ANNONS

Hela denna sida är en annons

ANNONS

Neurac och Stimulametoder kan ta bort smärta,
öka muskelaktivitet och funktion
Pilotstudier indikerar att metoderna fungerar även vid långtidsproblem t.ex. whiplash. Ökat EMGaktivitet och förbättrat funktionella rörelser kan noteras efter bara ett par minuters behandling.
Glenn Bilby, B.Physio(Aus), B.App.Sci.(Human Movement)Hons, Mette Dahl, Leg. Sjukgymnast
Neurac (neuromuskulär aktivering) är
en behandlingsmetod som stimulerar
det sensorimotoriska systemet och kan
reducera smärta dramatiskt. Förklaringen är att led-, muskel- och senreceptorer kommunicerar med CNS och
påverkar signalströmmen från/till hjärnan, ryggraden och muskulaturen. Det
är välkänt att proprioceptiva signaler
från mekanoreceptorer kan blockera
smärtsignaler.

till 200 terapeuter som har Neurac cer-

Sverige påstår att de har haft framgång
med patienter de tidigare hade svårt att
hjälpa innan de kunde Neuracmetoden.

Manualterapeuter hävdar att passiv
behandling i kombination med aktiv
Neuracbehandling fungerar
S-E-T
träning
hos
kvinnor
med
bäckenbäst.
Många studier har visat att muskelrelaterad smärta efter graviditet i studier
aktiviteten i de djupa stabiliserande
musklerna i rygg och nacke blir sämre publicerade i Spine år 2004.
Det är många som blandar ihop Neurac
med smärta, och funktionen kommer
inte tillbaka automatiskt efter att smär- (tidigare S-E-T) och ”slingentisch.”
tan har försvunnit. Uteblir aktiveringen Redskapen kan likna varandra, men
metoderna är helt olika. Neuracmetoden
skadan och smärtan kommer tillbaka – har en fokus på dynamisk stabilitet i
detta är kanske en förklaring till varför rygg-bäcken-höft, nacke-axel, höft60 % av alla med ryggsmärta inte blir knä- fot och armbåge- hand.
bra.
Tre universitet i Norge, samt universitet Den består av fyra unika element:
Neurac kurs
i Danmark, Japan och USA är intresse- 1. Träning i sluten kinetisk kedja (koaktivering av antagonister)
rade av varför Neurac metoden har så
De deltagare som har varit på Neurac
2. Distal kontrol genom proximal stabra och snabbt klinisk effekt.
kurserna menar, vid utvärdering, att det
bilitet (sensomotorisk utmaning)
är lätt att bygga på sin grundkunskap
3. Gradvis ökande belastningsgrad
med de senaste internationella studi(kontrollerande träningseffekt)
erna, Neurac’s ”Weak Link” tester och
4. Smärtfri (utan smärtinhibering).
nya Neurac behandlingstekniker. Efter
kursen kan man använda metoden
De senaste åren har klinisk erfarenhet
direkt med patienter som behöver aktiv
visat att kontrollerad vibration, lokalt
behandling eller smärtreducering.

Alpinlandslaget - rygg/höft/knä kontroll

Neuracmetoden har sitt ursprung från
S-E-T (Sling Exercise Therapy)
grundad i Norge för många år sen. Britt

Mammagrupp - bäckenbotten/bålstabilitet

effekten av behandlingen. Bakgrunden
för detta är att muskelspolar reagerar på
högre frekvenser och med Stimulametoden kan man kontrollera frekvensen och amplituden.

mellan vanlig sjukgymnastik och
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