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PENATALAKSANAAN TRANSCUTANEUS ELECTRICAL NERVE 

STIMULATION, ULTRASOUND DAN RELEASE UNTUK 

MENGURANGI NYERI DAN SPASME PADA DE QUERVAIN 

SYNDROME DEXTRA DI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak 

De Quervain Syndrome merupakan penyakit yang timbul karena peradangan pada 

selubung tendon m. extensor pollicis brevis dan m. abductor pollicis longus. 

Gejala dari de quervain syndrome yaitu rasa nyeri, baal, dan keterbatasan gerak. 

Dari gejala tersebut akan menimbulkan adanya rasa nyeri dan keterbatasan gerak 

pada ibu jari kearah extensi dan abduksi. Penatalaksanaan dengaan transkutaneus 

Elektrikal Nerve Stimulasi, Ultrasound, dan Release otot. Setelah dilakukan terapi 

selama 3 kali, didapat hasil penurunan nyeri pada nyeri diam T1 = 0 menjadi T3 = 

0, nyeri tekan dari T1 = 3 menjadi T3 =1 dan nyeri gerak dari T1 = 5 menjadi T3 

= 3, sedangkan dengan menggunakan miofasial release pada kasus de quervain 

syndrome untuk mengurangi spasme setelah dilakukan adanya pengurangan 

spasme. Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation(TENS), Ultrasound dan 

Release dapat mengatasi masalah pada kasus De Quervain Syndrome. 

 

Kata Kunci : de quervain syndrome, transcutaneus electrical nerve stimulation 

(tens), ultrasound(us) dan release. 

 

Abstract 

De Quervain Syndrome is a disease arises from inflammation of the tendon sheath 

m. extensor pollicis brevis and m. abductor pollicis longus. The symptoms of de 

quervain syndrome are pain, numbness, and limited motion. These kind of 

symptoms will cause pain and limited movement of the thumb towards extension 

and abduction. Management with transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, 

Ultrasound, and Muscle Release. After therapy for 3 times, the results of pain 

reduction in silent pain will be obtained T1 = 0 to T3 = 0, tenderness from T1 = 3 

to T3 = 1 and motion pain from T1 = 5 to T3 = 3, while using miofasial release on 

de quervain syndrome case to reduce spasms after the reduction in spasms is done. 

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Ultrasound and Release can 

overcome problems in De Quervain Syndrome case. 

 

Keywords : de quervain syndrome, transcutaneus electrical nerve stimulation 

(tens), ultrasound(us) and release. 

 

1. PENDAHULUAN 

 Kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari kemajuan dibidang kesehatannya. 

Salah satunya adalah pemerintahan menciptakan kesehatan masyarakat Indonesia 

yang menjalankan visi dan misi. Untuk tercapainya visi dan misi kesehatan 

tersebut, sedang dan tengah dilaksanakan secara tepadu berbagai upaya kesehatan, 
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terintegrasi dan berkesimbangan dalaam bentuk ; pengobatan penyakit (curative), 

peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventive),  dan 

pemulihan kesehatan (rehabilitative) oleh pemerintah dan atau masyarakatt. 

       Namun, kemajuan di bidang kesehatan tidak cukup jika hanya pemerintah 

yang melakukannya, di butuhkan partisipasi masyarakat agar kemajuan dapat 

diwujudkan. Di era globisasi segala sesuatu dilaksanakan secara digital, yang 

dianggap lebih praktis, namun di sisi lain dapat berdampak buruk. Salah satunya 

adalah pengunaan alat elektronik yang berlebihan seperti ponsel. Penggunakan 

ponsel dalam waktu lama dapat mengakibatkan trauma berulang, apalagi jika saat 

menggunakan ponsel tangan dalam posisi tidak ergonomis yang dapat 

meningkatkan beban kerja pada tangan. Salah satu gangguan yang sering di temui 

adalah blackberry tbumb atau istilah kesehatan di sebut de quervain syndrome. 

Syndrome de quervain pertama kali ditemukan oleh dokter ahli bedah dari Swiss, 

yakni Fritz de quervain pada tahun 1895. Tendon dan otot extensor pollicis brevis 

dan otot abductor pollicis longus berfungsi mengontrol posisi, orientasi, 

pertahanan beban, dan menjaga stabilitas sendi ibu jari (suryani, 2018). 

       De Quervain Syndrome di sebabkan gerakan yang berulang pada pergelangan 

tangan seperti menggenggam, meremas, mencubit, dan menekan yang 

menyebabkan iritasi pada stylomastoideus dan menyebabkan terowongan jadi 

terhambat. Lebih banyak wanita karena stylomastoideus wanita lebih besar 

dibanding laki-laki  (Sulistyowati, 2012). De Quervain Syndrome biasanya 

terdiagnosis pada individu berusia 16-21 tahun dan umurnya wanita lebih banyak 

menghabiskan waktunya 140 menit perhari di bandingkan pria menghabiskan 

waktunya 43 menit dalam sehari (Gustafsson et al., 2008). Rasio sangat tinggi dari 

beberapa sumber memperlihatkan lebih tinggi wanita dibandingkan pria, yaitu 8:1. 

Pekerjaan rumah tangga yang melibatkan penggunakan ibu jari dan pergelangan 

tangan, seperti menggendong anak, mencuci, dan memeras pakaian juga dikaitkan 

dengan kondisi tersebut. Syndrome De Quervain juga banyak ditemukan pada ibu 

hamil dekarenakan faktor hormonal (suryani, 2018). 

       Partisipasi aktif dari semua kalangan, termasuk dari pelaksana pelayanan 

kesehatan di butuhkan untuk menggunakan kemajuan di bidang kesehatan. Salah 
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satunya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang memiliki andil cukup besar adalah 

fisioterapi. Fisioterapi menyediakan layanan individu dan populasi untuk 

mengembangkan, menjaga, dan mengembalikan gerak maksimum dan 

kemampuan fungsional sepanjang hidup, termasuk menyediakan layanan jas 

dimana gerak dan fungsi terancam akibat penuaan, cedera, penyakit atau faktor 

lingkungan  (Nurratri, et al., 2018). De Quervain Syndrome memerlukan 

penanganan dari berbagai disiplin ilmu, seperti dokter rehabilitasi medic dan 

fisioterapi. Peran fisioterapi bertujuan untuk mengurangi  nyeri dan mengurangi 

spasme dengan modalitas fisioterapi yang digunakan antara lain Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation, Ultrasound dan Release. 

 

2. METODE 

Metode penelitian dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan pasien 

bernama Ny. S berusia 52 tahun dengan diagosa medis De Quervain Syndrome. 

Ny.S telah menjalani terapi sebanyak 3 kali dengan pemberian intervensi berupa 

transcutaneus electrical nerve stimulation(TENS), ultrasound(US) dan release. 

Pemberian TENS dapat menghasilkan penurunan nyeri karena inflamasi 

mengaktifkan ujung saraf yang bebas sehingga mengaktifkan serabut nyeri, 

sehinnga komponen input nosisepsi yang dimulai dari jaringan target lokal dan 

berahkir disistem saraf pusat (Hall & Hayes, 2016). Pemberian US dapat 

memperbaiki tahapan inflamasi, proloferansi, dan remodeling pada jaringan yang 

mengalami kerusakan, serta meningkatkan sirkulasi darah, cidera pada tulang 

(Singh, 2005). Tujuan pemberian release untuk mengurangi nyeri dan spasme 

dengan suatu tarikan pada struktur otot dan fascial untuk melepas perlengketan 

jaringan, disisi lain terjadi aktifasi saraf simpatik yang menghasilkan aliran darah 

menjadi lancar dan menjadi efek sedatife untuk mengurangi rasa nyeri dan spasme 

(Haryanto & Kuntono, 2016). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil 

3.1.1 Hasil pemeriksaan nyeri dengan (Verbal Deseriptif Scale) VDS 

 

Gambar 1. PemeriksaanNyeri 

       Hasil pemeriksaan nyeri yang dilakukan menggunakan Verbal Deseriptif 

Scale (VDS) nyeri pada nyeri saat diam T1 = 0 menjadi T3 = 0, nyeri tekan T1 = 

3 menjadi T3 = 1, nyeri gerak T1 = 5 menjadi T3 = 3. 

3.1.2 Hasil pemeriksaan spasme dengan Release 

Dengan menggunakan miofasial release pada kasus De Quervain Syndrome untuk 

mengurangi spasme seletah dilakukan 3 kali terapi di RS PKU Muhammadiyah 

Surakarta, adanya pengurangan spasme. 

 

3.2. Pembahasan 

Pada pemberian ini, akan menyampaikan manfaat dari pemberian modalitas 

Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation, Ultrasound dan terapi latihan 

Release apakah tujuan fisioterapi tercapai dengan menggunakan modalitas 

tersebut. 

       TENS dapat mengurangi nyeri berdasarkan input sistem saraf pusat, 

pemrosesan serntral termasuk hornus dorsal medulla spinalis dan komponen 

afektif dan komponen output. Inflamasi dan perbaikan jaringan target, inflamasi 

mengaktifkan ujing saraf sehingga mengaktifkan serabut nyeri. Mengaktifkan 

serabut nyeri adalah salah satu contoh komponen input nosisepsi dimulai dari 
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jaringan target lokal dan berahkir di saraf pusat. Ultrasound adalah gelombang 

frekuensi tinggi yang tidak dapat di deteksi oleh telinga manusia. Efek dari 

ultrasound yaitu efek ternal dan efek non ternal (Hall & Hayes, 2016). Release 

merupakan teknik yang dapat mengurangi nyeri dan spasme, teknik berperan 

memberikan stretch pada struktur otot dan fascial (Werenskin, 2011). Saraf 

simpatik akan menghasilkan aliran darah menjadi lancar dan efek sedative 

menimbulkan rasa nyeri dan spasme berkurang (Haryanto & Kuntono, 2016). 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Pemberian modalitas Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation, Ultrasound dan 

Release dapat mengurangi nyeri pada area ibu jari tangan kanan yang timbul 

akibat De Quervain Syndrome.Pemberian modalitas Transcutaneus Electrical 

Nerve Stimulation, Ultrasound dan Release dapat mengurangi spasme pada area 

ibu jari tangan kanan pada kasus De Quervain Syndrome. 

4.2. Saran 

Pasien disarankan untuk tetap berlatihan dirumah sesuai dengan latihan yang 

sudah diberikan oleh terapis, dengan cara melakukan kompres air hangat selama 5 

menit, latihan seperti yang di ajarkan, serta mengurangi aktivitas yang melibatkan 

ibu jari tangan kanan sehingga tujuan untuk terapi akan tercapai. Saran yang 

diberikan kepada institusi kesehatan, apabila memberikan pelayanan kesehatan 

terdapat kasus yang sama yaitu De Quervain Syndrome,dapat memberikan 

pelayanan terapi dengan baik dan benar sesuai dengan standar pelayanan sehingga 

bertujuan pelayanan terapi dapat tercapai dengan baik. Masyarakat dihimbau 

untuk lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas baik dilingkungan rumah 

ataupun dilingkungan pekerjaan. Apabila pasien bekerja dilingkungan yang resiko 

cederanya tinggi sebaiknya masyarakat menggunakan alat kesehatan secara 

lengkap dan benar. 
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