
“Bebas dari derita skoliosis.”

Dengan bangga kami hadirkan teknologi terbaru perawatan nyeri 

punggung bawah yang disebabkan oleh penyakit tulang belakang atau 

cedera. Sabuk traksi ScolioEase™ memiliki ‘Sistem Ekspansi Kantung 

Udara’ yang unik yang mengurangi tekanan pada tulang belakang dan 

sangat efektif menghilangkan dan menangani rasa sakit. Sabuk Traksi 

ScolioEase™ merupakan desain baru yang sangat bermanfaat untuk 

kasus pra dan pasca operasi dan memberikan fleksibilitas yang lebih 
besar.

“Bebas dari derita skoliosis.”

Panduan Pengguna

Dr Kevin Lau

Klinik Skoliosis & Koreksi Tulang Belakang

Scoliosis & Spine Correction Clinic

302 Orchard Road #10-02A

Tong Building (Rolex Centre),

Singapore 238862.

Email: support@hiyh.info

Untuk informasi lebih lanjut tentang pelengkap 

DVD latihan, Audiobook dan Aplikasi ScolioTrack untuk iPhone, 

kunjungi:

 www.HIYH.info
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Apa isi Kotak? Apa itu Sabuk Traksi ScolioEase?

Sebagai alat yang telah dipatenkan, Sabuk Traksi ScolioEase dengan 

lembut mengangkat batang tubuh pengguna menggunakan kolom udara 

vertikal. Sabuk Traksi ScolioEase™ ringan, tipis dan sangat mudah 

digunakan. Selain membantu mengurangi rasa sakit dan mencegah 

cedera, ScolioEase™ menstabilkan punggung dan meningkatkan 

mobilitas.  Sabuk dapat dipakai dengan mudah di balik pakaian dan 

pengguna dapat melakukan rutinitas sehari-hari seperti mengemudi, 

berjalan, dan berdiri untuk waktu yang lama.   Gaya hidup aktif dengan 

gerakan seperti olahraga dan rekreasi dipermudah dengan Sabuk Traksi 

ScolioEase™.

Hasil ScolioEase™ dibuktikan dengan   mengenakannya di antara bagian 

bawah tulang rusuk dan bagian atas pinggul (iliac crest).   Pengangkatan 

traksi dihasilkan oleh sabuk, yang menghasilkan pengurangan tekanan 

di daerah lumbal. Kolom udara yang dapat mengembang secara vertikal 

menciptakan “Body Jack” virtual yang memberikan dekompresi tulang 

belakang. Hasilnya, nyeri bawah dan menyebar karena kompresi saraf 

menjadi hilang.

Sabuk traksi ScolioEase™ menghilangkan efek kompresi gravitasi dan 

membantu rehabilitasi aktif.  Rasa sakit berkurang dengan ‘alami’ karena 

ruang antara tulang belakang meningkat yang memungkinkan diskus 

intervertebralis kembali ke posisi aslinya.

Sabuk Traksi ScolioEase

Panduan Pengguna

Pompa Pengembang
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Indikasi untuk Sabuk ScolioEase

Pengguna yang disarankan adalah semua yang menderita nyeri akut atau kronis 

pada tulang belakang lumbal karena keseleo.  Sabuk juga sangat berguna bagi 

penderita diskus intervertebralis yang mengalami herniasi.  Skoliosis, Stenosis 

Tulang Belakang, dan Spondilolisis adalah bentuk lain dari masalah yang dapat 

ditangani alat ini dengan baik. Bagi yang akan melakukan operasi herniasi diskus 

atau yang telah melakukannya juga dapat memanfaatkan alat ini.  Wanita yang 

pernah hamil, melahirkan dan menderita sakit punggung setelahnya juga dapat 

memanfaatkan alat ini dan mempermudah kegiatan selama periode menyusui. 

Siswa dan pekerja kantor yang duduk berjam-jam di ruang belajar atau meja kerja 

dengan posisi tubuh yang buruk dan mereka yang tidak menggunakan kursi yang 

dirancang secara ergonomis dapat menggunakan alat ini untuk mengurangi rasa 

sakit punggung mereka.  Mereka yang memiliki otot inti lemah yang cenderung 

menyebabkan sakit punggung cocok menggunakan alat ini karena akan 

menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan otot inti.  

Pekerjaan yang melibatkan penggunaan otot, seperti mengangkat beban berat 

dan pekerja tangan. Alat ini akan sangat membantu menghilangkan nyeri sambil 

mencegah cedera lebih lanjut saat bekerja.  Hal serupa juga berlaku bagi 

olahragawan karena punggung mereka sering tertekan saat melakukan latihan 

atau di acara olahraga di mana tekanan maksimum dan beban diberikan pada 

tulang belakang.  Singkatnya, alat seperti Sabuk ScolioEase ini bermanfaat 

bagi gaya hidup siapa pun, dengan atau tanpa skoliosis untuk mengobati nyeri 

punggung bawah dan masalah terkait saraf.

Sangat Nyaman Digunakan

Kenyamanan adalah keuntungan lain yang dapat dimiliki pasien pengguna 

sabuk ScolioEase. Dapat digunakan untuk durasi dan kekuatan yang berbeda 

berdasarkan tekanan yang Anda terapkan. ScolioEase dapat disesuaikan secara 

individual sesuai kebutuhan serta situasi atau kegiatan yang akan dilakukan. 

   

Alat dapat dibawa dan tidak menghabiskan sumber daya listrik serta tidak 

tergantung pada obat, dsb. Tidak seperti obat-obatan, alat tidak memiliki tanggal 

kedaluwarsa. Ini adalah investasi satu kali dan tidak melibatkan pembayaran 

berulang.   

Ketika dipakai, pengguna tetap nyaman menjalani aktivitas normal sehari-hari 

dan bahkan dapat melakukan latihan ringan.  Alat tersembunyi di balik pakaian 

sehingga tidak kelihatan dari luar.  

 

Tidak ada efek samping, efek setelahnya, atau komplikasi lainnya yang dilaporkan 

dalam hal efeknya terhadap tulang belakang. ScolioEase mudah digunakan 

dimana pasien tidak perlu diajari cara penanganan sendiri di rumah 

Karenanya, penanganan menjadi lebih nyaman dan pasien dapat mengendalikan 

hidup mereka. Studi klinis membuktikan bahwa sabuk traksi ScolioEase dapat 

meningkatkan jangkauan gerak Anda, mengurangi nyeri punggung, dan mencegah 

degenerasi tulang belakang. Saya telah melihat sendiri hasil yang luar biasa pada 

pasien saya dan sering menggunakan Sabuk Traksi ScolioEase bersamaan 

dengan diet dan olahraga. 
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Bagaimana Sabuk ScolioEase Bekerja?

Posisikan sabuk antara tulang 

rusuk bagian bawah dan tulang 

pinggul. Pastikan sabuknya 

kencang dan pas di pinggang.

Kembangkan sabuk sepenuhnya 

menggunakan pompa yang tersedia. 

Sabuk akan mengembang secara 

vertikal dari 13cm menjadi 21cm.  Ini 

akan memberikan efek traksi pada area 

tulang belakang.

Efek dekompresi/ traksi dari Sabuk ScolioEase meningkatkan jarak antar-tulang 

belakang saat kolom udara mengembang secara vertikal dengan lembut.

Sebelum Perawatan:

Diskus yang mengalami 

herniasi atau menggembung 

menyebabkan nyeri pada tulang 

belakang dengan memberikan 

tekanan pada akar saraf.

Setelah Perawatan:

Dengan menggunakan Sabuk 

Traksi ScolioEase sebagai “Body 

Jack”, ekspansi kolom udara 

meningkatkan ruang interverte-

bralis sehingga menyebabkan 

penurunan gravitasi serta tekanan 

di daerah lumbal.
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Fitur Sabuk ScolioEase

Pengurangan efek gravitasi dan beban tekan untuk relaksasi kejang otot, 

kram, ketegangan dan rasa sakit yang terkait dengan skoliosis.

Membantu meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh skoliosis, 

cakram degeneratif/ penyakit sendi, linu panggul, spondylosis, dan 

stenosis tulang belakang.

Traksi diskus intervertebralis menyebabkan berkurangnya rasa sakit di 

punggung, pinggul, paha, tungkai dan kaki terutama disebabkan oleh 

skoliosis, penonjolan, dan hernia diskus.

Membantu mereka yang harus mengangkat beban berat, mengemudi 

atau duduk berjam-jam, karena beban tekan pada skoliosis berkurang.

Membantu memelihara postur yang baik, yang memungkinkan 

pemerataan berat seluruh tulang belakang skoliosis lumbal.

Dapat dikenakan di balik pakaian.

Nyaman dan ringan memungkinkan rentang gerak yang aman saat 

dikenakan.

Terbuat dari katun 100% yang lembut dan tahan lama.

Herniasi nukleus pulposus 

yang menekan nerve root.

Spinal Cord

Spinal nerve root

Nucleus pulposus

Fibrous ring

Vertebral body

Diskus normal vs terherniasi
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Cara Pemakaian

Penting

Catatan: Jangan mengenakan Korset 

Traksi ScolioEase saat makan atau 

setidaknya 1 jam setelah makan. Pilih 

ukuran yang sesuai dengan mengukur 

lingkar perut/ daerah pusar agar ukuran 

sabuk akurat.

Pegang Korset Traksi ScolioEase di belakang batang tubuh dan balut di 

sekitar area perut. Saat kedua ujungnya saling berdekatan di daerah 

perut, silangkan ujungnya dengan ujung katup di atasnya. Pastikan Velcro 

sekencang mungkin. Lihat Gambar 2. Sabuk harus terpasang dengan 

kencang, aman dan nyaman.

 Sebelum mengembangkan sabuk, pastikan bahwa katup dikencangkan 

searah jarum jam. Pompa yang disediakan memiliki klip yang pas dengan 

katup dengan menekan klem (Lihat Gambar 4).

2

3

Gunakan pompa yang disertakan dengan sistem Sabuk Traksi 

ScolioEase dan tiup perlahan. Kolom udara akan mengembang 

secara bertahap dan pengguna akan mulai merasakan “gerakan 

pengangkatan”.

Lepaskan klem yang menghubungkan pompa udara setelah sabuk 

terangkat sesuai keinginan atau mencapai dekompresi yang nyaman.

Pakailah selama 2-3 jam setiap kali 3x sehari atau sesuai anjuran dokter.
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Ukur lingkar perut untuk menentukan ukuran (Lihat Bagan di 

halaman 13).
1
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Peringatan

Tindakan Pencegahan

ScolioEase tidak diperuntukkan bagi penderita tumor, wanita hamil atau 

anak-anak di bawah usia 12 tahun.

Hindari sentuhan atau goresan benda tajam.

Gunakan Sabuk Traksi ScolioEase hanya pada area lumbal.

Hindari paparan panas atau sinar matahari langsung.

JANGAN memakai sabuk saat makan atau satu jam setelah makan.

Penting untuk melakukan latihan punggung dalam program rehabilitasi aktif Anda 

untuk mencegah atrofi yang tidak digunakan dan mendorong penguatan tulang 
belakang. 

Jika mengalami rasa sakit, segera hentikan penggunaan sabuk dan konsultasikan 

dengan dokter.

Bacalah petunjuk penggunaan secara menyeluruh sebelum menggunakan sabuk.

Gunakan kain yang sedikit lembab untuk membersihkan sabuk. Keringkan dengan 

handuk. Jangan terkena sinar matahari langsung saat mengeringkan

Penderita cedera parah, kerusakan tulang belakang, osteoporosis, 

baru saja mengalami cedera tulang belakang atau penderita penyakit 

akut atau kronis lainnya TIDAK boleh MENGGUNAKAN Sabuk Traksi 

ScolioEase tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.
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Rekomendasi untuk Nyeri Punggung Bawah.

Hasil terbaik diperoleh saat berada pada posisi berdiri

Gunakan terus menerus selama 2-3 jam, lalu lepaskan setidaknya 2 jam 

dan ulangi beberapa kali setiap hari.

Sabuk ScolioEase dapat dipakai untuk mencegah nyeri punggung saat 

melakukan tugas yang memberi tekanan pada punggung bagian bawah. 

Panas dapat meningkatkan relaksasi otot sebelum penggunaan Sabuk 

Traksi ScolioEase. Dingin berguna saat ada peradangan akut. Konsultasikan 

dengan dokter Anda apakah dingin atau panas diindikasikan sebelum 

penggunaannya.

Memposisikan Sabuk Traksi ScolioEase antara dua titik jangkar (tulang 

rusuk dan puncak panggul) penting untuk mencapai jumlah traksi terbesar. 

Namun, tinggi-rendah sabuk dapat disesuaikan sesuai tipe tubuh Anda.

Jika tidak ingin terjadi kontak langsung dengan kulit, kaos tipis berbahan 

katun dapat dipakai di bawah sabuk traksi ScolioEase agar lebih nyaman. 

Jika alergi terjadi, konsultasikan dengan dokter Anda 
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Aspek Unik Sabuk Traksi ScolioEase

Kemudahan dan kenyamanan dapat dimiliki, traksi yang mudah dipa-

kai, dan sangat efektif digunakan di rumah, kantor atau saat bermain.

Postur dan dukungan tubuh yang meningkat diberikan saat berdiri. 

Sabuk Traksi ScolioEase mengurangi tekanan dan rasa sakit.

Ringan, dan penghilang rasa sakit yang nyaman selama bekerja, 

melakukan perjalanan, atau latihan. 

Pencegahan, pemeliharaan dan kesehatan kapan saja, di mana saja.
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Penggunaan yang Disarankan untuk Skoliosis

Pasien dengan kurva di bawah 20 derajat yang memiliki sakit atau keluhan 

lainnya dan cenderung mengalami pertumbuhan seperti remaja, disarankan untuk 

menangani skoliosis Anda dengan sabuk traksi ScolioEase selama 1/2 jam, 1 atau 

2 kali sehari sampai rasa sakit mereda. 

Pasien dengan kurva lebih dari 20 derajat, saat skoliosis berkembang, disarankan 

melakukan perawatan harian selama 1 jam, 1 atau 2 kali sehari sampai rasa sakit 

mereda. Hal ini tentu saja dapat berubah sesuai umur dan keadaan tubuh masing-

masing pasien. 

Pasien dengan lengkungan lebih dari 40 derajat atau menderita rasa sakit, 

perawatan ScolioEase harus dimulai segera hingga 2 jam, 2 atau 3 kali sehari.

Ingat, meskipun ScolioEase terbukti berguna, lebih baik memulai secara pelan, 

seperti dengan latihan lainnya sambil  membangun secara bertahap momentum 

latihan yang lebih kuat nantinya. Terjun langsung ke latihan berdampak tinggi malah 

akan membuat tubuh Anda lebih sakit.  Jadi, mohon jangan terlalu mengerahkan 

tenaga, karena pada akhirnya Anda akan melakukannya juga. 

UKURAN                PENGUKURAN PINGGANG

 
(S) Kecil                  28” - 36”      70cm - 90cm

(M) Medium         36” - 40”      90cm - 100cm
 
(L) Besar                 40” - 47”     100cm - 120cm

Pilih ukuran sabuk yang tepat agar sesuai dengan ukuran 

pinggang Anda:
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Panjang Rata-rata daerah lumbal adalah 10 cm. Setara dengan jarak dari 

ibu jari Anda ke jari telunjuk pada perengangan penuh. Traksi kolom udara 

“Body Jack” yang dapat dikembangkan melawan efek negatif GRAVITAS 

secara vertikal. Sabuk Traksi ScolioEase didasarkan pada fenomena 

dekompresi mekanis (naik 21 cm saat mengembang).

Proses pembuatan yang dipatenkan dan desain proprietary mengangkat 

bentuk dan contour tubuh manusia.

Kolom udara ScolioEase Traction Belt yang mengembang sepenuhnya 

menghasilkan efek pengangkatan traksi yang kuat pada tulang belakang 

lumbal.

Setiap sabuk diuji kualitasnya untuk memastikan retensi udara dan daya 

tahan.

Pompa berhenti secara otomatis saat tekanan udara di dalam sabuk 

mencapai 0,15 MPA.
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Desain Ilmiah

13cm
21cm

Bahan

Bagian luar: PU

Bagian dalam: Katun

Kantung Udara: TPU

Bahan yang digunakan untuk pengembang: Velcro

Bahan untuk pompa: PA6







Tetap terhubung dengan kiat-kiat kesehatan, berita, dan informasi 

terbaru dari dr. Lau dengan situs jejaring sosial berikut ini. 

Bergabunglah dengan Kesehatan di Tangan Anda di Facebook 

untuk mendapat kesempatan bertanya pada dr. Kevin Lau tentang 

buku, pertanyaan umum tentang skoliosis, aplikasi iPhone yang 

bernama ScolioTrack atau DVD Latihan:

Ikuti Kami

www.DrKevinLau.blogspot.com

www.twitter.com/DrKevinLau

www.youtube.com/DrKevinLau

http://sg.linkedin.com/in/DrKevinLau

www.instagram.com/drkevinlau

www.facebook.com/Skoliosis.id


