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Syndrome ng Carpal Tunnel Syndrome 

– Ehersisyo at Pangangalaga 

Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 

masusunod. 

Syndrome ng Carpal Tunnel 

 Ang carpal tunnel ay binubuo ng mga hibla at walong maliit na buto ng carpal. Ang tuktok 

ay sakop ng transverse carpal ligament 

 Sa tunel ng carpal, mayroong siyam na flexor tendons at median nerve, kabilang ang 

flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus at flexor pollicis longus tendon. 

Ang panggitnang nerve ay nagbibigay ng sensory nerve at kontrol ng kalamnan ng 

hinlalaki, daliring hintuturo, gitnang daliri at radial ng daliring pala-singsingan 

 Ang pag-andar ng motor at sensory nerve na pinalalaki ng median nerve ay masisira 

dahil sa compression, na makakaapekto sa pandamdam at lakas ng kalamnan ng 

hinlalaki, daliring hintuturo, gitnang daliri at radial ng daliring pala-singsingan 

Kapag ang mga litid sa tunel ng carpal ay nagiging namaga na, kumapal at namamaga, ang 

carpal tunnel ay makitid at ang panggitnang nerve ay mai-compress sa tunnel, na nagiging 

sanhi ng mga sintomas. 
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Karaniwang mga Sanhi 

 Ang pangmatagalang pagbaluktot ng mga daliri o pulso o pagtrabaho na may mga 

kasangkapan sa panginginig ay magiging sanhi ng pangmatagalang pinsala o 

pagkikiskisan ng mga litid at pamamaga ng litid ng synovium 

 Rheumatoid arthritis 

 Diabetes 

 Mga babae sa huli na sa pagbubuntis 

 Pamamaga na dulot ng trauma (tulad ng bali ng pulso) 

 Pamamaga ng panggitnang nerve 

 Ang mga mahabang aktibidad tulad ng pagmamaneho ng sasakyan, pagniniting ng 

sweaters o gawaing bahay ay maaari ring maging sanhi ng carpal tunnel syndrome 

 

Klinikal na Sintomas 

 Three Tatlong daliri sa gilid ng radial ay manhid, tingling o sumasakit. Nagpapalala ito sa 

gabi 

 Dumadagdag ang pamamanhid kapag ang mga pulso ay yumuko o magtiim 

 Ang thenar na kalamnan (kalamnan ng hinlalaki) ay mabagsik, na magiging flat kapag ito 

ay seryoso. Ang lakas ng kalamnan ng mga daliri ay mababawasan, na magpapahina sa 

pag-andar ng kontrol ng hinlalaki 

Atrophy at pagyupi ng mga kalamnan ng thenar (kalamnan ng hinlalaki) 

Kalungkutan, tingling o sakit ng tatlong daliri sa gilid ng radial 

 

Paraan ng paggamot 

Terapi ng Droga 

 Pagkatapos ng pagsusuri ng doktor, kung kinakailangan, ang mga pasyente ay 

inireseta ng mga gamot sa bibig tulad ng mga anti-inflammatory na gamut (NSAIDs) 

at mga pangpawala ng sakit upang mabawasan ang kanilang mga klinikal na 

sintomas 

 In Bilang karagdagan sa gamot sa bibig, ang local na inksyon ng steroid ay maari 

ring maibsan ang mga sintomas na sanhi ng carpal tunnel syndrome 

Pagtatala: Ang mga injection ng steroid ay dapat gawin ng isang espesyalista 
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Pisiyoterapi 

Susuriin ng mga Physiotherapist ang mga pasyente nang detalyado at bibigyan ng paggamot 

at gabay para sa mga indibidwal na sintomas. 

 Mga detalyeng paggamot at analgesic tulad ng ultrasound, cold compress, wax 

therapi, pulse magnetic terapi 

 Acupuncture 

 Ehersisyong terapi kabilang ang pag-uunat at pagsasanay sa kalamnan 

 Pagsasanay sa kamay at pagsasanay sa angkop na kakayahan 

 Pagtrabaho at pang-araw-araw na pagwawasto ng postura at pangangalaga sa 

bahay 

 Ehersisyo sa bahay 

 

Ehersisyo sa Bahay at Pangangalaga 

 Masahe 

 
Dahan-dahang masahiin ang posisyon ng carpal canal at flexor carpi muscle (3-5 minuto 

bawat oras, 3 mga grupo bawat araw) 

 

 Pag-uunat 

 
Ipahinga ang pulso, pagkatapos ay hilahin ang pulso pabalik (15-20 segundo sa bawat 

oras, ulitin ang 5-8 beses, 3 mga grupo araw-araw) 

 

 Pagsasanay sa Kalamnan 
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Ehersisyo ng extensor sa pulso 

 
Ehersisyo ng pagkakahawak ng kamay 

 

Mga Tips sa Buhay 

Ang carpal tunnel syndrome ay pangunahing sanhi ng pangmatagalang pilay. Samakatuwid, 

ang pang-araw-araw na pangangalaga ay nakakatulong upang mabawasan ang pinsala sa 

litid, sintomas at mabawasan ang pagkakataon ng pag-ulit. 

 Bawasan ang paulit-ulit na pagkilos 

 Panatilihin ang pulso sa perpektong posisyon 

 Iwasan ang labis na paggamit ng hinlalaki at hintuturo upang hindi madagdagan ang 

presyon ng pulso, iwasan ang paggamit ng mga gamit sa panginginig para sa mahabang 

oras tulad ng electric drill 

 Angkop na pag-aayos ng oras ng pahinga 

 Madalas na pag-uunat 
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Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa impormasyong ibinigay sa buklet 

na ito, mangyaring kumunsulta sa iyong physiotherapist 
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