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PENGARUH PENAMBAHAN MOBILISASI SARAF SETELAH 

INTERVENSI STANDAR UNTUK MENGURANGI NYERI ISCHIALGIA 

DI KLINIK FISIOTERAPI PHYSIOSTORE TULUNGAGUNG 

 

Abstrak 

Latar belakang : Menurut data di klinik physiostore di Tulungagung dari bulan 

september sampai november 2020 penderita ischialgia 17 dari 62 pasien. Dari 

observasi dan wawancara di klinik physiostore pada beberapa pasien disana yang 

sering dikeluhkan adalah rasa nyeri, kaku, kesemutan, rasa seperti tersetrum dari 

punggung bawah sampai tungkai dan dari sekian keluhan ischialgia yang paling 

utama permasalahan adalah nyeri menjalar sampai tungkai sering timbul yang 

akibatnya mengganggu saat melakukan aktifitas menjadikan kualitas aktifitas juga 

ikut menurun. Tujuan :  untuk mengetahui pengaruh pemberian mobilisasi saraf 

setelah intervensi standar untuk mengurangi nyeri. Metode : Penelitian ini 

merupakan quasi experimental dengan pendekatan metode single subject research 

ABABA design dengan sampel penelitian sebanyak 3 orang. pemberian treatment 

yang berbeda setiap subjek sebanyak 6 kali selama 14 hari. Subjek A dengan 

intervensi standar + mobilisasi saraf, subjek B intervensi standar (US dan TENS), 

dan subjek C hanya mobilisasi saraf. Pengumpulan data penelitian menggunakan 

beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan pemeriksaan nyeri 

menggunkan skala NRS selanjutnya akan diproses melalui analisa deskriptif berupa 

grafik dan tabel. Hasil : Hasil penelitaian ini pada nyeri diam NRS dari baseline A1 

ke A3 antara lain pada subjek A turun sebanyak 3 angka, subjek B turun 3 angka 

dan subjek C turun 2 angka. Pada nyeri gerak NRS dari baseline A1 ke A3 antara 

lain pada subjek A turun 3 angka, subjek B turun 2 angka, subjek C turun 2 angka. 

Kesimpulan : Hasil dari analisa penelitian skripsi ini adalah bahwa penambahan 

mobilisasi saraf setelah intervensi standar tidak memberikan perbedaan penurunan 

nyeri pada keluahan nyeri diam. Sedangkan pada nyeri gerak penambahan 

mobilisasi saraf setelah intervensi standar memberikan perbedaan penurunan nyeri 

yang lebih baik pada keluhan nyeri gerak 

 

Kata Kunci : ischialgia, mobilisasi saraf, NRS, nyeri 

 

Abstract 

Background: According to data at the physiostore clinic in Tulungagung from 

September to November 2020, 17 of 62 patients with ischialgia had sciatica. From 

observations and interviews at the physiostore clinic, several patients there who 

often complain are pain, stiffness, tingling, a feeling like being electrocuted from 

the lower back to the legs and from only ischialgia complaints, the main problem is 

pain radiating to the legs which often occurs which interferes with performing 

activity makes the quality of activity also decreases. Objective: to determine the 

effect of giving nerve mobilization after standard intervention to reduce pain. 

Methods: This research is a quasi-experimental approach with a single subject 

research method ABABA design with a research sample of 3 people. giving 

different treatment for each subject 6 times for 14 days. Subject A with standard 

intervention + nerve mobilization, subject B with standard intervention (US and 
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TENS), and subject C with only nerve mobilization. Collecting research data using 

several techniques such as observation, interviews, documentation, and 

examination using the NRS scale will then go through descriptive analysis in the 

form of graphs and tables.. Results: The results of this study on silent pain in NRS 

from baseline A1 to A3, among others, subject A decreased by 3 points, subject B 

decreased by 3 points and subject C decreased by 2 points. In NRS motion pain 

from baseline A1 to A3, among others, subject A decreased by 3 points, subject B 

decreased by 2 points, subject C decreased by 2 point. 

Conclusion: The result of the analysis of this thesis research is that the addition of 

nerve mobilization after the standard does not provide a difference in pain reduction 

in silent pain complaints. Whereas in motion pain, the addition of nerve 

mobilization after standard intervention provides a better difference in pain 

reduction in complaints of motion pain 

 

Keywords: ischialgia, nerve mobilization, NRS, pain 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring berjalannya waktu manusia modern ingin menjadi lebih maju pada 

bidangnya masing-masing khususnya dalam ekonomi, hal ini meningkatkan 

produktitas seseorang untuk bekerja lebih keras. Disamping itu, hal tersebut juga 

mempengarungi pola pikir dan gaya hidup sebagaimana kebutuhan dan keinginan 

juga meningkat. Kebutuhan dan keinginan tersebut agar terpenuhi menjadikan 

seseorang bekerja lebih keras lagi, serta aktifitas yang berulang - ulang dan 

berlebihan tanpa memperhatikan waktu dan beban yang diterima tubuh sehingga 

mempercepat proses degenerasi sehingga menimbulkan keluhan pada tubuh. 

Sebagai contoh duduk dalam waktu yang lama, mengangkat beban yang 

berlebihan, dan kurangnya olahraga, kemudian dapat timbul rasa nyeri atau kaku 

pada punggung bawah yang diakibatkan pembebanan berlebih pada tulang 

belakang, dalam kasus tertentu nyeri dapat timbul hingga tungkai bawah disertai 

kesemutan yang biasa disebut ischialgia. 

Ischialgia merupakan manisfestasi dari nyeri punggung bawah yang 

menyebabkan pasien mengalami rasa nyeri dan/atau parestesia dalam distribusi 

saraf ischiadikus atau akar saraf lumbosakral yang berhubungan. Ischialgia sering 

diperparah dengan fleksi tulang belakang, memutar, menekuk ke samping, atau 

batuk. 
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Sebagian besar kasus ischialgia disebabkan oleh kondisi peradangan yang 

menyebabkan iritasi saraf ischiadikus, dan kompresi langsung pada saraf 

menyebabkan disfungsi motorik yang lebih parah (Davis et al., 2020). 

Di Indonesia menunjukan prevalensi ischialgia 18-21%, pada laki-laki 13,6% 

dan pada wanita 18,2% (Wardoyo, Tandya, & Ismiatun, 2017). 

Menurut data di klinik physiostore di Tulungagung dari bulan september 

sampai november 2020 penderita ischialgia 17 dari 62 pasien. Dari observasi dan 

wawancara di klinik physiostore pada beberrapa pasien disana yang sering 

dikeluhkan adalah rasa nyeri, kaku, kesemutan, rasa seperti tersetrum dari 

punggung bawah sampai tungkai dan dari sekian keluhan ischialgia yang paling 

utama permasalahan adalah nyeri menjalar sampai tungkai sering timbul yang 

akibatnya mengganggu saat melakukan aktifitas menjadikan kualitas aktifitas juga 

ikut menurun.  

Di klinik physiostore Tulungagung kondisi ischialgia biasa diberikan 

intervensi standar yaitu ultrasound dan TENS, dalam pemberian intervensi tersebut 

beberapa pasien kondisi ischialgia masih mendapati rasa nyeri. 

Beberapa literatur memberikan metode untuk menangani permasalahan 

ischialgia anatara lain pada penelitian Ahmed et al (2013), menyimpulkan bahwa 

mobilisasi saraf dengan fisioterapi konvensional lebih efektif daripada fisioterapi 

konvensional saja untuk mengurangi nyeri selama 14 hari seminggu 3x, kemudian 

penelitian KSM et al (2019), menyimpulkan hal yang sama bahwa mobilisasi saraf 

dengan fisioterapi konvensional lebih efektif daripada fisioterapi konvensional 

sendiri selama 5 sesi selama 2 minggu.  

Dari permasalahan yang ditimbulkan ischialgia dan beberapa literatur yang 

mendukung diatas, peneliti tertarik dengan pengaruh penanganan fisioterapi dalam 

mengurangi nyeri dengan penambahan mobilisasi saraf setelah intervensi standar 

sebagai intervensi untuk mengurangi nyeri ischialgia di klinik fisioterapi 

physiostore Tulungagung.. 
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2. METODE 

Penelitian ini merupakan quasi experimental dengan pendekatan metode single 

subject research ABABA design. Single subject research adalah metodologi ilmiah 

yang tepat digunakan untuk mendefinisikan prinsip - prinsip dasar perilaku serta 

membangun praktik berdasarkan evidence (bukti ilmiah) (Alnahdi, 2015). Desain 

yang digunakan adalah ABABA desain yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan mobilisasi saraf setelah intervensi standar untuk mengurangi 

nyeri ischialgia. Peneliti menggunakan 3 responden dengan treatment yang berbeda 

disetiap responden. waktu penatalaksanaan kegiatan penelitian dilakukan selama 14 

hari dengan 6 kali treatment dan 3 kali baseline. Tempat penelitian ini dilakukan di 

klinik fisioterapi physiostore Tulungagung, Sampel penelitian ini menggunakan 

teknik consecutive sampling dengan mengambil sampel yang telah memenuhi 

kriteria menurut inklusi dan ekslusi antara lain pada kriteria inklusi : ischialgia et 

causa hnp grade 1-2/bulging disc/ protusi (MRI/Rontgen), Pria dan wanita, 

responden merupakan pasien di klinik physiostore tulungagung, usia 30 tahun 

hingga 60 tahun, pemeriksaan spesifik (lasseque, bragard, dan neri) positif, 

bersedia menjadi sampel penelitian. Eklusi : HNP kondisi akut, diagnosis 

komplikasi sekunder seperti tumor, TB tulang belakang, patah tulang, dislokasi, 

infeksi (misalnya: Artritis Reumatoid, Spondilitis Ankilosis, lesi cauda equina, 

pembedahan pada tulang belakang (misalnya: disektomi, fiksasi tulang belakang, 

laminektomi, dll), komplikasi metabolik syndrome yang rentan mengalami 

penyakit jantung koroner, stroke, dan gangguan pembuluh darah lainnya, wanita 

hamil, tidak bersedia menjadi responden. Berikut metode yang diterapkan: 

Tabel 1. Tabel metode ABABA 

A (pre) B A (post) B A(post) 

Baseline 

Measure 

Treatment 

Condition 

Baseline 

Measure 

Treatment 

Condition 

Baseline 

Measure 

 A1(1x) B1 (3x) A2(1x) B2 (3x) A3(1x) 

Keterangan : 

A1 : Baseline pertama pemeriksaan nyeri (nyeri diam dan gerak) sebelum 

diberikan treatment 
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B1 : Diberikan treatment pada subjek A (US dan TENS), subjek B (US, 

TENS, dan Mobilisasi Saraf), subjek C (Hanya Mobilisasi Saraf) minggu 

pertama (3x) 

A2 : Baseline kedua, pemeriksaan kembali nyeri (nyeri diam dan gerak) 

1x24 jam setelah diberikan treatment minggu pertama (B1) 

B2 : Diberikan treatment pada subjek A (US dan TENS), subjek B (US, 

TENS, dan Mobilisasi Saraf), subjek C (Hanya Mobilisasi Saraf) minggu 

kedua (3x) 

A3 : Baseline ketiga, pemeriksaan kembali nyeri (nyeri diam dan gerak) 

1x24 jam setelah diberikan treatment minggu kedua (B2) 

 

Treatment 

US : 

Frekuensi : 1 Mhz , Intensitas : 1,5Watt/cm2, Tipe : continous, lokasi : lumbosacral 

( antara L4 - S1), Durasi : 8 menit 

TENS : 

Frekuensi : 100 hz, pulse width : 200 us, intensitas : Toleransi, pattern : continuous, 

elektroda : 2 channel (2 pad pada lumbal, 2 pad pada tungkai), durasi : 30 menit 

Mobilisasi saraf : 

Mobilisasi saraf tibialis 

SLR + dorsifleksi ankle sebanyak 2 set 20 pengulangan masing - masing dilakukan 

perlahan dan ritmis di masing - masing sesi (oscillations). 

Mobilisasi saraf peroneus 

SLR + gerakan plantarfleksi ankle sebanyak 2 set 20 pengulangan masing - masing 

dilakukan perlahan dan ritmis di masing - masing sesi (oscillations). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Tabel 2. Data Subyektif 

Subjek A B C 

Nama Ny. M Tn. S Ny. S 

Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki Perempuan 

Usia 59 th 57 th 56 th 

Pekerjaan PNS (guru SD) Mekanik (pensiun) PNS (guru SD) 

Diagnosa Ischialgia (dexstra) Ischialgia (dexstra) Ischialgia (dexstra) 

Treatment Intervensi Standar 

+ Mobilisasi Saraf 

Intervensi Standar 

(US dan TENS) 

Mobilisasi Saraf 
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Tabel 3. Nilai NRS nyeri diam 

 Baseline A1 Baseline A2 Baseline A3 

Subjek A 7 6 4 

Subjek B 7 6 4 

Subjek C 7 6 5 

 

Tabel 4. Nilai NRS nyeri gerak 

 Baseline A1 Baseline A2 Baseline A3 

Subjek A 8 7 5 

Subjek B 8 7 6 

Subjek C 7 7 5 

 

3.1.1 Analisa data sederhana 

Pengukuran nyeri pada fase baseline selalu dilakukan pada awal sebelum diberikan 

treatment. Berikut pebandingan nilai NRS antar subjek pada setiap baseline untuk 

mengetetahui perubahan nyeri setiap minggunya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik perbandingan nyeri diam antar subjek 

Dari ketiga hasil diatas subjek A dengan treatment mobilisasi 

saraf+intervensi standar dan subjek B dengan intervensi standar (TENS+US) 

menunjukan hasil penurunan nyeri diam yang sama sebanyak 3 nilai, dan pada 

subjek C dengan treatment hanya mobilisasi saraf hanya turun 2 nilai.  

Disimpulkan bahwa terdapat penurunan nyeri diam pada ketiga subjek 

tesebut, akan tetapi dari subjek A dengan intervensi standar+ mobilisasi saraf dan 

subjek B dengan intervensi standar saja memiliki penurunan nyeri diam yang sama 

persis sehingga penambahan mobilisasi saraf setelah intervensi standar tidak 
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menunjukkan perbedaan yang signifikan, dan pada subjek C treatment dengan 

mobilisasi saraf saja memiliki hasil penurunan yang paling rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik perbandingan nyeri gerak antar subjek 

Dari ketiga hasil diatas subjek A dengan treatment intervensi 

standar+mobilisasi saraf nyeri gerak turun sebanyak 3 angka, pada subjek B dengan 

intervensi standar (TENS+US) menunjukan hasil penurunan nyeri gerak yang sama 

sebanyak 2 nilai, dan pada subjek C dengan treatment hanya mobilisasi saraf  turun 

2 nilai. 

Dari ketiga subjek bahwa terdapat penurunan nyeri gerak, akan tetapi dari 

subjek A dengan intervensi standar+ mobilisasi saraf memiliki penurunan nyeri 

paling baik kemudian subjek B dengan intervensi standar dan subjek C treatment 

dengan mobilisasi saraf memiliki penurunan nyeri urutan kedua setelah subjek A. 

Dari hasil diatas menunjukan penurunan nyeri gerak pada subjek A yang 

paling baik sehingga penambahan mobilisasi saraf stelah intervensi standar 

memiliki penurunan nyeri gerak lebih baik daripada tidak ditambahkan. 

3.2 Pembahasan 

Setelah dilakukan analisi data menggunakan grafik dan tabel memperlihatkan 

adanya perubahan penurunan nyeri dari baseline A1 ke A3. 

Pada pengukuran nilai nyeri NRS terlihat terjadi penurunan nyeri dari 

baseline A1 ke A3 pada ketiga subjek tersebut. Pengukuran nyeri dibagi menjadi 

dua yaitu nyeri diam dan nyeri gerak. Pada pengukuran nyeri diam terlihat terjadi 
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penurunan pada ketiga subjek akan tetapi terdapat perbedaan nilai nyeri NRS dari 

ketiga subjek. 

Subjek A (intervensi standar+mobilisasi saraf) menurunkan 3 poin dari nilai 

7 ke nilai 4 selamjutnya subjek B (intervensi standar=us+tens) menurunkan 3 poin 

dari nilai 7 ke nilai 4 dan terakhir subjek C (mobilisasi saraf) menurunkan 2 poin 

dari nilai 7 ke nilai 5. 

Hasil diatas memperlihatkan adanya perbedaan hasil nilai NRS dengan 

pemberian terapi yang berbeda dimana nilai nyeri diam pada subjek A dan B 

memiliki hasil yang sama sehingga dari analisa data NRS pada nyeri diam tidak ada 

pengaruh penambahan mobilisasi saraf setelah intervensi standar dalam 

mengurangi nyeri. Kemudian pada subjek C memiliki hasil yang paling rendah pada 

penurunan nilai NRS nyeri diam. 

Pada pengukuran nilai nyeri gerak sama halnya dengan nilai nyeri diam 

dimana ketiga subjek terlihat terjadi penurunan nilai nyeri gerak NRS akan tetapi 

memiliki hasil yang berbeda. 

Subjek A (intervensi standar+mobilisasi saraf) menurunkan 3 poin dari nilai 

8 ke nilai 5 kemudian subjek B (Intervensi standar=us+tens) menurunkan 2 poin 

dari 8 ke 6 dan terakhir subjek C (mobilisasi saraf) menurunkan 2 poin dari 7 ke 5. 

Hasil diatas memperlihatkan adanya perbedaan hasil nilai NRS nyeri gerak 

pada ketiga subjek dengan treatment yang bebeda. Pada subjek A memiliki 

penurunan nyeri paling baik kemudian disusul subjek B dan subjek C sehingga dari 

analisa data NRS pada nyeri gerak diatas terdapat pengaruh penurunan penambahan 

mobilisasi saraf setelah intervensi standar. 

Hal yang mendasari perbedaan ketiga subjek dan alasan subjek A 

memberikan dampak penurunan yang baik pada nilai nyeri gerak NRS tersebut 

adalah mekanisme yang didapatkan dari pemberian treatment yang berbeda pada 

ketiga subjek. Alasan diberikan treatment yang berbeda adalah untuk mengetahui 

perbedaan penurunan nilai nyeri pada penderita ischialgia dengan subjek A 

intervensi standar ditambahkan mobilisasi saraf, subjek B intervensi standar 

(US+TENS), dan subjek C mobilisasi saraf. 
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Pemberian treatment ultrasound dapat diberikan pada kasus ischialgia untuk 

mengurangi spasme otot paravertebra. Spasme otot yang berkepanjangan dapat 

menimbulkan vasokonstriksi pembuluh darah yang mengakibatkan iskemia 

sehingga penderita akan membatasi adanya gerakan yang dapat menimbulkan 

nyeri. Spasme otot yang terjadi disini adalah merupakan suatu mekanisme proteksi, 

karena adanya spasme otot akan membatasi gerakan sehingga dapat mencegah 

kerusakan lebih berat, namun dengan adanya spasme otot, juga terjadi 

vasokonstriksi pembuluh darah yang menyebabkan iskemia dan sekaligus 

terjadinya nyeri (Meliala, 2004). 

Sebuah penelitian berbentuk single blind placebo-controlled trial 

menyatakan bahwa dengan penambahan terapi ultrasound mengurangi nyeri pada 

pasien LBP (Ebadi et al., 2012). Watson dan Young (2008) juga menjelaskan, 

dengan vibrasi mekanis terapi ultrasonik menghasilkan efek termal dan non-termal 

berupa cavitation, acoustic streaming dan micromassage sehingga meningkatkan 

aliran darah lokal yang membantu perbaikan jaringan yang rusak. Dengan 

micromassage juga akan memberikan efek sedatif dan analgesik pada saraf afferent 

II dan III dan memblokade nosiseptor karena teraktivasinya mekanoreseptor pada 

kulit. 

Selanjutnya adalah penggunaan treatment TENS dalam penelitian Facci et al. 

(2011) yang mengatakan TENS dapat menghasilkan arus yang akan disampaikan 

ke permukaan kulit punggung bawah melalui elektroda, sehingga menyebabkan 

rangsangan fisiologis dari jaringan yang bersangkutan, baik berakibat langsung 

maupun tidak langsung. 

Pada penelitian ini penggunaan pengaturan TENS adalah pada tingkat 

segmental yang mengacu pada teori gerbang kontrol (Gate Control Theory) yang 

dimana TENS akan menghasilkan efek analgesia dengan jalan mengaktifasi serabut 

A-beta yang akan menginhibisi neuron nosiseptif di cornu dorsalis medulla spinalis 

sehingga nyeri berkurang (Parjoto, 2006). 

Herniasi diskus, kompresi akar saraf menghambat aliran darah akar saraf. 

Perubahan mikrosirkulasi saraf menyebabkan rasa sakit dan pelepasan mediator 

inflamasi. 
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 Kompresi dan mikrosirkulasi akar saraf yang terganggu, dan tekanan pada 

saraf juga akan mempengaruhi edema dan demielinasi. Teknik mobilisasi saraf 

gerakan osilasi pendek sudah cukup untuk membubarkan edema, sehingga 

mengurangi hipoksia dan mengurangi gejala terkait. Studi tersebut menyarankan 

bahwa teknik mobilisasi saraf akan berguna dalam mengobati nyeri punggung 

bawah dan ekstremitas bawah serta terkait dengan disfungsi ketegangan saraf 

(Alatawi, 2019). 

Pada penelitian ini penambahan mobilisasi saraf setelah intervensi standar 

(US dan TENS) memberikan penurunan nyeri paling baik pada subjek A khususnya 

pada nyeri gerak. 

Hal ini didukung oleh penelitian Ahmed et al (2013) bahwa mobilisasi saraf 

bisa menjadi modalitas yang efektif pada pasien ischialgia bila dikombinasikan 

dengan bentuk modalitas fisioterapi lainya. Hasil penelitian ahmed mendukung 

gagasan mobilisasi saraf dapat mengatasi atau membantu mencegah adhesi akar 

saraf melalui gerakan dan dapat disimpulkan bahwa pendekatan pengobatan dalam 

penelitian ini merupakan alternatif yang layak dan baik dibandingkan dengan  

pendekatan non-bedah yang telah dipelajari 

KSM et al, (2019) juga berpendapat bahwa mobilisasi saraf dengan fisioterapi 

konvensional lebih efektif daripada fisioterapi konvensional sendiri untuk pasien 

dengan LBP yang menjalar ke kaki. 

Dari hasil paparan analisa data dari subjek dan sumber pustaka yang 

mendukung penelitian ini maka ditarik kesimpulan bahwa dengan penambahan 

mobilisasi saraf setelah intervensi standar dapat meringankan keluhan nyeri 

ischialgia khususnya nyeri gerak dimana nyeri gerak berkaitan dengan kualitas 

aktifytas fungsional 

Meskipun memberikan hasil yang baik, penelitian ini merupakan level 

terendah dalam penelitian berbasis bukti. Dengan demikian, penggunaan hasil 

penelitian ini harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Metode studi 

kasus ini sangat perlu dikembangkan kedepannya untuk meningkatkan metode 

penelitian yang lebih baik. 
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4. PENUTUP 

4.1 kesimpulan 

Hasil dari analisa penelitian skripsi ini adalah bahwa penambahan mobilisasi saraf 

setelah intervensi standar tidak memberikan perbedaan penurunan nyeri pada 

keluahan nyeri diam. 

Sedangkan pada nyeri gerak penambahan mobilisasi saraf setelah intervensi 

standar memberikan memberikan perbedaan penurunan nyeri yang lebih baik pada 

keluhan nyeri gerak. 

 Pada nyeri gerak sebagai salah satu keluhan utama yang selalu muncul, 

dalam pemberian treatment ischialgia dapat diberikan kombinasi intervensi 

mobilisasi saraf dan intervensi standar yang masing-masing treatment tersebut 

berupaya memberikan dampak yang baik terhadap menurunkan rasa nyeri 

khusunya terhadap nyeri gerak sehingga memberikan peningkatan terhadap kualitas 

hidup dan beraktifitas. 

4.2 Saran 

a. Berharap suatu saat penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan 

yang lebih lebih lengkap dengan ditambahkan pengukuran aktifitas 

fungsional, IMT, dan pemeriksaan lainnya sehingga dapat diketahui 

pengaruh yang saling keterkaitan satu sama lain. 

b. Pemberian treatment dengan penambahan mobilisasi saraf setelah 

intervensi standar dapat dijadikan salah satu opsi untuk mengurangi keluhan 

nyeri pada ischialgia. 
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