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             Penatalaksanaan Terapi Modalitas SWD dan TENS   

  pada Osteoarthritis Lutut 

 

Program Studi D3 Fisioterapi  

 

ABSTRAK 

 Osteoarthritis adalah penyakit sendi  degenerative yang idiopatik. Dan 
ditandai dengan perubahan kartilago sendi, adanya pembentukan osteofit, 
serta perubahan tulang subkondral. Osteoarthritis memiliki tanda dan gejala 
berupa nyeri yang menjadi keluhan utama pada setiap penderita, selain itu 
kaku pada sendi lutut, keterbatasan luas gerak sendi lutut, krepitasi pada 
sendi lutut, kelemahan dan atropi pada otot daerah sendi lutut, deformitas, 
serta gangguan fungsional terutama dalam gerakan kehidupan sehari-hari 
seperti berjalan. Pada osteoarthritis mempunyai klasifikasi yang terbagi 
menjadi 4 yaitu grade 1 (ragu-ragu), grade 2 (ringan), grade 3 (sedang), dan 
grade 4 (berat) 

 Tindakan yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami 
osteoarthritis grade 4 adalah dengan mengurangi nyeri. Program fisioterapi 
yang dapat diberikan berupa terapi modalitas menggunakan SWD, TENS, 
serta edukasi. SWD  merupakan alat terapi yang menggunakan energi 
elektromagnetik dan bertujuan memperbaiki sirkulasi pada darah, penurunan 
kekakuan sendi, tingkat relaksasi otot tertentu, serta menurunkan nyeri. 
TENS merupakan stimulasi energi listrik untuk merangsang sistem syaraf 
yang efektif untuk meredakan nyeri. Serta edukasi yang meliputi kompres es, 
latihan isometric, serta menghindari aktivitas yang memperburuk kondisi. Hal 
ini nertujuan agar pasien dapat melakukan aktivitas fungsional secara optimal 
dengan nyeri yang cukup sedikit.  

 Hasil yang didapatkan setelah pasien melakukan  program fisioterapi 
dengan modalitas berupa SWD dan TENS sebanyak 4 kali yang dipasang 
pada kedua lutut secara bergantian yaitu masih adanya penurunan luas 
gerak sendi pada kedua lutut, masih terdapat spasme pada otot quadriceps 
dan hamstring kanan kiri, namun bengkak atau oedema pada lutut kanan 
sudah berkurang, dan adanya sedikit penurunan skala nyeri walaupun tidak 
terlalu signifikan.  
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