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3 / Praktiska behandlingsförslag

3.1.2 Ryggrad
Rekommenderad behandling är att använda 36 Hz och och doser från 0,5 till 2 J/cm².
Cervikal region:
Punktbehandling med
början mot atlantooccipitallederna och ned
över halskotornas fasetter.

Fig. A

Thorakal-lumbal regionen:
Punktbehandling lateralt
om kotorna i utrymmet
mellan spinoserna.

Fig. B

Sacral-regionen:
Punktbehandla i nivå med
de sacrala foramina.

Fig. C
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3.1.3 Framben
Välj frekvens efter det befintliga tillståndet.

Fig. D

Fig. E

Mediala och laterala kollateralligament på distala interfalangealleden: 1 punkt medialt och
1 lateralt med en dos på 1 J/cm² (Fig. D).
Mediala och laterala kollateralligament på proximala interfalangealleden: 1 punkt medialt
och 1 punkt lateralt med en dos på 1 J/cm² (Fig. D).
Medial och laterala kollateralligamenten på metacarpofalangeallederna: 2 punkter med en
dos på 1 J/cm² (Fig. D).
Böjsenorna över metacarpalområdet från karpalben till kota: 5 punkter med ca. 2 cm
mellanrum med en dos på 1 J/cm² (Fig. D).
Fästet för kotans stödsena på sesambenen: 2 punkter per del med en dos på 1 J/cm²
(Fig.D).
Armbåge: Medialt och lateralt på olecranon med en dos på 1 J/cm² (Fig. E).
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Knäled: fästena för
tibio-rotularligamenten
(medial, median och
laterala). 6 punkter med
en dos på 1 J/cm².

Fig. G

Skräddarmuskel: en dos
på 1 J/cm².
Gracilismuskel:
(medialsidan av låret) med
en dos på 1 J/cm².

Fig. H
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8. M.infraspinatus: Den finns i fossa infraspintus på den laterala ytan av scapulae.
Funktionen är att abducera armen och vara en hjälp vid utåtrotation. Dessutom, om
än i mindre utsträckning, är den involverad i flexionen. Triggerpunkter i denna muskel
finns kaudalt om spina scapula (Fig. 1).
1. M.RECTUS CAPITIS VENTRALIS
2. M.MUTIFIDUS CERVICIS
3. M.BRACHIOCEPHALICUS
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4. M.RHOMBOIDEUS CERVICIS
5. M.RHOMBOIDEUS THORACIS
6. M.TRAPETZIUS
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7. M.SUPRASPINATUS
8. M.INFRASPINATUS
Fig. 1

9. Övre delen av m.triceps brachi: fungerar som en extensor av armbågen.
När armen är höjd öppnar triceps armbågsvinkeln. De översta triggerpunkten
finns ca.1 tum dorsalt om den undre triggerpunkten (Fig. 2).
10. Den under delen av m.triceps: fungerar som en extensor av armbågen. När armen
är höjd öppnar triceps armbågsvinkeln. Den nedre triggerpunkten finns omedelbart
dorsalt om olecranon (Fig.2).
9. ÖVRE DELEN AV M.TRICEPS BRACHI
10.DEN UNDER DELEN AV M.TRICEPS
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Fig. 2
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