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VI. PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KÉO DÃN CỘT SỐNG
DOCTOR HOME – MODEL THN6-15

STT

Máy kéo dãn cột sống DoctorHome – model: THN6-15 được thiết kế chế tạo với sự kết hợp một cách khoa
học có tính chất liên ngành giữa các nhà kỹ thuật, thầy thuốc Đông, Tây y và bản chất vật lý trong cơ thể sống,
có tác dụng tốt trong điều trị các bệnh sau:
- Thoái hóa đốt sống cổ, thắt lưng; Đau thần kinh tọa; Hội chứng thắt lưng, hông, cổ, vai, gáy, cánh tay;
- Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng vừa và nhẹ;
- Sai khớp đốt sống cổ, thắt lưng vừa và nhẹ;
- Vẹo cột sống cổ, thắt lưng;
- Viêm cột sống cổ, thắt lưng ở giai đoạn chưa dính khớp.
- Đau lưng, cổ do các nguyên nhân khác…..
I. Phạm vi sử dụng:
- Sử dụng thiết bị khi được Bác sỹ chỉ định liệu pháp điều trị kéo dãn cột sống;
- Sử dụng tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập (trong các khoa Đông y, VLTL phục hồi chức năng);
- Tại gia đình có người bệnh được Bác sỹ chẩn đoán và chỉ định điều trị bằng phương pháp kéo dãn cột sống cổ.

STT

Chỉ tiêu

1

Thời gian hẹn giờ

2

Đầu ra hiệu ứng nhiệt
Điện trở nhiệt:
R= (40 ÷ 50)Ω

3

Đầu ra Điện trị liệu

4

Điều khiển tự động lực kéo cột
sống cổ

5

Điều khiển tự động lực kéo cột
sống thắt lưng

6
7

Độ an toàn điện
Nguồn điện

Thông số
- Dải thời gian từ 0 ÷ 60 phút, bước đặt 5 phút.
- Thay đổi thời gian bằng núm ấn, hiển thị đèn LED từ
00 ÷ 60.
- Điện áp ra: 26 VAC (không tải).
- Tần số: hình sin 50Hz
- Công suất:( 0 ÷15)W, tỷ lệ điều biến (0 ÷ 100)%.
- Nhiệt độ max: 600 C
- Chế độ 1: Tần số thấp
+ Tần số: (1 ÷ 100)Hz
- Chế độ 2: Tần số trung bình
+ Tần số: 2300Hz

ĐƠN VỊ

Số LƯỢNG

1

Máy DOCTORHOME-Model:THN6-15

Chiếc

01

2

Dải hiệu ứng nhiệt hồng ngoại

Chiếc

01

3

Điện cực xung dẻo

Đôi

01

4

Điện cực từ trường

Đôi

01

5

Đai kéo cổ

Chiếc

01

6

Đai kéo lưng

Chiếc

01

7

Điều khiển cầm tay

Chiếc

01

8

Giường kéo

Chiếc

01

9

Dây nguồn 220V/50Hz

Chiếc

01

10

Lõi cầu chì dự phòng

Chiếc

01

11

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Chiếc

01

12

Giấy chứng nhận xuất xưởng

Chiếc

01

13

Giấy bảo hành

Chiếc

01

14

Hộp đựng máy

Chiếc

01

GHI CHÚ

V. THAO TÁC VẬN HÀNH SỬ DỤNG
5.1. Các bước chuẩn bị máy và phụ kiện
- Kiểm tra nguồn điện cung cấp: là nguồn điện lưới 220V/50Hz.
- Lắp máy theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Điều chỉnh các núm xoay trên mặt máy về hết bên trái, mức nhỏ nhất.
- Cắm các dây giắc và phụ kiện theo nhu cầu điều trị vào đúng các giắc có ghi tên chức năng trên máy. Sử
dụng các chức năng theo phác đồ điều trị đã được mặc định trong máy.
- Cắm dây nguồn 220V đi kèm vào máy trước, cắm vào ổ điện lưới sau.
- Nhấn núm Bật nguồn phía mặt bên của máy, toàn bộ máy sẽ được cấp điện và sẵn sàng làm việc, các đèn
chỉ thị sẽ sáng và hiển thị các mức thấp nhất (mức “0”, do các núm đã được xoay về mức nhỏ nhất ở bước trên).

II. Chống chỉ định:
- Có tổn thương và chèn ép tủy, bệnh ống tủy;
- Lao cột sống, u ác tính, viêm tấy áp xe vùng cổ, lưng;
- Bệnh loãng xương, tăng huyết áp;
- Chấn thương cột sống cổ có gãy xương biến dạng;
- Viêm đa khớp dạng thấp;
- Phụ nữ có thai hoặc đang có kinh nguyệt;
- Bệnh viêm cột sống dính khớp có các cầu xương nối các đốt sống;
III. Thông số kỹ thuật

TÊN THIẾT BỊ

Sai số
±1.5%
±2.0
±1 Hz
±1W
±2.0%
± 0.1%
± 0.1%

- Phác đồ kéo: 04; Lực kéo max:30 Kg;
- Bước nhảy min: 0,5 kg/ bước
- Bước nhảy max: 4kg/bước

± 1 Kg
± 0,2 kg
± 0,5 kg

- Phác đồ kéo: 05; Lực kéo max: 60 kg;
- Bước nhảy min: 1 kg/ bước
- Bước nhảy max: 10kg/bước
Độ cách điện vỏ máy: ≥ 10MΩ / 2500 V
Điện lưới: 220VAC; Tần số: 50Hz

± 0,5 Kg
± 0,4 kg
± 0,5 kg
± 5.0%

5.2. Hình vẽ tổng thể máy kéo dãn cột sống DoctorHome – Model: THN6-15

5.3. Ảnh chụp trạng thái máy đang làm việc trên người bệnh.

5.4. Lưu ý khi sử dụng máy:
Lưu ý đặc biệt: Ở mọi thời điểm - khi bật công tác nguồn, người sử dụng phải chắc chắn rằng dây
cáp kéo luôn thẳng trục với giường kéo, không bị rối và ở vị trí không tải, trạng thái này được kéo dài
khoảng 04 giây và kết thúc khi dãy đèn hiển thị bật sáng (Đây là lúc máy tự cân bằng điểm “0” và xác
lập chế độ chuẩn cho việc kiểm soát chính xác lực kéo).
a) Khi máy đang hoạt động, không thay đổi được các số liệu đã cài đặt cho máy.
b) Phải kiểm tra trọng lượng cơ thể của người bệnh để đặt lực kéo cho phù hợp.
c) Để bảo đảm an toàn, luân điều chỉnh mức công suất về “0” sau khi tắt máy.
d) Giường kéo được thiết kế phù hợp cho việc điều trị cả cột sống cổ và thắt lưng.
- Kéo cột sống cổ: Tấm đệm giữa giường được cố định bằng 02 đai cố định vai.
- Kéo cột sống thắt lưng: Tấm đệm giữa giường di chuyển tự do.
- Cố định bệnh nhân chắc chắn bằng các đai chuyên dụng đồng bộ theo giường.
- Khi kết thúc chương trình kéo, cần gắn móc kéo với sợi dây đàn hồi đồng bộ theo máy để hạn chế
việc rối cáp khi tăng và giảm lực kéo.
5.5. Thời gian hẹn giờ điều trị:
- Tùy theo nhu cầu điều trị, thời gian hẹn giờ (từ 00 đến 60 phút) sẽ được chọn phù hợp nhờ việc ấn
núm “Time” trên mặt máy (bước thay đổi là 5 phút cho mỗi lần ấn, kèm theo tiếng “beep”), số phút tương
ứng sẽ hiện trên đèn.
- Sau khi đặt thời gian hẹn giờ, bộ đếm thời gian sẽ làm việc khi ta nhấn nút “Start/Pause”. Thời gian
đếm lùi về 00 phút và máy tự động tắt khi hết thời gian. Trước khi tắt máy, máy sẽ phát tiếng “beep” liên tục
trong 10 giây, báo hiệu sắp hết thời gian hẹn giờ.
5.6. Cách sử dụng bộ điều khiển cầm tay: Người bệnh Sử dụng trong quá trình điều trị trong trường hợp
khẩn cấp (không an toàn cho người bệnh hoạc có sai sót về kỹ thuật)
- Người bệnh nhấn nut “Start/pause” trên bộ phận điều khiển cầm tay, máy sẽ dừng lực kéo và tự động
trở về trạng thái “03 kg” an toàn cho người bệnh.
- Khẩn cấp hơn ta nhấn và giữ 03s nút “ Stop” trên bộ phận điều khiển cầm tay, máy sẽ tự động cắt
nguồn toàn bộ.
- Nút “Tăng” hoặc “Giảm”: Chỉ sử dụng để tăng và giảm lực kéo lúc lắp đai kéo hoạc thay đổi lực kéo
khi máy đang chạy chế độ “ xung và nhiệt”. Khi máy đang kéo hai nút này không có tác dụng điều khiển.
VI. Vai trò của các tác nhân vật lý.

6.1. Tác dụng của nhiệt hồng ngoại và thẩm thấu thuốc:
Dải hiệu ứng nhiệt gồm có tấm tạo nhiệt hồng ngoại gắn liền với dây và giắc cắm vào máy, được
lồng vào trong một dải giữ nhiệt có thể quấn và dính bao bọc khu vực cần điều trị như gáy, vai, lưng,
khửu tay, đầu gối.…..., trong trường hợp sử dụng nhiệt hồng ngoại kết hợp với thẩm thấu thuốc, túi
thuốc cần được lồng vào dải giữ nhiệt cùng với tấm tạo nhiệt hồng ngoại sao cho khi áp vào cơ thể thì
túi thuốc nằm phía trong, tấm tạo nhiệt nằm phía ngoài.
Núm xoay nhiệt “Heat” điều chỉnh đầu ra mức công suất tương ứng được hiển thị bằng số trên
đèn mặt máy, gồm 10 mức (từ 0 đến 9). Để sử dụng chức năng này, ban đầu người sử dụng nên xoay
núm nhiệt“Heat” về số 2 đến 4 (tương ứng mức 450C). Thông thường sau khi điều chỉnh núm nhiệt
“Heat”, thời gian để tạo ra hiệu ứng nhiệt hồng ngoại cần 1 phút.
Lưu ý:
a) Trong quá trình điều trị, tùy theo mức độ cảm nhận độ nóng trên da tiếp xúc với dải hiệu ứng

nhiệt hồng ngoại, người sử dụng có thể điều chỉnh núm nhiệt “Heat” về mức phù hợp (nóng quá thì
giảm mức xuống, chưa đủ nóng thì tăng mức lên).
b) Tuyệt đối không dùng chức năng này để sưởi ấm hoặc sử dụng trong chăn đệm. Nếu không sử
dụng, nên rút giắc cắm ra khỏi máy. Không được để máy mức công suất cao mà không sử dụng, có
thể gây cháy tấm nhiệt, nhất là khi đi liền với túi thuốc.
c) Tuyệt đối không nên sử dụng tấm nhiệt hồng ngoại khi tấm bị ẩm ướt, nếu bị bẩn mốc, có thể
giặt sạch, phơi hoặc sấy khô tấm nhiệt hồng ngoại trước khi dùng. Nếu tấm nhiệt hồng ngoại hỏng, nên
thay đầu tấm mới (liên hệ với người bán hàng), không nên cố cắm vào máy vì có thể gây hỏng máy.
6.2. Tác dụng trị liệu bằng điện xung và từ trường:
Cặp tấm điện xung đi kèm với máy là 2 điện cực xung nhựa dẻo, mặt trong có chất dính và được
bảo quản bằng một lớp bảo vệ. Khi sử dụng, 2 đầu dây điện cực được cắm vào 2 tấm điện xung, đầu
còn lại cắm vào giắc điện xung “ Pulse ” trên máy. Nhẹ nhàng bóc lớp bảo vệ trên tấm điện xung ra,
dán và vuốt tấm điện xung dính toàn bộ lên da. Khi sử dụng xong, lại dán lớp bảo vệ lại cẩn thận để
bảo quản, tránh để lớp có chất dính bị bụi bẩn.
Với chức năng từ trường, 2 tấm từ cao su cũng được cắm vào 2 đầu dây điện cực, đầu còn lại cắm
vào giắc điện xung “Pulse” trên máy. Khi điều trị, 2 tấm từ này được đặt đối diện nhau trên khu vực
huyệt vị điều trị, có thể cố định lại bằng đai quấn hoặc dùng kết hợp với dải nhiệt hồng ngoại để tăng
hiệu quả điều trị.
Cường độ từ trường có thể điều chỉnh bằng cách xoay núm điện xung “Pulse” tương ứng trên
mặt máy (có 1 núm xoay nằm ở giữa máy, cạnh núm bấm đặt chế độ xung “Pulse Mode” ), có 10
mức điều chỉnh khác nhau (từ 0 đến 9). Khi điều trị, ban đầu người sử dụng nên đặt ở mức thấp nhất,
sau đó tăng dần tùy theo khả năng chịu đựng của bệnh nhân và phương thức điều trị bệnh. Nếu muốn
giảm cường độ xuống thì điều chỉnh núm điện xung “Pulse” về mức thấp hơn.
Chức năng điện xung và từ trường có 2 chế độ, tùy theo nhu cầu điều trị, có thể chọn và thay đổi
chế độ bằng cách ấn núm “Pulse Mode”, dấu chấm trên đèn hiển thị tương ứng sẽ sáng hoặc tắt.
- Chế độ tần số thấp: dấu chấm trên đèn hiển thị tương ứng tắt.
- Chế độ tần số trung bình: dấu chấm trên đèn hiển thị tương ứng sáng.
Lưu ý:
1) Trước khi điều trị, nên vệ sinh da ở các khu vực định điều trị sạch sẽ. Nếu tấm điện xung dẻo
kém dính, có thể tháo ra rửa sạch bằng nước và để khô nước trước khi sử dụng lại; nếu chất dính bị
khô hoặc không thể giữ được trên da, nên thay tấm mới hoặc thay chất dính mới (liên hệ với người
bán hàng).
2) Khi điều trị, ban đầu nên điều chỉnh mức điện xung ở mức thấp nhất, sau đó tăng dần. Không
đặt mức cao ngay từ đầu, bệnh nhân có thể chưa quen nên dễ bị giật mình, sợ hãi.
3) Không đặt các tấm điện xung, từ trường ở các vùng gần miệng, lưỡi, âm hộ hoặc các vết thương
hở. Không được để 2 điện cực xung chập vào nhau, có thể gây hỏng máy.
6.3. Tác dung của lực kéo cơ học:
Làm dãn cơ tích cực: trong bệnh lý đau cột sống, sự kích thích rễ thần kinh và đau làm cơ co cứng
phản xạ, sự co cứng có tác động trở lại làm cho đau càng trầm trọng hơn. Kéo giãn cột sống trước tiên
lực sẽ tác động lên cơ gây giãn cơ thụ động, giảm co cứng cơ và cắt đứt vòng xoáy bệnh lý đau. Tuy
nhiên nếu tăng giảm lực quá nhanh có thể gây kích thích làm tăng co cơ, do đó cần tăng giảm lực từ
từ đặc biệt là trong bệnh lý đau cấp.
Lực kéo giãn tác động vào nhiều điểm khác nhau theo dọc cột sống làm các khoang đốt được giãn

rộng khoảng 1,1mm/đốt, dẫn đến áp lực nội đĩa đệm giảm, và hệ quả là:
- Tăng thẩm thấu dinh dưỡng nuôi dưỡng đĩa đệm, giúp nhân nhày và đĩa đệm căng phồng trở lại,
do đó làm giảm quá trình thoái hóa của đĩa đệm.
- Giúp thu nhỏ thể tích đĩa đệm bị lồi hoặc thoát vị nếu khối thoát vị chưa bị xơ hóa.
- Điều chỉnh các di lệch, tăng tính linh hoạt của khớp đốt sống và giải phóng sự khóa cứng của
các khớp đốt sống. Tăng tầm vận động của đoạn cột sống bị hạn chế, khôi phục lại hình dáng giải
phẫu bình thường của cột sống.
Tích hợp các tác nhân trên sẽ phát huy hiệu quả của thiết bị trong việc điều trị các bệnh về cột sống
vì nhiệt hồng ngoại, điện từ trường hỗ trợ cho bệnh nhân giảm đau, tăng tuần hoàn khu vực, tăng quá
trình trao đổi chất, tăng khả năng phục hồi, ... đặc biệt duy trì sự giãn cách của các đốt sống được lâu hơn
khi dừng lực kéo ... Do vậy hiệu quả điều trị sẽ cao hơn khi chỉ sử dụng một tác nhân cơ học (Lực kéo).
VII.Các phác đồ điều trị cụ thể
Phần 1:Chức năng điều trị các bệnh về cột sông cổ.
Tùy theo tình trạng bệnh lý của người bệnh, ta áp dụng các phác đồ điều trị được quy định theo các kiểu
sau: (sử dụng nút Mode để đặt các phác đồ từ 0 đến 4)
a) Điểm tỳ lực:
- Trên hộp sọ hầu như không có những ụ nhô để cho khung treo bám vào, do đó người ta thường sử dụng
hai vị trí điểm tỳ là: tay kéo dài phía trước tỳ vào xương hàm dưới và tay kéo ngắn phía sau tỳ vào xương chẩm.
- Phần cơ thể phía dưới có thể không cần cố định hoặc cố định bằng dây chằng ở vai.
b) Phương kéo:
- Phương kéo theo mặt phẳng trước sau: chọn phương kéo sao cho làm cột sống cổ hơi gấp ra trước
o
20-30 , làm mở rộng lỗ tiếp hợp.
c) Đặt Lực kéo: Máy tự động kéo theo chương trình từ (1/3 giá trị lực đặt ÷ giá trị lực đặt)
- Sử dụng chiết áp “Weight” để đặt trọng lượng kéo cho người bệnh;
- Sử dụng Núm “Mode” để chọn phác đồ điều trị;
- Nút “Time” đặt thời gian điều trị (tđ )
- Khi đã hoàn tất việc cài đặt và chuẩn bị tư thế người bệnh điều trị đúng, nhấn nút “Star/pause” trên
mặt máy hoạc nút “Start/pause” trên bộ phận điều khiển cầm tay, máy sẽ tự động làm việc theo đúng chương
trình đã cài đặt cho máy.
1.1. Mode “0”: Phác đồ không kéo:
Thực hiện riêng chức năng điều trị điện xung và nhiệt. Thời gian max: 60 phút.
1.2 . Mode “1”: Phác đồ 1: Thời gian: (30 ÷ 60) phút (tđ )
Kéo dãn với lực max: 30 Kg; Máy tự động thực hiện theo chương trình sau:
Bước 1: Đồng thời Xung, nhiệt. Thời gian: 2(tđ - 15)/3 (phút)
Bước 2: Kéo dãn theo Mode “3” phác đồ 3. Thời gian: 15 phút;
Bước 3: Xung, nhiệt. Thời gian: (tđ - 15)/3 (phút)
1.3. Mode “2”: Phác đồ 2: Thời gian: (30 ÷ 60) phút (tđ )
Kéo giãn với lực max: 30 Kg; Máy tự động thực hiện theo chương trình sau:
Bước 1: Đồng thời Xung, nhiệt. Thời gian: 2(tđ - 15)/3 (phút)
Bước 2: Kéo dãn theo Mode “4” phác đồ 4. Thời gian: 15 phút;
Bước 3: Xung, nhiệt. Thời gian: (tđ - 15)/3 (phút)

1.4. Mode “3”: Phác đồ 3:
Kéo dãn với lực Max: 30 Kg
Thời gian: 15 phút (tđ )
Thông số

Đơn vị tính

Giải công tác

Sai số

Duy trì lực kéo: (85% lực đặt)

kg

8 ÷ 30

± 1%

Thời gian tăng lực: 0,5 Kg/bước

s

12 ÷ 48

± 1%

Thời gian điều trị max

phút

15

± 1%

Thời gian giảm lực về 3kg

phút

3÷4

± 1%

Thời gian kéo có lực nền (85% lực đặt - 3kg)

phút

4÷8

± 1%

Bảng 01: Mode “ 3” : Phác đồ 3

2.1. Mode “5”: Phác đồ 5: Thời gian: (30 ÷ 60) phút (tđ )
Kéo giãn với lực max: 60 kg. Máy tự động thực hiện theo chương trình sau:
Bước 1: Đồng thời Xung, nhiệt. Thời gian: 2(tđ - 15)/3 (phút)
Bước 2: Kéo dãn theo Mode “7”: Phác đồ 7. Thời gian: 15 phút;
Bước 3: Xung, nhiêt. Thời gian: (tđ - 15)/3 (phút)
2.2. Mode “ 6” : Phác đồ 6: Thời gian : (30÷ 60) phút (tđ )
Kéo giãn với lực max: 60 Kg. Máy tự động thực hiện theo chương trình sau:
Bước 1: Đồng thời Xung, nhiệt. Thời gian: 2(tđ – 15)/3 (phút)
Bước 2: Kéo dãn theo Mode “ 8 ” Phác đồ 8: Thời gian: 15 phút;
Bước 3: Xung, nhiêt. Thời gian: (tđ – 15)/3 (phút)
2.3. Mode “7”: Phác đồ 7: Kéo dãn với lực max: 60 kg
Thời gian: 15 phút (tđ )

1.5. Mode “ 4”: Phác đồ 4: Kéo giãn với lực max: 30 kg
Thời gian: 15 phút (tđ )
Thông số
Duy trì lực kéo = lực đặt

Đơn vị tính
kg

Giải công tác
8 ÷ 30

Sai số
± 1%

Thời gian tăng lực 0,5 Kg/bước

s

12 ÷ 48

± 1%

Thời gian điều trị max

phút

15

± 1%

Thời gian giảm lực về 3kg

phút

3÷4

± 1%

Thời gian kéo có lực nền ( max - 4kg)

phút

4÷8

± 1%

Thông số
Duy trì lực kéo: (85% lực đặt)

Đơn vị tính
kg

Giải công tác
15 ÷ 60

Sai số
± 1%

Thời gian tăng lực: 01 Kg/bước

s

10 ÷ 60

± 1%

Thời gian điều trị max
Thời gian giảm lực về 3kg

phút
phút

15
3÷4

± 1%
± 1%

Thời gian kéo có lực nền (85% lực đặt - 6kg)

phút

4÷8

± 1%

Bảng 03: Mode “ 7” : Phác đồ 7

Bảng 02: Mode “ 4” : Phác đồ 4
Phần 2:Chức năng điều trị các bệnh về cột sống thắt lưng.
Tùy theo tình trạng bệnh lý của người bệnh, ta áp dụng các phác đồ điều trị được quy định theo các kiểu sau:
( sử dụng nút Mode để đặt các phác đồ từ 5 đến 9)
Chú ý:
a) Điểm tỳ lực:
- Điểm tỳ lực được tỳ vào hai bên mào chậu ( nơi tiếp giáp giữa cột sống thắt lưng và khớp háng) cố định
bằng đai kéo chuyên dụng.
- Phần cơ thể phía trên được cố định bằng hai đai mềm tại vị trí lách và một đai mềm tại vị trí bụng ( sát
với xương sườn) người bệnh.
b) Phương kéo:
- Phương kéo theo mặt phẳng trước sau: chọn phương kéo sao cho làm cột sống thắt lung hơi gấp ra trước
20-30o, làm mở rộng lỗ tiếp hợp.
c) Đặt Lực kéo: Máy tự động kéo theo chương trình từ (1/2 giá trị lực đặt ÷ giá trị lực đặt ).
- Sử dụng chiết áp “Weight” để đặt lực kéo của người bệnh;
- Sử dụng Núm “Mode” để chọn phác đồ điều trị (Mode 5; 6; 7; 8; 9) ;
- Nút “Time” đặt thời gian điều trị (tđ )
- Khi đã hoàn tất việc cài đặt và chuẩn bị tư thế người bệnh điều trị đúng, nhấn nút “Start/pause” trên
mặt máy hoạc nút “Start/pause” trên bộ phận điều khiển cầm tay, máy sẽ tự động làm việc theo đúng chương
trình đã cài đặt cho máy.

2.4. Mode “8”: Phác đồ 8: Kéo dãn với lực max: 60 kg
Thời gian: 15 phút (tđ )
Thông số

Đơn vị tính

Giải công tác

Sai số

Duy trì lực kéo = lực đặt

kg

15 ÷ 60

± 1%

Thời gian tăng lực 01Kg/bước

s

10 ÷ 60

± 1%

Thời gian điều trị max

phút

15

± 1%

Thời gian giảm lực về 3kg

phút

3÷4

± 1%

Thời gian kéo có lực nền (max - 8kg)

phút

4÷8

± 1%

Bảng 04: Mode “ 8” : Phác đồ 8
2.5. Mode “9”: Phác đồ 9: Kéo dãn với lực max: 60 kg
Thời gian: 15 phút (tđ )
Thông số

Đơn vị tính

Giải công tác

Sai số

Duy trì lực kéo = lực đặt

kg

15 ÷ 60

± 1%

Thời gian tăng lực 01Kg/bước

s

10 ÷ 60

± 1%

Thời gian điều trị max

phút

15

± 1%

Thời gian giảm lực về 3kg
Thời gian kéo có lực nền (max - 10kg)

phút
phút

3÷4
4÷8

± 1%
± 1%

Bảng 05: Mode “ 9” : Phác đồ 9

Phần 3. Ứng dụng thiết bị điều trị một số bệnh cụ thể.
A. CÁC BỆNH VỀ CỘT SỐNG CỔ
Chú ý: Tùy theo thể trạng người bệnh, đặt lực kéo trong điều trị các bệnh về cột sống cổ:
- Đặt lực kéo trên máy ngày thứ 1 = 10%Trọng lượng cơ thể
- Đặt lực kéo trên máy ngày tiếp theo: Mỗi ngày tăng 01 kg ;
- Duy trì lực kéo = 20% trọng lượng cơ thể đến hết liệu trình điều trị.
I. Đau thần kinh tọa, thoái hóa nhẹ cột sống vùng cổ:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-40) phút/01 lần điều trị.
- Áp dụng Mode 1 - phác đồ 1:
II. Đau thần kinh tọa, thoái hóa nặng cột sống vùng cổ:
- Thời gian điều trị: 02 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45) phút/01 lần điều trị.
Tuần thứ nhất: Áp dụng Mode 1 - phác đồ 1:
Tuần thứ hai: Áp dụng Mode 2 - phác đồ 2:
III. Trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm cổ:
- Thời gian điều trị: 02 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45)phút/01lần điều trị.
Tuần thứ nhất : Áp dụng Mode 1 - phác đồ 1:
Tuần thứ hai : Áp dụng Mode 2 - phác đồ 2:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (35-45)phút/01lần điều trị
IV. Bệnh về tủy sống vùng cổ:
- Thời gian điều trị: 02 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45)phút/01lần điều trị
Tuần thứ nhất : Áp dụng Mode 0 - phác đồ không kéo:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-40)phút/01lần điều trị
Tuần thứ hai : Áp dụng Mode 1 - phác đồ 1:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-40)phút/01lần điều trị
V. Hội chứng vai, cánh tay, lão hóa bề mặt khớp vùng cổ.
- Thời gian điều trị: 03 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45)phút/01lần điều trị
Tuần thứ nhất : Áp dụng Mode 1 - phác đồ 1:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-40)phút/01lần điều trị
Tuần thứ hai : Áp dụng Mode 2 - phác đồ 2:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (25-30)phút/01lần điều trị
Tuần thứ ba : Áp dụng Mode 4 - phác đồ 4:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; 15phút/01lần điều trị
B. CÁC BỆNH VỀ CỘT SỐNG LƯNG
Chú ý: Tùy theo thể trạng người bệnh, đặt lực kéo trong điều trị các bệnh về cột sống thắt lưng:
- Đặt lực kéo trên máy ngày thứ 1 = 50%Trọng lượng cơ thể
- Đặt lực kéo trên máy ngày tiếp theo: Mỗi ngày tăng (2 đến 3) kg ;
- Duy trì lực kéo = 80% trọng lượng cơ thể đến hết liệu trình điều trị.

I. Đau thần kinh tọa, thoái hóa nhẹ cột sống lưng:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45) phút/01lần điều trị.
- Áp dụng Mode 5 - phác đồ 5:
II. Đau thần kinh tọa, thoái hóa nặng cột sống thắt lưng:
- Thời gian điều trị: 02 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45) phút/01 lần điều trị.
Tuần thứ nhất: Áp dụng Mode 5 - phác đồ 5:
Tuần thứ hai: Áp dụng Mode 6 - phác đồ 6:
III. Trượt đốt sống thắt lưng:
Tuần thứ nhất: Áp dụng Mode 6 - phác đồ 6:
- Thời gian điều trị: 02 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45)phút/01 lần điều trị
Tuần thứ hai: Áp dụng Mode 8 - phác đồ 8:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; 15 phút/01lần điều trị
IV. Bệnh về tủy sống vùng thắt lưng:
- Thời gian điều trị: 02 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45)phút/01lần điều trị
Tuần thứ nhất : Áp dụng Mode 5 - phác đồ 5:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-40)phút/01lần điều trị
Tuần thứ hai: Áp dụng Mode 6 - phác đồ 6:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45)phút/01lần điều trị
V. Thoát vị đĩa đệm, lão hóa bề mặt khớp vùng thắt lưng:
- Thời gian điều trị: 03 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-45)phút/01lần điều trị
Tuần thứ nhất: Áp dụng Mode 5 - phác đồ 5:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (30-40)phút/01lần điều trị
Tuần thứ hai: Áp dụng Mode 6 - phác đồ 6:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; (35-45)phút/01lần điều trị
Tuần thứ ba: Áp dụng Mode 9 - phác đồ 9:
- Thời gian điều trị: 01 tuần; 01 ngày/01 lần; 15phút/01lần điều trị

