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Tenosynovitis sa Hinlalaki– Ehersisyo at 

Pag-alaga 

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

masusunod. 

 

 

Tenosynovitis sa Hinlalaki 

 Ang pamamaga ay nangyayari sa litid ng hinlalaki at litid ng paligid. 

 Ang galaw ng hinlalaki ay pagdula ng litid ng abductor pollicay longus at extensor pollicis brevis 

sa kaluban ng litid, habang ang paggalaw ng kaluban ng litid ay may pangunahing pagkontrol sa 

aktibidad na nasasakupan ng litid, na kung saan ay matatagpuan ang proseso ng styloid na 

malayo sa radius 

 Ang pinsala o sobrang paggamit ng pulso at hinlalaki ay maging sanhi ng pamamaga, 

pampalapot at pamamaga ng kaluban ng litid na pumapalibot sa dalawang grupo ng litid, 

paglagay ng presyon sa litid ng hinlalaki sa pagpapalawak at hadlangan ang paggalaw, kaya 

nagiging sanhi ng sakit 

 Pangkaraniwan sa mga asawang nasa bahay, gumagamit ng kompyuter o mga babaeng buntis 

 

Pangkaraniwang dahilan 

Sanhi ng paulit-ulit na pagkilos, pilay, o pinsala: 

 Mahabang panahon ng paulit-ulit na pilay sa may pulso at hinlalaki 
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 Pulso sa masamang posisyon kapag gumamit ng lakas 

 Labis na paggamit ng pulso at hinlalaki sa pang-araw-araw na buhay 

 

Sintomas ng klinikal 

 Ang tensyon at sakit sa radial na bahagi ng pulso; sa mga malubhang kaso, magkakaroon ng 

pyrexia at pamamaga. Ang sakit ay maaaring kumalat pa sa bisig 

 Sakit sa clenching, pag-ikot o pagbukas ng hinlalaki at pag-ipit 

 Ang pulso o hinlalaki ay hindi makagawa ng may lakas  

 "Mag-click" tunog sa litid na lugar habang gumagalaw ang hinlalaki 

 

Paggamot 

Paggamot sa droga 

 Matapos ang pagsusuri ng isang doktor, kung kinakailangan, ang pasyente ay dapat mabigyan ng 

reseta ng mga oral na gamot tulad ng mga di-steroid na anti-inflammatory(NSAIDs) at 

pangpawala ng sakit upang mabawasan ang mga klinikal na sintomas ng pasyente 

 Bilang karagdagan sa oral na medikasyon, ang lokal na iniksyon ng steroid ay maaari ring 

maibsan ang mga sintomas na sanhi ng tenosynovitis ng hinlalaki 

Pagtatala: Ang steroid na mga iniksyon ay dapat isagawa ng dalubhasa  

Physiotherapy 

Susuriin ng mga physiotherapist ang mga pasyente sa mga detalye at bibigyan ng paggamot 

at gabay para sa mga indibidwal na sintomas. 

 Ang Detumescence at analgesic na paggamot tulad ng ultrasound, malamig na 

compress, wax therapy, pulse magnetic therapy 

 Acupuncture 

 Ehersisyo ang therapy kabilang ang pag-uunat at pagsasanay sa kalamnan 

 Gamit ng kamay at sa kakayahang umangkopna pagsasanay 

 Paggawa at pang-araw-araw na pagwawasto ng postura at pangangalaga sa bahayand 

daily posture correction and home care 

 

Ehersisyo sa bahay at pangangalaga 

Talamak na yugto ng paggamot 
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 Sa kaso ng talamak na pamamaga ng tenosynovitis sa hinlalaki, matalim na sakit, pyrexia at 

pamamaga ay magaganap sa radial na bahagi ng pulso. Sa oras na ito, dapat mong ipahinga ang 

iyong mga kamay at i-compress ang apektadong lugar na may yelo upang mapawi ang mga 

sintomas 

Susunod na talamak na yugto ng paggamot 

 Pagkatapos ng matinding pamamaga ay humina, ang mga pasyente ay maaaring magsimula 

malumanay na pagmasahe at pag-unat, na nagsusulong ng sirkulasyon ng dugo, pagdagdag sa 

hanay ng hinlalaki ng paggalaw at mabawasan ang pagdirikit ng litid 

 

Pag-ehersisyo ng pag-unat ng hinlalaki sa litid 

Aktibong pag-ehersisyo ng hinlalaki  

 

Matagalang yugto ng paggamot 

The Ang pasyente ay dapat palakasin ang muscle ng hinlalaki at pulso upang mapahusay ang 

proteksyon at paglakas 

 Gumamit ng clay para sa pagpisil na ehersisyo 

 

 Gamit ang rubber band para sa ehersisyo ng hinlalaki na litid  
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 Gumamit ng dumbbells para sa ehersisyo ng pulso  

Pagtala: panatilihin ang tamang postura kung gumagalaw ang pulso at hinlalaki  

 

 

Mga gabay sa buhay 

Ang tenosynovitis sa hinlalaki ay madalas na sanhi ng pang-matagalang pilay o trauma. 

Samakatuwid, ang araw-araw na pag-aalaga ay maaaring makatulong na mabawasan ang pinsala sa 

litid, mapabuti ang mga sintomas at mabawasan ang pagkakataon ng pag-uulit. 

 Iwasan ang paulit-ulit na paggalaw ng pulso at hinlalaki tulad ng: 

 Pag-ikot ng tuwalya 

 Pagsulat nang mahabang oras 

 Paggamit ng gunting at mouse nang mahabang oras 

 Pagbuhat sa timbang ng hinlalaki at purlicue kung nagbubuhat ng bata  

 Pagpanatili ng tamang posisiyon ng pulso at hinlalaki kapang nagtratrabaho 

 Ipahinga mo ang iyong kamay sa tamang oras 

 Gumawa pa ng iba pang pag-unat at pag-unat ng muscle na ehersisyo  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

THUMB TENOSYNOVITIS - EXERCISE & CARE_TAGALOG 

Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

 
 

 

 

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa impormasyong ibinigay sa buklet na 

ito, mangyaring sumangguni sa iyong Physiotherapist 
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