vết loét lâu liều, sẹo xơ cứng, teo cơ.
- Tạo phản xạ đốt đoạn điều hòa các rối loạn của các cơ quan nội tạng ở sâu và ở xa chỗ đặt điện 
cực. Điều hòa quá trình hưng phấn và ức chế của vỏ não.
- Đưa một số thuốc vào cơ thể (điện di) để điều trị như: novocain 0,5% (cực dương), natri 
salisylat (cực âm)... hay lấy một số chất dư thừa ra khỏi tổ chức cơ thể như Ca++, chì...
    Sử dụng phù hợp, hiệu quả tại khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, khoa Y học cổ truyền  
thuộc cơ sở y tế các cấp, các đơn vị đóng quân ở vùng biển đảo, biên giới, trên tàu Hải quân, các 
bệnh xá quân dân y kết hợp, các hộ gia đình…..
2. Chống chỉ định: 
     Không sử dụng khi vị trí đặt các điện cực có tổn thương ngoài da, tại các vùng cơ thể đang 
bị chảy máu hoặc đe dọa chảy máu, những vùng da có giãn mạch máu, bệnh nhiễm trùng 
(nhiễm khuẩn, eczema, tổ đỉa...);  Vùng điều trị có đóng đinh kim loại nội tủy; Người bệnh 
đặt stent động mạnh vành hoặc mang máy trợ tim; Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyêt, có 
thai; Người bệnh đang hôn mê, mắc bệnh ung thư ác tính, bệnh lao;  rối loạn cảm giác da hoặc 
có tiền sử mẫn cảm ở da, người đang sốt trên 380C.
    Sản phẩm được chuẩn hoá từ khâu sản xuất tới khâu phấn phối. Phân phối độc quyền bởi Tập 
đoàn Tsun/Công ty cổ phần Tsun Việt Nam – Một tập đoàn lấy chữ tín làm nền tảng cho sự thành 
công. Tsun mang lại những giá trị sống đích thực “sức khỏe, sắc đẹp và hạnh phúc” cho mọi 
người, mọi nhà. Hạnh phúc của mọi người chính là niềm vui, động lực phát triển của chúng tôi.
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PHẦN I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY DOCTOR HOME-DH16 
1.1. TÍNH NĂNG Cơ BảN

• Kích thước:  (Dài x Rộng x Cao) = 200 x 286 x 77 (mm). 
• Trọng lượng:  2kg. 
• Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz (dải từ 180V đến 240V).
• Cầu chì bảo vệ:             2A/220V.

Các tác nhân vật lý trị liệu trong máy Doctor Home –DH16:
• Siêu âm: tương ứng kênh ra “SIÊU ÂM”, gồm chế độ liên tục và xung.
• Nhiệt hồng ngoại: 02 kênh nhiệt hồng ngoại hoạt động độc lập: “NHIỆT 1”, “NHIỆT 2”, nhiệt 

độ cao nhất trên mỗi kênh: 600C.
• Điện xung: 02 kênh điện xung hoạt động độc lập: “ĐIỆN XUNG 1”, “ĐIỆN XUNG 2”. Mỗi 

kênh có 02 chế độ (tần số thấp và tần số trung bình). 
• Điện phân: tương ứng kênh ra “ĐIỆN PHÂN”, gồm chế độ liên tục và chế độ xung.

Điều chỉnh cường độ cho mỗi đầu ra được thực hiện nhờ núm xoay thẳng hàng tương ứng, với 10 mức 
điều chỉnh từ 0 đến 9 được hiển thị trên đèn chỉ thị mặt máy. 
Theo thứ tự từ trái sang phải, có 8 đèn hiển thị số:

• Đèn số 1 hiển thị cường độ đầu ra của chức năng Điện phân (galvanic); 
• Đèn số 2 hiển thị cường độ đầu ra của kênh nhiệt 1(heat 1);
• Đèn số 3 hiển thị  cường độ của đầu ra kênh Điện xung 1(Pulse 1); 
• 2 đèn to số 4, 5 (ở chính giữa) cho biết thời gian trị liệu Time);
• Đèn số 6 hiển thị mức cường độ của đầu ra kênh Điện xung 2(Pulse 2);
• Đèn số 7 hiển thị cường độ đầu ra của kênh nhiệt 2 (Heat 2);
• Đèn số 8 hiển thị cường độ đầu ra của kênh Siêu âm(ultrasound) .  

Mặt máy Doctor Home –DH16 có 06 nút bấm: 
• Nút “BẬT- ON”  dùng để khởi động máy;
• Nút “GIỜ - TIME” dùng để đặt thời gian trị liệu; 
• 04 nút “CHẾ ĐỘ - MODE”: dùng để đặt chế độ làm việc cho các kênh ra thẳng hàng tương ứng, 

02 nút ngoài cùng để chuyển chế độ liên tục hay chế độ xung cho kênh Điện phân hoặc kênh Siêu âm, 
02 nút giữa để chuyển chế độ trung tần hay thấp tần cho 02 kênh Điện xung.  

1.2. THAO TÁC NHANH ĐỂ SỬ DỤNG MÁY
1) Trước khi bật máy: Đặt máy ở vị trí chắc chắn, khô ráo, cách ly về điện. Chỉ cắm các 

dây giắc cần thiết để điều trị vào các kênh tương ứng của máy, điều chỉnh tất cả các núm xoay 
cường độ về vị trí “0” trước khi bật máy.

2) Bật khởi động máy: Cắm dây điện vào ổ điện lưới 220V/50Hz. Ấn nút “BẬT (ON)” 
trên mặt máy. Màn hình hiển thị thông số sẽ sáng nhấp nháy (nếu đèn hiển thị không sáng thì 
kiểm tra lại giắc cắm nguồn, phần tiếp xúc với ổ điện, hệ thống điện lưới hoặc cầu chì gắn 
đằng sau máy).

3) Đặt thời gian điều trị: Tuỳ theo bệnh và thể trạng của người được điều trị mà đặt thời 
gian trị liệu thích hợp bằng cách ấn nút “(TIME) GIỜ”. Mỗi lần ấn nút, thời gian trị liệu sẽ 
tăng thêm 5 phút.   

4) Điều chỉnh cường độ: Điều chỉnh núm xoay trên mặt máy theo chiều kim đồng hồ để 
tăng và ngược chiều kim đồng hồ để giảm cường độ các đầu ra điều trị, đèn số hiển thị sẽ thay 
đổi tương ứng. Mức điều chỉnh tuỳ theo cảm nhận và đáp ứng cơ thể của mỗi người.  

5) Chuyển chế độ: Việc ấn nút “CHẾ ĐỘ - MODE” sẽ chuyển chế độ điều trị cho từng 
kênh tương ứng. Kênh “ĐIỆN XUNG 1” và “ĐIỆN XUNG 2” sẽ chuyển giữa chế độ tần số 

thấp (dấu chấm trên đèn chỉ thị của kênh tương ứng sẽ tắt) và tần số trung (dấu chấm trên đèn 
chỉ thị của kênh tương ứng sẽ sáng). Kênh “ĐIỆN PHÂN” và “SIÊU ÂM” sẽ chuyển giữa 
chế độ

- Phát xung: dấu chấm trên đèn chỉ thị của kênh tương ứng sẽ nhấp nháy.
- Phát liên tục: dấu chấm trên đèn chỉ thị sẽ sáng liên tục.
* Lưu ý:  
1) Chỉ cắm các dây giắc cần thiết để điều trị vào các kênh tương ứng của máy, không cắm 

các dây giắc không sử dụng. Luôn bảo đảm việc tiếp xúc tốt nhất của các tấm điện cực với da 
người trong quá trình điều trị. Tránh để các cực trên mỗi kênh chạm, dính trực tiếp vào nhau 
hoặc chạm vào các cực của các kênh khác. Không để thiết bị ở nơi nhiệt độ quá cao, ẩm ướt 
hoặc để các vật nóng lên mặt máy.

2) Điều chỉnh tất cả các núm xoay cường độ trên mặt máy theo ngược chiều kim đồng hồ 
về vị trí “0” trước khi bật máy. Trước khi ấn nút “CHẾ ĐỘ - MODE” để chuyển chế độ cho 
mỗi kênh điều trị, cần điều chỉnh núm xoay cường độ của kênh tương ứng giảm về “0” rồi 
mới tăng dần cường độ.

3) Mặc định khi bật máy, đầu ra “ĐIỆN XUNG 1” làm việc ở tần số trung, “ĐIỆN XUNG 
2” ở tần số thấp, “SIÊU ÂM” và “ĐIỆN PHÂN” ở chế độ xung.

4) Tại một thời điểm, các chức năng của máy có thể làm việc đồng thời  . Nhưng do đặc 
tính của liệu pháp trị liệu, không nên sử dụng đồng thời chức năng Điện phân và Điện xung 
trên cùng một người điều trị.

5) Thời gian phát siêu âm mặc định là 10 phút, được tính từ khi bắt đầu đặt mức cường 
độ lớn hơn mức “0”. Máy sẽ tự động tắt chức năng siêu âm khi chạy hết 10 phút. Nếu cần sử 
dụng tiếp, điều chỉnh núm xoay Siêu âm về “0” rồi tăng dần cường độ lên mức lớn hơn “0”. 
Dấu chấm trên đèn số hiển thị Siêu âm (đèn số 8) sẽ sáng nếu máy đang phát siêu âm và đèn 
tắt khi ngừng phát siêu âm.

6) Khi sử dụng xong hoặc kết thúc trị liệu sớm hơn thời gian hẹn giờ, nên rút phích điện 
ra khỏi nguồn điện.
1.3. TÍNH ƯU VIỆT, NổI TRộI CỦA SảN PHẩM    

Phối hợp các tác nhân vật lý khác nhau trong cùng một thời điểm để điều trị là xu hướng 
tiến bộ đang phát triển mạnh hiện nay. Phương pháp điều trị này có tên gọi là điều trị tổ hợp.
1.3.1. Điều trị phối hợp Siêu âm- Điện xung

Sóng siêu âm và dòng điện xung được phát đồng thời trên đầu phát siêu âm. Đầu siêu âm 
được đóng vai trò là đầu cơ động đồng thời cũng đóng vai trò một cực điện xung, cực điện 
xung thứ hai chính là một trong 2 điện cực của cửa tín hiệu phát điện xung trên máy.

Chỉ định điều trị của liệu pháp tổ hợp suy ra từ chỉ định của những liệu pháp riêng phần. 
Riêng trong phối hợp Siêu âm- Điện xung, hiệu quả điều trị thể hiện rõ rệt nhất trong điều trị 
các điểm đau: 

• Điểm kích thích vận động của cơ;
• Vùng chuyển tiếp cơ- gân;
• Trigger Point cân mạc;
• Những điểm đau ở cốt mạc xương.
Trong thực tế điều trị, dòng điện xung điều trị được nâng cao dần cho tới khi bệnh nhân 

có cảm giác rõ rệt về dòng. Khi di chuyển đầu siêu âm trên điểm kích thích điện, người bệnh 
sẽ nhận thấy hiện tượng co cơ tại chỗ.

Ngoài chống đau, điều trị tổ hợp siêu âm-điện xung cũng hữu hiệu đối với trường hợp 
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thiếu máu cơ mãn tính do tác dụng tăng tưới máu cơ và giải phóng một số chất có tác dụng 
tích cực đối với hoạt động của mạch. Những tác dụng này cũng hữu ích đối với chống đau 
(hiệu ứng thứ cấp).

Lưu ý: 
1) Trong quá trình điều trị, tùy theo mức độ chịu đựng, người sử dụng có thể điều chỉnh 

núm “SIÊU ÂM” về mức phù hợp. Chỉ tăng công xuất điều trị khi đầu siêu âm đã tiếp xúc 
với vùng cơ thể cần điều trị.

2) Nếu không sử dụng, nên rút giắc cắm ra khỏi máy. Không được để siêu âm ở mức công 
suất cao mà không sử dụng, có thể gây cháy đầu siêu âm.

3) Trên đầu siêu âm được bố trí một công tắc ở vị trí tay cầm. Tín hiệu chỉ phát trên đầu 
siêu âm khi người sử dụng bật và giữ công tác trong xuất quá trình điều trị. 
1.3.2. Điều trị giao thoa khi phối hợp giữa nhiệt - điện xung.

Sử dụng đồng thời 02 kênh điện xung và hai kênh đầu ra nhiệt hồng ngoại (lắp theo kiểu 
đối xứng nhau từng đôi một theo đường chéo của hình chữ nhật, mỗi điện cực được cố định ở 
một đỉnh của hình chữ nhật đó) để điều trị giao thoa tại mỗi vùng đau như cột sống thắt lưng, 
cột sống cổ, các khớp… Nâng cao hiệu quả điều trị và tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho 
người bệnh.
1.3.3. Điều trị từng kỹ thuật thứ tự theo cách sau

 Điện phân  - Siêu âm – điện xung + nhiệt;
 Điện xung + Nhiệt - Siêu âm; 

1.4. PHỤ KIỆN ĐồNG Bộ THEO MÁY

STT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1 Máy chính Doctorhome - DH16 Chiếc 01

2 Cáp điện phân Bộ 01 Đồng bộ

3 Điện cực(Nhiệt + điện phân) cao su Đôi 01 Đồng bộ

4 Cáp đa năng (Nhiệt, Điện xung) Bộ 02 Đồng bộ

5 Điện cực( Nhiệt, Điện xung) cao su Bộ 01 Đồng bộ

6 Đầu phát siêu âm 5cm2 Chiếc 01 Đồng bộ

7 Lõi cầu chì dự phòng Chiếc 02 Đồng bộ

8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quyển 01 Đồng bộ

9 Giấy chứng nhận xuất xưởng Chiếc 01 Đồng bộ

10 Giấy bảo hành Chiếc 01 Đồng bộ

11 Vali đựng máy Chiếc 01 Đồng bộ

12 Dây nguồn 220V/50Hz Chiếc 01 Đồng bộ

13 Đai cao su cố định điện cực Chiếc 04 Đồng bộ

14 Gien siêu âm Tuýp 01 Đồng bộ

15 Thảo dược bôi ngoài Tuýp 01 Mua thêm

16 Cáp điện xung Bộ 01 Mua thêm

17 Điện cực xung cao su dán Đôi 02 Mua thêm

18 Điện cực xung mắt Chiếc 01 Mua thêm

19 Điện cực xung bàn chân Đôi 01 Mua thêm

20 Điện cực xung bàn tay Đôi 01 Mua thêm

21 Điện cực xung ngực Đôi 01 Mua thêm

22 Đầu phát siêu âm 1cm2 Chiếc 01 Mua thêm

23 Cáp+Điện cực điện phân kim loại. Bộ 01 Mua thêm

PHẦN II. CÔNG DỤNG MÁY DOCTOR HOME-DH16 
2.1. Cơ SỞ KHOA HọC Và CÔNG DỤNG CỦA SIÊU âM TRỊ LIỆU

Siêu âm là những giao động cơ học của vật chất trong môi trường đàn hồi. Sóng siêu âm là sóng 
dọc, lan truyền theo hình thức một bó sóng. Chính vì thế mà nó có tác dụng trực tiếp tại chỗ đau, vùng 
cần trị liệu. Năng lượng sóng siêu âm có tần số 1MHz ít bị tổn hao khi đi qua các mô ở gần đầu siêu 
âm, do vậy khả năng trị liệu các vùng mô sâu từ (3-5)cm đạt hiệu quả tốt, tạo hiệu quả đồng đều về tín 
hiệu trị liệu từ mặt ngoài của da đến các vùng tổn thương sâu bên trong cơ và xương khớp làm tăng 
tính thấm và đẩy nhanh sự trao đổi chất của tế bào.
2.1.1. Công năng tác dụng

• Tăng tuần hoàn và dinh dưỡng do tăng nhiệt độ, tăng tính thấm của mạch máu và tổ chức, giãn 
cơ do kích thích trực tiếp của siêu âm lên các thụ cảm thể thần kinh, tăng tính thấm của màng tế bào, 
kích thích quá trình tái sinh tổ chức; Tác dụng lên hệ thần kinh ngoại vi, giảm đau, giảm phù nề, chống 
co cứng cơ, làm giãn mạch, tăng tính chuyển hóa dinh dưỡng tại chỗ.

•` Có thể điều trị và phục hồi tổn thương xương, khớp và cơ sau chấn thương như: Bầm tím, bong 
gân, sai khớp, gãy xương, viêm khớp dạng thấp mãn, viêm cơ, đau thần kinh ngoại vi, đau lưng do 
thoát vị đĩa đệm...
2.1.2. Chống chỉ định

Ngoài những chống chỉ định chung ở phần mở đầu, không điều trị siêu âm ở các vùng dễ tổn 
thương: mắt, tim, thai nhi, não, tủy, cột sống vùng mới mổ, vùng da mất cảm giác, viêm tắc tĩnh mạch, 
viêm nhiễm khuẩn…
2.1.3. Tiến trình điều trị

Bôi thuốc thảo dược (đồng bộ theo máy) lên vùng cần điều trị, để 15 phút cho thuốc thẩm thấu 
vào da, sau đó bôi gel siêu âm lên và điều trị theo một trong 2 phương pháp sau:

+ Đặt cố định đầu Siêu âm tại vị trí cần điều trị: hiệu quả điều trị sẽ nhanh nhưng vùng điều trị 
hẹp hơn và có thể gây đau hoặc nóng tại vị trí điều trị. Do đó, chỉ nên dùng ở chế độ Siêu âm xung, 
dừng điều trị khi bệnh nhân cảm thấy khó chịu. Thông thường thời gian điều trị liên tục từ( 03 đến 
05) phút/điểm điều trị.

+ Di chuyển đầu Siêu âm trên vùng cần điều trị với tốc độ từ (1 đến 2) cm/giây: hiệu quả điều trị 
sẽ chậm, nhưng vùng điều trị rộng hơn, có thể dùng ở các mức công suất khác nhau. Thông thường 
với cách này, thời gian điều trị từ 5 đến 10 phút và sử dụng chế độ phát liên tục.

Mỗi ngày có thể điều trị từ (1 đến 2) lần, kéo dài liên tục từ (1 đến 3) tuần, tùy theo mức độ bệnh 
và nhu cầu điều trị. Khoảng thời gian nghỉ giữa hai lần điều trị không nhỏ hơn 07 ngày.

* Lưu ý khi sử dụng:
Trong quá trình điều trị, tùy theo mức độ chịu đựng, người sử dụng có thể  sử dụng chế độ siêu 

âm xung hay liên tục và điều chỉnh cường độ siêu âm ở mức phù hợp. Chỉ tăng cường độ khi đầu siêu 
âm đã tiếp xúc với vùng cơ thể cần điều trị. Nếu không sử dụng, nên rút giắc cắm ra khỏi máy. Không 
được để siêu âm ở mức công suất cao mà không sử dụng, có thể gây cháy đầu siêu âm.
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Minh họa siêu âm điều trị

Trị liệu hiệu quả
các vết bầm tím trên da

Hỗ trợ và phục hồi chấn thương 
trong luyện tập thể thao

* Phản ứng của bệnh nhân:
Trong quá trình điều trị, khi các triệu chứng cục bộ đã được cải thiện, không cần tăng liều. Nếu 

tình trạng bệnh lý có xấu đi tí chút, không nên xem đó là kết quả âm tính. Ngược lại, đó là dấu hiệu 
cho thấy cơ thể đã có phản ứng. Nhưng nếu tăng triệu chứng đau một cách rõ rệt (đau kéo dài, đau 
qua đêm) thì phải giảm liều bằng cách thay đổi cường độ và thời gian chiếu siêu âm. Nếu sau 6- 8 lần 
điều trị mà vẫn có phản ứng xấu, cần xem xét theo hai hướng:

1) Việc chẩn đoán và mục tiêu điều trị có đúng không?
2) Tiếp tục điều trị bằng siêu âm hay chuyển sang phương pháp khác? 

2.2. Cơ SỞ KHOA HọC Và CÔNG DỤNG CỦA ĐIỆN xUNG TRỊ LIỆU
2.2.1. Công năng tác dụng

Điện xung trị liệu là một phương pháp vật lý trị liệu bằng các xung điện có tần số thấp hoặc trung 
bình. Tín hiệu điện xung là tín hiệu có điện áp hay dòng điện biến đổi liên tục theo thời gian. Các 
xung động thần kinh do tác động của dòng điện xung khi đi vào tủy sống làm ức chế sự dẫn truyền 
cảm giác đau lên não, do đó có tác dụng giảm đau rõ rệt. Các dòng điện xung có tần số thấp, cường 
độ tăng nhanh có tác dụng kích thích thần kinh, tăng trương lực cơ, tăng khối lượng cơ, có tác dụng:

• Giảm đau: Đau lưng, đau cổ vai, đau cơ, đau thần kinh ngoại vi, đau khớp, đau chấn thương…
• Điều trị các di chứng bại liệt, liệt nửa người, chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, một số 

bệnh thần kinh vận mạch, hội chứng giao cảm loạn dưỡng do phản xạ (Sucdeck), bệnh Buerger, hội 
chứng Ray – Naud, thần kinh ngoại vi, tổn thương thần kinh TW và ngoại vi (đau dây thần kinh số V, 
tổn thương thần kinh số VII ngoại vi, tổn thương thần kinh hông to, thần kinh quay, thần kinh giữa...).

2.2.2. Thao tác trị liệu
Với máy Doctorhome –model DH16, chức năng điện xung có thể sử dụng 6 loại điện cực sau:
1) Điện cực xung dán: dán trực tiếp tại những vị trí điều trị của người bệnh;
2) Điện cực đa năng: sử dụng đồng thời chức năng điện xung và nhiệt hồng ngoại trên cùng một 

tấm điện cực, tăng hiệu quả điều trị và dễ thao tác sử dụng;
3) Điện cực xung mắt (Thiết nhãn quang);
4) Điện cực xung bàn tay;
5) Điện cực xung bàn chân;
6) Điện cực xung ngực.
Tất các các điện cực điện xung đều phải nối vào 1 trong 2 kênh đầu ra Điện xung của máy. Tùy 

theo yêu cầu, có thể chọn loại điện cực điện xung và tần số phù hợp để đáp ứng yêu cầu điều trị cho 
người bệnh. Thứ tự thao tác sử dụng có thể thực hiện qua các bước sau:

• Bước 1: Cắm 2 đầu ra của mỗi dây điện xung vào các điện cực xung sẽ sử dụng (1 trong 6 loại 
nói trên), đầu còn lại của dây điện xung cắm vào kênh “ĐIỆN XUNG 1” hoặc “ĐIỆN XUNG 2” của 
máy. Đặt cố định các điện cực vào khu vực trên người cần điều trị.

• Bước 2: Điều chỉnh các núm xoay Điện xung hết cỡ (về “0”) ngược chiều kim đồng hồ, cắm 
dây nguồn của máy với nguồn điện 220V,  rồi ấn nút “BẬT- ON” để khởi động máy.

• Bước 3: Ấn nút “GIỜ - TIME” để đặt thời gian trị liệu.
• Bước 4: Quan sát dấu chấm trên đèn chỉ thị của kênh điện xung đang sử dụng để chọn chế độ 

điện xung thích hợp: tần số thấp (dấu chấm tắt), tần số trung (dấu chấm sáng).
• Bước 5: Điều chỉnh núm xoay của kênh điện xung đang sử dụng theo chiều kim đồng hồ để 

tăng cường độ trị liệu, có thể chọn các mức từ (1 đến 9). Việc điều chỉnh tăng hoặc giảm có thể thực 
hiện trong quá trình điều trị tùy theo loại bệnh và khả năng chịu đựng của mỗi người.

Liệu trình trị liệu điện xung có thể thực hiện trong vòng (10 – 25) ngày,  mỗi lần trị liệu từ (30 – 60) 
phút, thực hiện (1 – 2) lần/ngày. Thời gian điều trị và cường độ phụ thuộc vào mức độ bệnh và đặc tính 
cơ địa của mỗi người. Mỗi đợt trị liệu cách nhau khoảng ( 2 – 3) tuần sẽ thu được hiệu quả cao nhất.
2.2.3. Điện xung mắt (Thiết nhãn quang)

Điểm nổi bật của chức năng điện xung là phòng và trị liệu các bệnh về mắt như: Cận thị, viễn  thị, 
loạn thị, mắt mờ, thoái hóa mắt, đau nhức mắt, chảy nước mắt, lác...; Đặc biệt, xóa nếp nhăn ở đuôi 
mắt và trán, xóa vết thâm cuồng mắt do mất ngủ, làm căng da săn chắc da mặt lưu giữ vẻ đẹp thanh 
xuân, cho làn da căng tràn sức sống; Vết nhăn đuôi mắt, trán, mặt hay vết thâm ở bọng mắt. Chỉ cần 
sử dụng chức năng điện xung trong một thời gian ngắn, sẽ thấy hiệu quả một cách tức thì như: Viêm 
dây thần kinh số VII ngoại vi, viêm dây thần kinh số V (trừ giai đoạn cấp trong vòng 10 ngày không 
được dùng) gây liệt cơ mặt, méo mồm, đau răng. Điện xung mắt (thiết nhãn quang) kích thích có điều 
kiện vào các huyệt vị quan trọng: Dương bạch, ngư yêu, ty trúc không, tình minh, toản trúc , đồng tử 
liêu ( các huyệt vùng quanh mắt). Ngoài ra điện xung mắt còn tác động vào các huyệt giúp điều trị liệt 
dây thần kinh số VII như: Giáp xa, quyền liêu, thừa khấp, địa thương, hạ quan ( bên bị bệnh).

Liệu trình trị liệu mắt: vùng mặt  (5 – 15) ngày, mỗi ngày (01 – 02) lần, mỗi lần (30 - 60) phút.
Trị liệu đau mỏi lưng, vai gáy Trị liệu các bệnh đau lưng, 

hông do tư thế làm việc

Huyệt vị quan trọngvà phương pháp điện xung trị liệu các bệnh về mắt
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Điện xung chân bằng máy Doctor Home
Bàn chân và bàn tay là những  bộ phận quan trọng của cơ thể con người. Các huyệt vị trên bàn chân, 

bàn tay tác động tương ứng đến các cơ quan trong toàn bộ cơ thể. Kích thích các huyệt vị ở bàn chân, 
bàn tay sẽ giúp điều hòa hoạt động của các hệ thống cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là hệ thống thần 
kinh, nội tiết, miễn dịch, tiết niệu sinh dục, kích thích giảm mỏi, giảm đau, điều tiết hệ thống nội tiết, 
tăng cường dẫn truyền thần kinh cơ, hệ miễn dịch với các bệnh nguy hiểm: Bại liệt, ngoại thương não, 
trúng phong, gai cột sống, thúc đẩy tuần hoàn máu, xúc tiến công năng nội tiết, cải thiện công năng khí 
huyết tạng phủ toàn thân, đẩy nhanh sự trao đổi chất, đạt được công hiệu dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, 
phòng ngừa bệnh tật, tăng cường sinh lý mạnh mẽ cho nam giới và phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh...

Sử dụng xung tay tác động trực tiếp vào gan bàn tay giúp trị liệu các bệnh như: Run tay, viêm 
khớp cổ tay, bàn tay, hội chứng ống cổ tay (thần kinh giữa ở vùng cổ tay bị dây chằng ngang chèn ép). 
Triệu chứng ban đầu là tê đầu ngón tay cái, ngón trỏ và nửa ngoài ngón đeo nhẫn. Khi làm việc, cổ 
tay ở thế gập nhiều như đánh máy, giặt đồ hay điều khiển xe máy lâu sẽ làm tình trạng tê tay tăng lên. 
Sử dụng xung tay hàng ngày để phòng ngừa và tránh những biến chứng nghiêm trọng các bệnh Cơ - 
Xương - Khớp ở tay tốt nhất, đặc biệt đối với triệu chứng đau nhức khớp do lão hóa ở người cao tuổi.
2.2.5. Điện xung ngực

Ngoài việc điều trị một số bệnh về ngực của chị em phụ nữ, điện xung ngực còn giúp chị em cải 
thiện kích cỡ và có được khuôn ngực săn chắc, tròn đầy. Các xung điện kích thích sẽ massage đều 
quanh bầu ngực, tác động lên các huyệt vị: Nhũ căn (nằm ở chính đầu vú thẳng xuống phía dưới, phần 
gốc vú), Ốc ế, Ưng song, Thiên khê, Thực đậu. Hiệu quả tốt trong  phòng bệnh Ung thư vú và trị liệu 
viêm, tắc tia sữa cho phụ nữ trong thời kỳ nuôi con bú…

Thao tác sử dụng Điện xung ngực đơn giản tương tự các chức năng Điện xung khác, chỉ cần cắm 
hai đầu dây điện xung vào mỗi tấm Điện cực xung ngực. Sau đó, điều chỉnh kích thước tấm điện cực 
cho vừa với bầu ngực, dùng áo con để giữ cho tấm điện cực ôm sát vào bầu ngực rồi thực hiện chức 
năng điện xung như với các loại điện cực xung khác. 

* Lưu ý: 
Trước khi sử dụng chức năng điện xung ngực, cần tắm rửa hoặc vệ sinh sạch sẽ, lau khô vùng 

ngực để loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi và dầu trên da. Có thể xoa lên ngực một lượng kem dưỡng da hoặc 
kem nâng ngực vừa đủ.

2.3. Cơ SỞ KHOA HọC Và CÔNG DỤNG CỦA NHIỆT HồNG NGOẠI
2.3.1. Công năng tác dụng

Nhiệt hồng ngoại có tác dụng làm dãn mạch, tăng tuần hoàn máu và oxy tới các bộ phận của cơ 

Điện xung chân bằng máy Doctor Home

2.2.4. Điện xung bàn chân, bàn tay thể, có tác dụng giảm đau, chống viêm, thư giãn cơ, giúp điều hòa chức năng thần kinh, đặc biệt  hệ 
thần kinh thực vật. Nhiệt hồng ngoại rất hiệu quả khi điều trị các bệnh mãn tính như: Đau lưng, đau 
cổ, vai, cánh tay, đau thần kinh tọa, đau thần kinh liên sườn hoặc các bệnh rối loạn tiểu tiện, phì đại 
lành tính tuyến tiền liệt, yếu sinh lý, chướng bụng, đầy hơi, ăn khó tiêu, giảm mỡ và làm mềm bụng… 
Nhiệt còn giúp cho da và những mạch máu liti được lưu thông tốt, kích thích sinh trưởng tế bào da 
mới, đào thải các tế bào da chết... do đó giúp cho da được khỏe và đẹp hơn, được sử dụng rộng rãi tại 
các trung tâm thẩm mỹ viện, phòng khám... Chức năng Nhiệt hồng ngoại có thể sử dụng độc lập hoặc 
kết hợp với Điện xung để tăng hiệu quả điều trị. 

Loại bỏ lo lắng đau bụng kinh Trị liệu hiệu quả các 
bệnh về xương khớp

2.3.2. Thao tác trị liệu
Thứ tự thao tác sử dụng chức năng Nhiệt hồng ngoại có thể thực hiện qua các bước sau:
• Bước 1: Cắm đầu ra (giắc 3 chân) của dây Cáp đa năng (Nhiệt, Điện xung) vào tấm Điện cực 

đa năng (Nhiệt, Điện xung), đầu giắc nhiệt vào kênh phát nhiệt trên máy (có thể sử dụng “NHIỆT 1” 
hoặc “NHIỆT 2”). Quấn đai cao su cố định điện cực vào vùng cần trị liệu trên người.

• Bước 2: Cắm dây nguồn của máy với nguồn điện 220V,  rồi ấn nút “BẬT- ON” để khởi động máy.
• Bước 3: Ấn nút “GIỜ - TIME” để đặt thời gian trị liệu.
• Bước 4: Điều chỉnh núm xoay của kênh Nhiệt đang sử dụng theo chiều kim đồng hồ để tăng 

hoặc ngược chiều kim đồng hồ để giảm cường độ nhiệt, có thể chọn các mức từ (1 đến 9). Việc điều 
chỉnh tăng hoặc giảm có thể thực hiện trong quá trình điều trị tùy theo loại bệnh và khả năng chịu 
đựng của mỗi người. Hiệu quả điều trị tốt nhất khi người bệnh cảm thấy rễ chịu nhất.

* Lưu ý khi trị liệu bằng Nhiệt hồng ngoại:
• Không  sử  dụng  cho các trường hợp: ổ viêm đã có mủ, chấn thương mới đang xung huyết, các 

khối u ác tính, bệnh lao, vùng đang hoặc đe dọa chảy máu, giãn tĩnh mạch, vùng đầu với người có 
tiền sử huyết áp cao.

• Nếu không sử dụng chức năng Nhiệt hồng ngoại, nên rút giắc cắm ra khỏi các kênh Nhiệt và 
điều chỉnh núm xoay cường độ Nhiệt về mức “0”. Tuyệt đối không được cắm tấm Điện cực đa năng 
vào máy và để cường độ nhiệt ở mức quá cao mà không sử dụng!

2.4. Cơ SỞ KHOA HọC Và CÔNG DỤNG CỦA ĐIỆN PHâN TRỊ LIỆU (DòNG GALVANIC)
2.4.1. Cơ sở khoa học

Khi dòng Galvanic qua cơ thể, giữa các điện cực có một điện trường hằng định, do đó xảy ra quá 
trình điện phân, làm cho tất cả các chất dưới dạng Ion di chuyển, đồng thời có sự vận động của các 
phân tử nước. Các Ion mang điện tích dương (gọi là cation) sẽ di chuyển về cực âm (catot), các ion 
âm (tức anion) sẽ đi về dương cực (anot). Dòng Galvanic cũng ảnh hưởng đến sự thẩm thấu nước qua 
tế bào, gọi là điện thẩm. 
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- Ban đầu chọn cường độ phù hợp với yêu cầu người bệnh, sau (1 – 2) phút, hỏi cam giác của 
người bệnh để tăng hoạc giảm cường độ cho phù hợp.
2.5. ĐIỆN PHâN DẪN THUốC
2.5.1. Cơ chế dẫn thuốc vào cơ thể bằng Điện phân

Dưới tác dụng của dòng Galvanic, thuốc hòa tan sẽ được phân ly dưới dạng Ion và di chuyển 
đến các điện cực trái dấu và thẩm thấu qua da vào cơ thể người bệnh. Do đó, phương pháp này có 
ưu điểm: lượng thuốc nhỏ nhưng hoạt tính cao, thuốc tập trung vào vùng cần thiết, thời gian thải trừ 
chậm. Phương pháp này cũng có ích khi cần loại bỏ bớt các Ion có hại trong cơ thể (nhiễm độc, nhiễm 
chất hóa học…).

Trong điều trị điện phân dẫn thuốc cần chú ý:
• Thuốc phải hoà tan vào trong nước dưới dạng dung dịch và là loại thuốc không bị phá huỷ bởi 

dòng điện một chiều.
• Tùy loại thuốc mà đặt tại điện cực nào sẽ có hiệu quả điều trị cao: thuốc có gốc axit và á kim 

khi bị phân li mang điện (-) nên đặt tại cực (-), các thuốc có gốc kim loại và alcaloid khi bị phân li 
mang điện (+) nên đặt tại cực (+).

• Dung dịch đệm phải tinh khiết, còn chất lượng, các vải đệm phải sạch để tránh các Ion ký sinh 
lúc điều trị choán chỗ các ion thuốc hoặc vô hiệu hoá.

• Một số loại thuốc dùng trong điện phân

Tại vùng da tiếp xúc với điện cực, muối NaCl trong dịch thể tổ chức được phân li NaCl = Na+ 
+ Cl-, các ion Na+ và Cl- khi chạm vào điện cực bị mất điện tích trở thành Na và Cl2 có hoạt tính 
hóa học, chúng phản ứng với nước (H2O) trở thành HCl và NaOH tại vùng da tiếp xúc với điện cực:

• Tại cực dương: 2Cl2 + 2H2O = 4HCl + O2
• Tại cực âm:      2Na + 2H2O  =  2NaOH + H2
Mặc dù do cường độ dòng Galvanic thường rất nhỏ nên nồng độ HCl và NaOH sinh ra cũng rất 

thấp, nhưng để loại trừ hiện tượng bỏng hóa học cần có một lớp vải đệm đặt giữa điện cực và da dày 
1- 1,5 cm được thấm nước, HCl và NaOH chỉ nằm tại chỗ lớp vải đệm gần điện cực không thể tác hại 
đến da, còn dòng điện vẫn truyền vào tổ chức.
2.4.2. Công năng tác dụng

Dòng Galvanic điều trị hiệu quả đối với những trường hợp da thiểu năng dinh dưỡng, những vết 
loét lâu lành, giảm viêm nhiễm và phù nề,  giảm đau, kích thích dinh dưỡng đối với các chi bại liệt, 
teo cơ, làm dịu các đầu thần kinh thụ cảm ở da. Do đó, nó được sử dụng như một phương pháp điều 
trị ôn hoà trong những trường hợp viêm rễ dây thần kinh cấp và đau dây thần kinh. Hai điện cực đều 
có tác dụng giảm đau: Cực dương giúp giảm kích thích và giảm co thắt có tác dụng chính giảm đau; 
Cực âm làm tăng mẫn cảm và trương lực có tác dụng giảm kích thích.
2.4.3. Thao tác trị liệu

Các điện cực có thể đặt đối diện trực tiếp, đặt chéo hay đặt cùng phía tuỳ theo loại bệnh và vị trí 
điều trị. Hai điện cực nên bằng nhau để tránh sự tập trung điện cực nhỏ. Điện cực cần bảo đảm tiếp 
xúc tốt trong quá trình điều trị để duy trì mật độ dòng điện đều trên toàn bộ mặt da tiếp xúc với điện 
cực, tránh hiện tượng điện giật do hiện tượng có dòng và mất dòng đột ngột hoặc xê dịch điện cực tiếp 
xúc với da gây bỏng. Khoảng cách giữa hai điện cực không được nhỏ hơn so với kích thước của điện 
cực, trong những trường hợp bất khả kháng thì khoảng cách không được dưới 3cm. 

Tùy theo yêu cầu, có thể chọn chế độ xung hay liên tục để đáp ứng yêu cầu điều trị cho người 
bệnh. Thứ tự thao tác sử dụng có thể thực hiện qua các bước sau:

• Bước 1: Cắm 2 đầu ra của dây cáp điện phân vào các điện cực, đầu còn lại của dây điện xung 
cắm vào kênh “ĐIỆN PHÂN” của máy. Đặt cố định các điện cực vào khu vực trên người cần điều trị.

• Bước 2: Điều chỉnh các núm xoay Điện phân hết cỡ (về “0”) ngược chiều kim đồng hồ, cắm 
dây nguồn của máy với nguồn điện 220V,  rồi ấn nút “BẬT- ON” để khởi động máy.

• Bước 3: Ấn nút “GIỜ - TIME” để đặt thời gian trị liệu.
• Bước 4: Quan sát dấu chấm trên đèn chỉ thị của kênh điện phân để chọn chế độ Điện phân thích 

hợp: chế độ xung (dấu chấm nhấp nháy), chế độ liên tục (dấu chấm sáng liên tục). Có thể ấn phím 
“CHẾ ĐỘ - MODE” để chọn chế độ.

• Bước 5: Điều chỉnh núm xoay của kênh Điện phân theo chiều kim đồng hồ để tăng cường độ 
trị liệu, có thể chọn các mức từ (1 đến 9). Việc điều chỉnh tăng hoặc giảm có thể thực hiện trong quá 
trình điều trị tùy theo loại bệnh và khả năng chịu đựng của mỗi người.

Liều điều trị bao gồm các thông số: tỷ lệ cường độ dòng điện/diện tích vải đệm (mA/cm2), thời gian, liệu 
trình. Thông thường chọn: (0,01 - 0,1) mA/cm2, thời gian từ (10 – 30) phút, liệu trình hàng ngày hoặc cách 
ngày, đợt điều trị từ  (7 – 20) ngày. Với các bệnh cấp tính thì có thể dùng liều nhỏ hơn. Liều điều trị phù hợp sẽ 
cho cảm giác châm chích và nóng nhẹ, sau điều trị sẽ có một vùng da đỏ nhẹ và đồng đều dưới hai điện cực.

* Lưu ý:
- Cần phải kiểm tra bề mặt da trước khi điều trị. Nếu vùng da bẩn, có vết rách, xước hoặc có bệnh 

ngoài da thì không được điều trị điện phân.
- Cần điều chỉnh tăng hoặc giảm cường điện phân một cách từ từ, vì dòng một chiều có thể gây 

co giật cơ thay đổi đột ngột. 

SST Tên ion, chất sử dụng Tỷ lệ Cực đặt thuốc

1 Adrenalin Adrenalin clohydrat 0.1% +

2 Atropin Atropinsunfat 0.1% +

3 Antipyrin Antipyrin (1-5)% +

4 Ascovit Vitamin C (5-10)% -

5 Biomyxin Biomyxin 0.5% +

6 Bromua Natri Bromua (1-10)% -

7 Bromua Kali Bromua (1-10)% -

8 Canxiclorua Canxiclorua (2-10)% +

9 Clo Natriclorua (2-10)% -

10 Dimedron Dimedron (0.25-0.55)% +

11 Ephedrin Ephedrin 0.1% +

12 Novocain Novocain (1-10)% +

13 Penixiclin Penixiclin (1000-5000) đơn vị -

14 Streptomixin Streptomixin sunfat 0.1g/ml +

15 Tetraxiclin Tetraxiclin (1-5)% +

16 Vitamin B1 Vitamin B1 (1-5)% +

17 Iot Kali, natri, iodure (1 – 10) % -

2.5.2. Chỉ định, chống chỉ định điện phân thuốc
• Chỉ định:
+ Giảm đau: đau cơ, đau do chấn thương, đau khớp, thần kinh ngoại biên.
+ Chống viêm: viêm cơ, viêm gân, viêm khớp.
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+ Tăng dinh dưỡng tổ chức, kích thích quá trình tái sinh: vết thương lâu lành, vết thương lâu lên da 
non, sẹo xơ cứng…

+ Điều hòa hoạt động thần kinh trung ương, rối loạn tuần hoàn não, nhức đầu, đau đầu mất ngủ.
+ Thải trừ chất độc ra khỏi cơ thể (nhiễm độc chì).
+ Điện phân thuốc tại chỗ.
• Chống chỉ định: 
Ngoài những chống chỉ định chung của máy tại mục 2 phần Mở đầu, không điều trị khi người bệnh 

dị ứng với dòng điện, rối loạn cảm giác vùng điều trị, trẻ quá nhỏ <1 tuổi.
• Một số biểu hiện có thể xảy ra khi điều trị điện phân thuốc:
- Dị ứng da do da bẩn, vải đệm không sạch có nhiều Ion ký sinh, dị ứng với dòng điện một chiều: 

ngừng điều trị, vệ sinh da, vải đệm. 
- Bỏng do vải đệm mỏng, điện cực chạm vào da bệnh nhân: ngừng điều trị, xử lý bỏng. 
- Phản ứng với dòng điện (có thể gặp ở người quá mẫn cảm khi dòng điện đi qua cơ thể): ngừng 

điều trị, cho người bệnh nghỉ ngơi. Nếu nặng có thể dùng thuốc trợ tim, uống nước chè đường nóng.
2.5.3. Chuẩn bị và tiến hành điện phân thuốc

1) Chuẩn bị phương tiện: 
- Chọn loại điện cực có kích thước phù hợp với vùng cơ thể cần điều trị.
- Vải đệm điện cực: vải màn, gạc, thấm nước tốt, khử trùng đúng qui định.
- Dung dịch thuốc: thuốc phải được pha có nồng độ thích hợp, bảo đảm độ tinh khiết, chất lượng, 

phải để trong lọ mầu và bảo quản theo quy định. Cần ghi rõ tên thuốc, nồng độ, ngày pha trên lọ dung 
dịch để tránh nhầm lẫn.

2) Chuẩn bị bệnh nhân:
- Giải thích, nói rõ cảm giác khi dòng điện vào cơ thể.
- Nằm hoặc ngồi tư thế thuận lợi để điều trị.
- Bộc lộ vùng điều trị.
- Da vùng điều trị khô ráo, sạch sẽ.
3) Kỹ thuật tiến hành:
- Xác định cực (+) và (-), thấm thuốc vào vải đệm, đặt điện cực đúng vị trí, cố định. 
- Thực hiện 5 bước điều trị như trường hợp sử dụng chức năng điện phân (mục 2.4.2).
* Lưu ý:
- Các ion thuốc phải đặt đúng điện cực, ion âm đặt ở cực âm, ion dương đặt ở cực dương, cực có 

thuốc đặt ở vùng điều trị.
- Cần tăng cường độ dòng điện phân từ từ và hỏi cảm giác của bệnh nhân, sau 1 - 2 phút phải kiểm 

tra lại (do da ẩm, điện trở da giảm nên cường độ dòng điện tự tăng lên) thì điều chỉnh lại. 
- Trong quá trình điều trị phải theo dõi kiểm tra 5 phút một lần: nếu có diến biến bất thường như: 

người bệnh cảm thấy nóng, đau, điện giật, choáng váng... phải lập tức hạ cường độ và tắt điện nguồn, 
kiểm tra lại.

- Sau khi điều trị xong cần làm sạch 2 tấm thấm của 2 cực bằng nước sạch.
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