
Merawat – Retak Tulang 

Retak adalah luka serius pada tulang dan jaringan sekitarannya seperti tendon, ligament, otot 
syaraf pembuluh darah dan kulit yang di indifikasikan dengan:- 

1. Reformitas dan mobilitas abnormal dari tulang yang terluka. 
2. Kelembutan yang berlebihan di sekitaran luka. 
3. Pembengkakan dan kebiru-biruan kerana darah beku yang disebabkan oleh rosaknya 

jaringan lembut dan pembuluh darah. 

 Perawatan. 

Jika Anda curiga terjadinya retak, maka urut sebenarnya dilarang, tiada boleh, di takuti retak 
menjadi  bertambah parah jika mengurut pada tempat dimana terjadinya retak walaupun 
sedikit atau kecil. Sebagai contoh serpihan tulang boleh melukakan arteri (urat), syaraf atau 
pembuluh darah. Terapi urut yang berpengalaman, menghendaki memberi rawatan dengan 
segera tetapi Anda tidak boleh melakukan rawatan apa sahaja sehingga sampai tulangnya 
diperbaiki (sembuh). Tutup luka yang terbuka dengan balutan bersih (gauze – cebisan kain yang 
boleh di dapati di Pharmacy). Segera bawa pasien kerumah sakit (klinik dimana ia akan diberi 
balutan atau semen) di sana. 

Jika balutan atau semennya  sudah dibuka, maka dengan izin doktor, Anda boleh memulai 
melakukan urut usapan atau layang, pada tulang dengan arah sesuai dengan aliran nadi. 
Rawatan urut boleh mengurangi kekejangan otot dan rasa sakit serta dapat membantu 
mengembalikan kekencangan otot. 

Siku Pegolf – Golfer’s Elbow 

Golfer’s Elbow ada persamaan dengan tennis elbow, cuma bezanya 
gejala terletak sisi dalam dari siku. Masalah muncul dari medial 
epicondyle di mana otot flexor lengan atas menempel. Pasien 
mengalami rasa sakit pada siku bahagian dalam dan rasa sakit itu 
juga terasa sampai pergelangan tangan dan jari bahkan sampai 
kesiku. 

Golfer”s elbow lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan tennis 
elbow. Biasanya gejala ini terjadi pada ahli sukan ”melempar” 

seperti lempar lembing, kriket, baseball dan ahli sukan raket lainnya. Pemain golf dengan 
kekuatan pada tangan kanan mungkin cukup beruntung kerana mengalami tennis elbow hanya 
di siku kiri dan golfer’s elbow di siku kanan. 
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Jika Anda bermain golf, cubalah untuk tidak melakukan lebih dari satu jam di tempat Anda 
bermain dan sering-seringlah beristirihat. Tidak diperlukan balutan kompresi atau mengangkat 
bahagian yang terluka keatas. 

Urut sangat berguna dalam rawatan kondisi ini. Lakukan urut ringan dan layang – usapan pada 
seluruh bahagian lengan dan usahakan posisi lengan berputar keluar sehingga Anda boleh 
melakukan sesuatu pada otot flexor. Lakukan urut ringan dan layang, urut friksi pada daerah ini. 
Jika terasa luka di pergelangan tangan dan jari , maka urutlah tangan dan pergelangan tangan 

Merawat – Shin Splints 

Kondisi ini yang juga di kenali dengan nama medial tibia stress sydrome pada umumnya terjadi 
pada pelari jarak jauh yang selalu melakukan latihan intensif di jalur atau jalan yang dengan 
permukaan yang keras. Rasa sakit di sepanjang sisi tibia (shin) kususnya di bahagian bawah 
tibia.         

Perawatan. 

”Shin Splints” boleh terjadi setelah terjadi trauma perlanggaran. Segera lakukan rawatan untuk 
menghindari dari berlakunya kondisi kronis. Berhentikan 
latihan dan beristirihatlah, jangan melanjutkan latihan sampai 
tidak ada lagi daerah dengan kelunakan yang tidak normal. 
Pekapkan dengan beg air batu untuk mengurangi peradangan 
dan rasa sakit. Setelah 48 jam ganti kompres panas dengan 
dingin (bergantian). 

Setelang peradangan hilang lakukan urutan pada kaki bawah 
telapak kaki. Rasa sakit kerana shin splints dirangsang ketika 
jari kaki atau sendi pergelangan kaki tertekuk kebawah. 
Lakukan urutan usapan pada kaki bahagian bawah dan 
lakukan friksi di sepanjang batas medial tibia untuk 
memecahkan adhesi. Lakukan gerakan pegang, putar dan 
pelintir otot gastrocnemus (bahagian betis) dan soleus di 
bahagian belakang betis. Usap kaki dan gerakkan pergelangan 
kaki. 

Hasil dari rawatan tersebut akan sangat luar biasa jika di urut di lakukan setiap hari. 

Jika kondisi ini tidak hilang, maka lakukan konsultasi dengan praktis medis (doktor) yang 
mungkin akan melakukan foto sinar X, mungkin terjadinya keretakan. 

Untuk menghindari terjadinya sydrome medial tibial, pilihlah sepatu yang selesa dan sesuai 
dengan permukaan tanah. Lakukan pemanasan dan peregangan dulu sebelum lari dan kaki 
harus di urut secara teratur setiap minggu 
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Memar (Bruises) 

Apabila terjadinya memar (bengkak dan biru kehitam-hitaman), 
bungkuslah air batu dengan kain atau tuala dan letakan di 
kawasan atau daerah yang tercedera (memar). Anda juga boleh 
menggunakan kompres air batu. 

Apabila luka memar telah mulai 
beransur sembuh dan mula 
mengembang dan merubah 
warnanya akan menjadi kehijau-
hijauan atau kekuning-kuningan, 

maka lakukanlah pada daerah tersebut dengan urut layang yang 
ringan untuk membantu kecepatan kesembuhan kecederaan itu. 
Urut dapat mempertingkatkan sirkulasi lokal dan menolak darah 
yang masuk dalam jaringan di sekitarannya untuk mengalir. 

Sila Lawat Web: 
www.treat-cure.com 
http://saatjais.formor.com  
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