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Thuốc thoát vị đĩa đệm hiệu quả tốt nhất là dược phẩm
được nhiều người tìm đến. Tuy nhiên đâu là căn cứ để họ
xác định chất lượng? Các chuyên gia đã nghiên cứu thành
phần, công dụng của nhiều loại để chỉ ra những sản phẩm
tốt nhất. Bài viết sau chính là tổng hợp danh sách thuốc
đặc trị thoát vị đĩa đệm được khuyên dùng.

Thuốc thoát vị đĩa đệm có những sản phẩm nào được đánh giá cao hiện nay?

Top 13 thuốc thoát vị đĩa đệm an toàn,
hiệu quả
Thoát vị đĩa đệm gây tổn thương ở cột sống, khiến bao xơ
rách, nhân nhầy biến dạng, chèn ép lên dây thần kinh. Nhằm
điều trị hiện tượng này, Y học hiện đại đã nghiên cứu và chế
tạo ra nhiều dược phẩm. Trong đó có 13 thuốc thoát vị đĩa
đệm sau được các chuyên gia đánh giá cao và thường tư vấn
sử dụng.

1. Thoát vị đĩa đệm uống thuốc gì –
viên Q&P
Viên uống Q&P là thuốc đặc trị tình trạng thoát vị đĩa đệm gây
đau lưng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Sản phẩm đang được
nhiều người tìm kiếm trên thị trường vì tính công hiệu của nó.
Thành phần:
Q&P chiết xuất từ sụn vi cá mập cùng nhiều loại thảo dược.
Trong đó chứa canxi, Glucosamine,benfotiamine, Vitamin,
APT và nhiều khoáng chất khác tốt cho xương.
Công dụng:
Sử dụng Q&P giúp người bệnh nôi dưỡng các mô xương

quanh vị trí thoái vị đĩa đệm.
Vùng sụn khớp và xương dưới sụn được làm lành nhanh
chóng và bảo vệ trước các tác nhân gây bào mòn.
Tái tạo sụn khớp, giúp chức năng đĩa đệm được cải thiện, hỗ
trợ xương sống khỏe mạnh hơn.
Kích thích sự sản sinh dịch nhờn, giúp cột sống lưng linh
hoạt.
Hỗ trợ lưu thông máu, giải quyết tình trạng đau đầu do thoái
hóa cột sống cổ gây ra.
Giảm một phần áp lực lên các đĩa đệm cột sống cho người
lao động nặng.
Ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa khớp, giảm tình trạng loãng
xương và viêm khớp…
Cách dùng:
Người trên 15 tuổi sử dụng 3 viên Q&P mỗi ngày, chia làm 2
lần uống sáng và tối sau hoặc trong khi ăn.
Nếu quên liều nên bù vào đợt khác, tuy nhiên không dùng
quá 3 viên/ngày.
Thuốc có thể dùng cho người cao tuổi, trung niên và giới trẻ
trên 15 tuổi bị bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa khớp.
Không dùng cho trẻ dưới 15 tuổi hoặc chị em mang thai,
đang cho con bú.

Giá bán: Thuốc thoát vị đĩa đệm Q&P tại các hiệu thuốc có
mức giá phổ biến giao động từ 750.000 đồng – 850.000 đồng.

2. Thuốc thoát vị đĩa đệm của Mỹ Bi – Jcare
Bi – Jcare là thực phẩm chức năng của Mỹ được cho là hỗ trợ
điều trị thoát vị đĩa đệm hiệu quả. Sản phẩm hiện khá phổ biến
trên thị trường và được nhiều người Việt ưa dùng.

Viên uống Bi – Jcare là thực phẩm chức năng của Mỹ được cho là hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm hiệu quả

Thành phần:
Trong Bi – Jcare có chứa các dược liệu chính là Glucosamine,
axit Hyaluronic, Boswellia extract.

Ngoài ra còn có tinh chất từ củ gừng, Collagen type II…
Công dụng:
Sử dụng thực phẩm chức năng này giúp người bệnh thoát vị
đĩa đệm cấp và mãn tính giảm đau nhanh chóng.
Đồng thời nó giúp làm chậm tiến trình thoái hóa ở cột sống
và hệ xương nói chung.
Bổ sung collagen giúp tăng độ đàn hồi của các mô và sự bền
vững của hoạt động trong xương.
Hỗ trợ dây chằng và bảo vệ bao hoạt dịch tốt hơn.
Tăng sinh dịch nhầy để bôi trơn cho sụn đồng thời tái tạo
sụn khớp.
Cách dùng:
Thông thường người bệnh uống 2 viên Bi – Jcare sau bữa ăn
chính.
Trường hợp đau đớn dữ dội cần điều trị khẩn cấp thì được
chỉ định uống 4 viên sau ăn.
Giá bán: Thuốc thoát vị đĩa đệm Bi – Jcare tại các cơ sở có giá
dao động quanh mức 600.000 đồng mỗi hộp 60 viên.

3. Thuốc thoát vị đĩa đệm Davinci Discovery
Thuốc thoát vị đĩa đệm của Mỹ Davinci Discovery cũng là một

loại thực phẩm chức năng được khuyên dùng. Sau nhiều năm
xuất hiện trên thị trường, sản phẩm đã nhận được nhiều review
tốt từ người bệnh. Thành phần:
Trong Davinci Discovery có chứa nhiều vitamin như B6, C, D.
Ngoài ra sản phẩm cũng chứa nhiều kẽm, kali, magie…
Một dược liệu quan trọng trong đó nữa là sụn khí quản bò
rừng.
Công dụng:
Davinci Discovery giúp bổ sung các vitamin và khoáng chất
mà người bệnh thoát vị đĩa đệm cần.
Cải thiện hiện tượng viêm, sưng và đau nhức ở đĩa đệm bị
lệch hoặc các ổ viêm trong khớp.
Tăng chất nhờn và độ dẻo dai cho dây chằng, bảo vệ chức
năng ổ khớp và xương.
Cách dùng:
Sử dụng Davinci Discovery cần phụ thuộc vào tình trạng cụ
thể. Thông thường bác sĩ chỉ định:
Liều trung bình dành cho người bệnh cấp tính dùng 2 viên
mỗi lần x 1 – 2 lần/ngày.
Liều tấn công dành cho người bệnh nặng cũng uống mỗi lần
2 viên nhưng tần suất 2 – 3 lần/ngày.

Liều duy trì dùng cho người đã giảm triệu chứng, cần phòng
ngừa, uống 2 viên/lần/ngày.
Thời gian uống tốt nhất là trong bữa ăn sáng. Lúc này
Davinci Discovery dễ được hấp thu và chuyển hóa, đem lại
hiệu quả tối ưu.
Giá bán: Hiện tại mỗi lọ thuốc thoát vị đĩa đệm Davinci
Discovery 180 viên trên thị trường có giá giao động từ 800.000
đồng – 900.000 đồng.

4. Jex Max – thuốc thoát vị đĩa đệm đặc trị
Nếu bạn chưa biết bị thoát vị đĩa đệm uống thuốc gì thì Jex
Max chính là một lựa chọn. Đây là viên uống hỗ trợ cho người
bệnh đang có diễn tiến nặng lên. Sản phẩm cũng có nguồn
gốc từ Mỹ và được xếp vào loại thực phẩm chức năng.

Bị thoát vị đĩa đệm uống thuốc gì – Jex Max chính là một lựa chọn được nhiều người khuyên dùng

Thành phần:
Jex Max bao gồm nhiều hoạt chất như Collagen Type II,
Turmeric Extract Turmeric Extract, peptan (200mg) và
Chondroitin sulfate 90%.
Ngoài ra trong đó còn chứa tinh chất từ vỏ cây liễu trắng với
hàm lượng 15%.
Công dụng: Jex Max đem lại những hiệu quả chủ yếu như:
Giảm biểu hiện đau nhức xương khớp, cột sống do thoát vị
đĩa đệm hoặc thoái hóa cột sống ở người cao tuổi.
Hỗ trợ tạo mới sụn khớp và các lớp xương ở dưới phần sụn
bị bào mòn.
Hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp hay thoái hóa
khớp ở gối, háng, vai…
Duy trì hệ thống xương chắc khỏe, lâu lão hóa.
Phòng loãng xương cho phụ nữ sau sinh và người cao tuổi.
Cách dùng: Thực phẩm chức năng Jex Max được chỉ định liều
dùng khác nhau tùy trường hợp.
Liều điều trị: Dùng 2 viên x 2 lần mỗi ngày sau khi ăn bữa
sáng và tối.

Liều dự phòng: Người cần ngừa bệnh tái phát chỉ dùng 1
viên mỗi lần x 2 lần/ngày.
Giá bán: Thuốc thoát vị đĩa đệm Jex Max trên thị trường có 2
loại phổ biến với mức giá là: 175.000 đồng mỗi hộp 15 viên và
loại 30 viên là 335.000 đồng. Trên thực tế tùy vào thời điểm, cơ
sở mà có thể xảy ra chênh lệch ít hay nhiều.

5. Thuốc thoát vị đĩa đệm của Nhật Squalene
Orihiro
Một sản phẩm không thể không nhắc đến khi nói về thuốc
chữa các bệnh lý ở xương như thoát vị đĩa đệm chính là
Squalene Orihiro. Dược phẩm này có nguồn gốc từ xứ sở hoa
Anh Đào – Nhật Bản. Thành phần:
Thuốc thoát vị đĩa đệm Squalene Orihiro có chứa tinh chất
trong sụn vi cá mập và dầu gan của động vật này.
Ngoài ra nó còn bao gồm các protein, canxi, collagen, và
nhiều chất khác.
Công dụng:
Giúp người bệnh xoa dịu cơn đau do thoát vị đĩa đệm và các
bệnh ở xương khác.
Tăng khả năng tái tạo sụn khớp và ngừa vỡ sụn.
Chặn nguy cơ sụn bị phá hủy do các yếu tố nội, ngoại sinh.

Tăng khả năng hấp thu canxi vào xương, giúp cột sống chắc
khỏe hơn.
Bổ sung chất nhờn cần thiết cho hoạt động của cột sống và
ổ dịch khớp.
Cách dùng:
Người bệnh bị thoát vị đĩa đệm thông thường sẽ được chỉ
định dùng Squalene Orihiro 6 viên/ngày.
Thuốc Squalene Orihiro không dùng được cho chị em mang
bầu hoặc cho con bú sữa.
Giá bán: Thuốc thoát vị đĩa đệm Squalene Orihiro trên thị
trường hiện nay được bán với giá dao động khoảng 500.000 –
550.000 đồng mỗi hộp 360 viên.

6. Thuốc chữa thoát vị đĩa đệm của Nhật
Glucosamine DHC
Cũng xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc, Glucosamine DHC
đang được nhiều người dùng tìm đến như một dược phẩm
quý. Nó được nhiều chuyên gia đánh giá cao về công dụng
làm giảm triệu chứng các bệnh ở xương.

Glucosamine DHC đang được nhiều người bị thoát vị đĩa đệm tìm đến để sử dụng

Thành phần:
Thuốc thoát vị đĩa đệm Glucosamine DHC được chiết xuất từ
vỏ tôm, sò, một số loại cua biển.
Ngoài ra nó còn chứa glucosamine và chondroitin.
Công dụng:
Viên uống Glucosamine DHC đem lại hiệu quả:
Tăng khả năng hoạt động của hệ thống xương từ cột sống
tới các khớp.
Giảm tình trạng đau nhức ở người già do thoát vị đĩa đệm
gây ra.
Ức chế enzyme lactase, nhờ đó ngừa thoái hóa mô ở sụn
khớp.
Tăng sinh chất nhầy tại các ổ khớp, hỗ trợ chuyển động của

xương.
Cách dùng:
Người bệnh uống thuốc thoát vị đĩa đệm Glucosamine DHC
mỗi ngày 6 viên chia nhiều lần hoặc dùng 1 lúc đều được.
Thời điểm uống tốt nhất là trước hoặc sau bữa ăn khoảng
nửa tiếng.
Không dùng Glucosamine DHC cho chị em mang bầu hoặc
đang cho con bú.
Giá bán: Glucosamine DHC đang được niêm yết tại nhiều cơ
sở với mức giá khoảng 450.000 đồng – 550.000 đồng mỗi hộp
180 viên.
BẤM ĐỂ XEM
Thoát vị đĩa đệm cổ là gì và cách nhận biết, chữa trị

7. Glucosamine Orihiro trị thoát vị đĩa đệm của
Nhật
Cũng là một dược phẩm mang thương hiệu Orihiro, thuốc
thoát vị đĩa đệm này khá nổi tiếng và được nhiều người dùng
tin tưởng. Không ít trường hợp đã khắc phục được các triệu
chứng bệnh nhờ sản phẩm này. Thành phần:
Trong thuốc thoát vị đĩa đệm Glucosamine Orihiro chứa tinh

chất từ mầm đậu nành.
Bên cạnh đó là chiết xuất từ tôm, cua, sụn vi cá mập và nhiều
nguyên dược liệu khác.
Công dụng:
Glucosamine Orihiro làm tăng khả năng hấp thu canxi cho
người sử dụng. Nhờ đó giúp xương chắc khỏe và lâu lão hóa
hơn.
Một số thành phần của thuốc có tác dụng tái tạo và chữa
lành tổn thương ở mô sụn, bao xơ đĩa đệm…
Giảm đau nhức do thoát vị đĩa đệm và nhiều bệnh viêm
nhiễm, thoái hóa khác.
Tăng sinh dịch nhầy trong khớp, giúp xương linh hoạt và
nhanh nhạy hơn khi vận động.

Glucosamine Orihiro làm tăng khả năng hấp thu canxi cho người bệnh thoái vị đĩa đệm

Cách dùng: Thuốc thoát vị đĩa đệm này được khuyên dùng 5
viên mỗi lần x 2 lần/ngày sau các bữa ăn. Không nên sử dụng
cho chị em mang thai hoặc nuôi con bú. Giá bán: Trên các hiệu
thuốc Tây, thuốc thoát vị đĩa đệm Glucosamine Orihiro được
niêm yết với mức giá khoảng 450.000 đồng – 600.000 đồng
mỗi hộp 180 viên, tùy cơ sở.

8. Thuốc thoát vị đĩa đệm Nu trip
Nu trip là thuốc đặc trị thoát vị đĩa đệm có xuất xứ từ Hoa Kỳ.
Loại viên uống này đang được nhiều chuyên gia khuyến khích
sử dụng. Thành phần:
Nu trip cũng chứa các chất chiết xuất từ sụn vi cá mập và các
vitamin cùng khoáng chất thiết yếu cho xương.
Ngoài ra trong thuốc thoát vị đĩa đệm này còn có
glucosamine, chondroitin MSM.
Công dụng:
Giúp người bệnh xoa dịu cơn đau ở cột sống do thoát vị đĩa
đệm thắt lưng, cổ, vôi hóa…
Thêm dưỡng chất để bảo vệ sự dẻo dai và mức độ linh hoạt
cho xương khớp.
Bảo vệ mô sụn khớp, xương dưới sụn khỏi các tác nhân gây

bệnh.
Cách dùng:
Thông thường người bệnh sử dụng Nu trip khoảng 2
lần/ngày, mỗi lần 1 viên duy nhất.
Với người bệnh nặng thì cần uống theo liều dùng bác sĩ chỉ
định.
Giá bán: Trong các cơ sở bán thuốc Tây, thuốc thoát vị đĩa đệm
Nu trip được niêm yết trong khoảng giá từ 600.000 đồng –
650.000 đồng mỗi hộp 60 viên.

9. Thuốc thoát vị đĩa đệm Mujarhabat Kapsul
Mujarhabat Kapsul cũng thuộc loại thực phẩm chức năng hỗ
trợ điều trị thoát vị đĩa đệm và nhiều bệnh xương khớp khác.
Sản phẩm này có nguồn gốc từ Malaysia và được nhập khẩu về
thị trường Việt nhiều năm nay.

Mujarhabat Kapsul cũng là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm rất tốt

Thành phần:
Trong thuốc thoát vị đĩa đệm Mujarhabat Kapsul chứa nhiều
tinh chất từ tự nhiên như là táo tàu, củ gừng, trôm lay.
Cùng với đó là đỗ trọng, tần giao, bách chiểu, ngưu tất.
Công dụng:
Mujarhabat Kapsul giúp người bệnh tăng cường lưu thông
khí huyết. Nhờ đó máu được đưa đến vùng đĩa đệm bị lệch
một cách đầy đủ để trị thương.
Đồng thời cải thiện các cơn đau do bệnh lý ở xương gây nên.
Tăng khả năng đề kháng và miễn dịch, tránh viêm đau ở
xương lan rộng.
Bổ sung thêm chất bôi trơn và dịch nhầy trong ổ khớp, giúp
người bệnh hoạt động linh hoạt hơn.
Cách dùng:
Thông thường người bệnh được chỉ dẫn uống thuốc thuốc
thoát vị đĩa đệm này 2 lần mỗi ngày x 2 viên.
Thời điểm uống tốt nhất là sau các bữa ăn sáng và tối

khoảng nửa tiếng.
Thuốc Mujarhabat Kapsul không dùng được cho phụ nữ có
thai hoặc đang cho con bú.
Giá bán: Trên hệ thống nhiều nhà thuốc, sản phẩm thuốc thoát
vị đĩa đệm này được bán trong khoảng giá từ 140.000 đồng –
200.000 đồng mỗi hộp 20 vỉ.

10. Thuốc thoát vị đĩa đệm Flex Power EX
Flex Power EX là một trong những thuốc chữa thoát vị đĩa đệm
tốt nhất hiện nay. Sản phẩm cũng được nghiên cứu và sản xuất
từ Nhật Bản và đang được nhiều bác sĩ khuyên dùng. Thành
phần:
Chiết xuất vi cá mập là thành phần chính trong dược phẩm
này.
Ngoài ra thuốc thoát vị đĩa đệm này còn chứa các vitamin
nhóm B và các tá dược khác.
Công dụng:
Giúp người bệnh ngăn ngừa lão hóa xương nhờ ức chế men
elaste và kích thích sự tổng hợp proteoglycan.
Làm lành nhanh các tổn thương ở bao xơ, hạn chế rách, lệch
đĩa đệm.
Hỗ trợ lưu thông máu đến cột sống và khắp các chi.

Giúp cơ thể người bệnh hấp thu canxi vào xương tốt hơn.
Giảm đau nhức do các bệnh lý ở xương, cột sống, bao gồm
cả thoát vị đĩa đệm.
Ức chế sự hình thành, phát triển của tế bào ung thư, từ đó
ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Flex Power EX nên dùng 1 viên duy nhất trong ngày và không sử dụng cho phụ nữ có thai

Cách dùng:
Bác sĩ thường chỉ định bệnh nhân dùng Flex Power EX 3 lần
mỗi ngày x 1 viên duy nhất.
Thời điểm uống là trước hoặc sau ăn đều được.

Không dùng Flex Power EX cho phụ nữ mang bầu và trẻ dưới
15 tuổi.
Giá bán: Trên thị trường nhà thuốc, sản phẩm này đang được
cung cấp với mức giá tương đối cao. Nó rơi vào khoảng 1.2
triệu đồng mỗi hộp 270 viên hoặc tương đương.

11. Thuốc thoát vị đĩa đệm ZS Chondroitin
Cũng nằm trong nhóm thuốc chữa thoát vị đĩa đệm tốt nhất
hiện nay, ZS Chondroitin được nhiều chuyên gia đánh giá cao.
Đây là sản phẩm của hãng dược liệu nổi tiếng Nhật Bản Zeria
Pharmaceutical. Thành phần:
Trong thuốc thoát vị đĩa đệm Zeria Pharmaceutical có chứa
magie stearat, nhôm silicat, muối natri của saccharin.
Cùng với đó là Chondroitin MSM và các phụ dược khác.
Công dụng:
Thuốc thoát vị đĩa đệm này giúp lớp mô sụn bị bào mòn
được tái tạo nhanh phục hồi.
Tăng sinh chất nhờn cho hệ xương khớp hoạt động trơn tru,
lanh lẹ.
Giúp xương hấp thu canxi tốt hơn mỗi ngày.
Cải thiện chứng đau nhức, viêm ở xương do thoát vị đĩa đệm
hay các bệnh lý khác.

Cải thiện sức khỏe và làm lành tổn thương ở gân, khớp và
dây chằng.
Cách dùng:
Người bệnh thường được bác sĩ chỉ định dùng thuốc thoát vị
đĩa đệm ZS Chondroitin với liều 3 viên x 2 lần/ngày.
Thời điểm uống tốt nhất là sau bữa ăn chính 30 phút.
Thuốc không dùng cho người mẫn cảm với thành phần bên
trong và trẻ dưới 2 tuổi.
Giá bán: Thuốc thoát vị đĩa đệm ZS Chondroitin được bán với
mức giá tương đối cao. Nó dao động trong khoảng từ 1.5 triệu
– 1.7 triệu đồng mỗi hộp 270 viên.

ZS Chondroitin được bán với mức giá tương đối cao so với các dược phẩm cùng loại

12. Thuốc thoát vị đĩa đệm Blackmores
Glucosamine
Blackmores Glucosamine có nguồn gốc từ Úc, là một thực
phẩm chức năng dùng trong điều trị bệnh xương khớp, gồm
cả thoát vị đĩa đệm. Nhiều người bệnh đã dùng và đánh giá
cao về hiệu quả, tính an toàn của sản phẩm này. Thành phần:
Dược liệu chính trong thuốc thoát vị đĩa đệm này là
glucosamine sulfate.
Ngoài ra thuốc còn chứa nhiều tá dược khác nhằm gia tăng
công dụng.
Công dụng:
Blackmore Glucosamine giúp người bệnh thoát vị đĩa đệm
cải thiện các triệu chứng bệnh tại đốt sống cổ, lưng và vùng
liên quan.
Đồng thời ngừa thoái hóa ở sụn khớp, tránh hao mòn, rách
bao xơ đĩa đệm, ổ khớp.
Nâng cao sức hoạt động của gân, cơ và các dây chằng.
Cách dùng:
Blackmore Glucosamine được dùng cho người lớn và trẻ trên
12 tuổi với liều 1 viên duy nhất sau ăn hoặc theo chỉ định
riêng.

Với trẻ dưới 12 tuổi cần hỏi ý kiến của bác sĩ nếu cần dùng,
tuyệt đối không tự ý uống thuốc.
Giá bán: Trên thị trường thuốc thoát vị đĩa đệmBlackmore
Glucosamine được bán với giá dao động từ 620.000 đồng –
650.000 đồng tùy nơi, thời điểm.

13. Cốt vương thần hiệu thang
Cốt vương thần hiệu thang là một trong các thuốc Đông y
chữa thoát vị đĩa đệm tốt nhất hiện nay. Sản phẩm này là của
người Việt, chiết xuất từ thảo dược tự nhiên nên rất lành tính.
Thành phần:
Trong thuốc thoát vị đĩa đệm Cốt vương thần hiệu thang có
chứa các thảo dược như:
Đương quy, phòng phong, ngọc tỳ bi, xuyên khung.
Cùng với đó là phòng kỷ, ngưu tất, mạy quẻ, thiên niên kiện,
hoàng bá cùng các vị khác.
Công dụng:
Người bị thoát vị đĩa đệm sử dụng Cốt vương thần hiệu
thang sẽ giúp:
Tăng khả năng lưu thông khí huyết ở quanh cột sống và
khắp cơ thể.
Giải độc tố, loại trừ nguy cơ viêm nhiễm do bệnh thoát vị đĩa

đệm hay thoái hóa khớp gây nên.
Giúp hoàn chỉnh sụn khớp, khắc phục tổn thương, nuôi
dưỡng và tái tạo các lớp sụn.
Duy trì và tăng sinh dịch nhầy cần thiết cho khớp xương.
Ngăn ngừa thoái hóa ở sụn và hiện tượng lão hóa trong
xương khớp.
Cải thiện khả năng vận động cho người bệnh thoát vị đĩa
đệm hay thoái hóa ở gối, háng, vai…

An toàn và hiệu quả nhưng Cốt vương thần hiệu thang không quá đắt

Giá bán: Mặc dù được đánh giá cao về tính an toàn và hiệu
quả nhưng thuốc thoát vị đĩa đệm Cốt vương thần hiệu thang
không quá đắt. Tuy nhiên người bệnh cần dùng theo liệu trình,

tùy vào tình trạng bệnh mà chi phí chữa trị có thay đổi. Để việc
chọn và dùng thuốc thoát vị đĩa đệm đạt kết quả tốt, an toàn,
người bệnh nên khám và sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.
Đồng thời tích cực duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt tốt cho
xương cột sống và các khớp.

Lưu ý gì khi dùng thuốc thoát vị đĩa
đệm
Dù sử dụng các thuốc thoát vị đĩa đệm thuộc nhóm trên hay
tham khảo loại khác, khi mua và dùng người bệnh cần chú ý:
Đi khám và tìm hiểu rõ nguyên nhân, mức độ bệnh tại thời
điểm điều trị để dùng đúng thuốc, chuẩn liều lượng.
Trong khi uống thuốc điều trị bệnh cần quan sát, theo dõi
những biểu hiện bệnh. Nếu có dấu hiệu bất thường cần
ngưng sử dụng và báo với bác sĩ kê đơn điều trị ngay.
Không nên tự dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc vì chúng
có thể tương tác lẫn nhau. Từ đó làm giảm hiệu quả trị bệnh
và gây rủi ro không đáng có.
Đa số thuốc thoát vị đĩa đệm là thực phẩm chức năng, tác
dụng chính là hỗ trợ giảm triệu chứng. Người bệnh cần dùng
đúng liều lượng và thời gian chỉ định theo hướng dẫn.
Nên kết hợp vật lý trị liệu, điều trị tại cơ sở y tế và bổ sung
thực phẩm tốt cho xương. Tránh ăn các loại thức ăn gây kích

ứng viêm hoặc làm giảm lượng canxi trong xương khớp.
Không sử dụng đồ uống hoặc các sản phẩm gây kích ứng
khác làm tăng biểu hiện bệnh.
Hạn chế mang vác nặng trên lưng, vai, tay khiến đĩa đệm lệch
nhiều hơn và chèn ép dây thần kinh.
Giữ cân nặng ổn định, tránh béo phì khiến cột sống chịu áp
lực nặng nề, tăng khả năng rách bao xơ, lệch nhân nhầy.
Trên đây là top 13 thuốc thoát vị đĩa đệm được chuyên gia
đánh giá cao về tính hiệu quả và an toàn. Người bệnh nên cân
nhắc, tham khảo sử dụng sau khi đã tìm hiểu rõ ràng. Đồng
thời sử dụng đúng chỉ dẫn và chăm sóc sức khỏe cột sống tốt
nhất.

BÌNH LUẬN (61)
TRẢ LỜI

Khánh An
Có ai biết thành phần của thuốc quốc dược phục cốt khang này là gì không
vậy. đọc thấy hơi hoang mang và phân vân về thành phần quá
TRẢ LỜI

Hùng Cường
thuốc này lafm toàn bằng thảo dược thiên nhiên thôi bạn,
TRẢ LỜI

Ngân
Ơ trước chị bạn mình cũng lấy thuốc quốc dược phục cốt khang này cho
mẹ uống chữa đau lưng, thấy bảo đỡ này
TRẢ LỜI

Trần Minh Trang
Mình muốn hỏi về tình trạng của mẹ, mong mọi người tư vấn giúp, mẹ
mình bị thoái hóa cột sống cổ và lưng nhiều năm, đợt này thời tiết chuyển
mùa nên mẹ đau rất nhiều, nhà cũng đưa mẹ đi chữa nhiều nơi rồi nhưng
không thấy tốt hơn, giờ với bệnh của mẹ có thể dùng thuốc quốc dược
phục cốt khang không vì trước đó mẹ dùng nhiều thuốc đông y rồi ah
TRẢ LỜI

Tuấn Nghĩa
Đông y cũng dăm bảy loại phải hợp thầy hợp thuốc, điều trị đúng bệnh
mới khỏi được vì lý luận của đông y nó khác tây y lắm, tôi bị thoái hóa 4
đốt sống lưng, đi đâu người ta cũng chỉ nói bị thoái hóa rồi kê thuốc về
uống hết tây y rồi sang đông y nhưng chỉ đỡ được lâu nhất là 2 tháng,
nhưng khi đến trung tâm thuốc dân tộc gặp bác sĩ Lan bác sĩ giải thích
rất cặn kẽ về nguyên nhân gây bệnh của tôi phân tích cho tôi hiểu và lên
phác đồ dùng thuốc cụ thế giúp tôi, tôi được bác sĩ cho thuốc quốc dược
phục cốt khang về dùng liệu trình 3 tháng, sau 2 tuần dùng thuốc bệnh
của tôi bắt đầu thuyên giảm dần, hết liệu trình thuốc tôi cũng đã hết đau
nhức nhưng vẫn cẩn thận đi khám lại, bác sĩ nói tôi đáp ứng thuốc tốt
nên có thể kết thúc liệu trình và dặn dò thêm về chế độ sinh hoạt, tôi giờ
đã khỏi bệnh nên chia sẻ lại kinh nghiệm với mọi người

Luận
Tui dùng thuốc quốc dược phục cốt khang này đang là 3 tháng 8 ngày rồi,
thấy tình trạng nhức mỏi, đau buốt cột sống gần như là không còn rồi.
Thực ra ban đầu tôi cũng lăn tăn vì như tôi bị vôi hóa 5 năm thì ít nhất phải
dùng 5 tháng thuốc, cũng sợ lâu đấy nhưng thật uống vèo cái là hết. Bác
nào mà dùng thuốc đếm ngày, đếm tháng thì cảm giác mới lâu thôi. CHứ
cứ uống trong tâm thế thoải mái nghĩ mình sẽ khỏi bệnh là nhanh không
hà. À, thuốc này dễ uống mà an toàn. Tôi vốn bị men gan cao rất là dị ứng
với mấy loại thuốc nam này nhé, ấy thế dùng thuốc quốc dược của trung
tâm thuốc dân tộc này khỏe hẳn, còn hạ men gan ấy.
TRẢ LỜI

Thương Trần
bây giờ em kg đi đến trung tâm thuốc dân tộc khám chữa lấy thuốc được
thì có cách nào nữa không hả bác. Em bị vôi hóa với thoái hóa cột sống
gần 2 năm rồi. Nó đau lắm, nhất là lúc trái gió trở trời ấy. bác nào còn
giữ lại sdt của bs cho em với. Em cảm ơn ạ
TRẢ LỜI

Bình
Trung tâm Thuốc dân tộc giờ có 2 cơ sở đấy. Mà trung tâm này hay ở
chỗ có thể tư vấn và kê đơn thuốc online nhé bạn. bác sĩ trực tiếp hỏi
han xong tư vấn luôn. bạn thử liene hệ qua 2 địa chỉ này nhé: Hà Nội:
B31, ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân sdt 0979 509 155Hồ Chí
Minh: 145 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận. sdt 0961 825 886
TRẢ LỜI

Huế
Trung tâm Thuốc dân tộc này không phải như bệnh viện công nên đi khám
chữa có vẻ cũng nhanh đây. Đùa chứ đã đau mỏi xương khớp mà phải chờ
đợi thì nản lắm
TRẢ LỜI

Quỳnh Hoa

TRẢ LỜI

Tuyết Trinh
Nghe nhiều người bảo thuốc Quốc dược Phục cốt khang của Trung tâm
này tốt thật nhưng đắt lắm hả mọi người. Nói thật em chả khá giả gì, nêu
thuốc này tháng hết vài chục củ chắc chẳng theo được
TRẢ LỜI

Trần Trang
Khiếp ai bảo bạn hết chục triệu 1 tháng vậy. Bản thân tôi dùng thuốc này
rồi đây. Tôi bị vôi hóa cột sống lấy thuốc 3 tháng, mỗi tháng hết hơn 3
triệu 1 tí. Cả liệu trình hết tầm 10 triệu chứ đâu ra 1 tháng 10 triệu có mà
chết. Chưa kể biết Trung tâm THuốc dân tộc này uy tín nên tôi thanh
toán luôn 1 lần còn dc giảm 10% ấy. Thuốc ở đây vừa rẻ, vừa an toàn, lại
chữa khỏi hẳn bệnh, Chứ đừng ham rẻ uống mấy thứ linh tinh rồi hại
người bạn ạ. Mà đơn thuốc còn tùy vào bệnh tình mỗi người như nào
bác sĩ kê cho phù hợp nữa bạn ơi, nên đơn giá mỗi người cũng không
giống nhau đau nhưng cũng xem xém trong tầm đó chứ không quá đắt.
Nếu muốn rõ đơn thuốc mình giá bao nhiêu cứ đến khám rồi bác sĩ kê ra
sẽ rõ chứ đừng nghe người này người kia đồn lung tung thế đâm ra mất
niềm tin. Những người đồn không đúng sự thật thường họ chưa dùng
thuốc nên không biết ấy
TRẢ LỜI

Đường
Thuốc Quốc dược Phục cốt khang này có khó uống không mọi người. Mình
cũng thấy nhiều người bảo điều trị vôi hóa cột sống thì dùng thuốc này tốt,
nhưng mà đang lăn tăng vì mình vốn sợ dùng thuốc. Giờ lại thuốc Bắc
uống nghĩ tới thấy gợn gợn

Trần Trang
Khiếp ai bảo bạn hết chục triệu 1 tháng vậy. Bản thân tôi dùng thuốc này
rồi đây. Tôi bị vôi hóa cột sống lấy thuốc 3 tháng, mỗi tháng hết hơn 3
triệu 1 tí. Cả liệu trình hết tầm 10 triệu chứ đâu ra 1 tháng 10 triệu có mà
chết. Chưa kể biết Trung tâm THuốc dân tộc này uy tín nên tôi thanh
toán luôn 1 lần còn dc giảm 10% ấy. Thuốc ở đây vừa rẻ, vừa an toàn, lại
chữa khỏi hẳn bệnh, Chứ đừng ham rẻ uống mấy thứ linh tinh rồi hại
người bạn ạ. Mà đơn thuốc còn tùy vào bệnh tình mỗi người như nào
bác sĩ kê cho phù hợp nữa bạn ơi, nên đơn giá mỗi người cũng không
giống nhau đau nhưng cũng xem xém trong tầm đó chứ không quá đắt.
Nếu muốn rõ đơn thuốc mình giá bao nhiêu cứ đến khám rồi bác sĩ kê ra
sẽ rõ chứ đừng nghe người này người kia đồn lung tung thế đâm ra mất
niềm tin. Những người đồn không đúng sự thật thường họ chưa dùng
thuốc nên không biết ấy
TRẢ LỜI

Hải
Ầy bác dùng những loại thuốc nào vậy
TRẢ LỜI

Vương
Thucos Quốc dược Phục cốt khang này có sử dụng để chữa thoát vị đĩa
đệm không mọi người?

Đây chuẩn thuốc này chữa cả thoát vị đĩa đệm đấy bạn ơi. Trước bà
ngoại mình bị thoát vị đĩa đệm 5 năm lận. Cậu mình còn đưa bà lên vật lý
trị liệu tận bv việt đức đấy nhưng chẳng ăn thua. Hồi đấy đi lại nhiều
xong về bà mình đỡ đau một thời gian rồi lại bị lại. Cũng đi lấy thuốc
Nam ở nhiều nơi nhưng chả thấy đỡ gì. Xong có bạn cậu mình ấy mách
đến Thuốc dân tộc chữa. Bà mình lên khám với lấy thuốc thì bs bảo tình
trạng của bà mình khá nặng rồi nên muốn nhanh thì phải kết hợp cả
uống thuốc với cả vật lý trị liệu xoa bóp bấm huyệt. Xong bà mình lấy 2
tháng thuốc quốc dược phục cốt khang này về uống. Cứ 2 tuần cậu lại
đánh xe về đón bà lên xoa bóp bấm huyệt. 1 tháng đầu thì đỡ khoảng
50% thôi nhưng thấy bà thoải mái hơn nhiều. Đến hết tháng thứ 2 thì bà
khỏe hơn, vận động, đi lại nhẹ nhàng, bà mình còn đi tập dưỡng sinh ấy.
Những lần sau thì cậu mình lấy thuốc về cho bà uống tiếp, thấy đỡ nên
không đi trị liệu vật lý nữa. Uống hết 4 tháng thuốc của Trung tâm này là
bà mình khỏi hẳn luôn. Giờ bà khỏe, bế các cháu, các chắt ầm ầm. Nói
chung bệnh xương khớp mình thấy cứ điều trị theo YHCT là tốt nhất bạn
ạ. Tuy lâu nhưng chữa khỏi hẳn mà thuốc thảo dược không hại sức khỏe
như thuốc tây đâu

cứ xương rồng nướng xong đắp lên cột sống bị đau chứ phẫu thuật cũng
hên xui à
TRẢ LỜI

Duy
Tốt nhất bị đau thì cứ đi khám cho nó chắc, ngồi nhà chữa linh tinh sợ lại
lợn lành chữa thành lợn què. cái bệnh xương khớp này chẳng nóng vội
được
TRẢ LỜI

Lan Chi
Năm ngoái bà nội em 70 tuổi cũng đi khám chữa vôi hóa cột sống ở Thuốc
dna tộc HN. Trước khi uống thuốc bà em đau lắm, thấy kêu nhức mỏi rồi
vận động cũng khó khăn nữa. Có lần thay đổi thời tiết bà em còn chẳng
ngồi dậy được cơ. Mẹ em cũng lấy thuốc ở nheieuf nơi, rồi em mua cả thực

Tân
Trước tôi cũng chữa khỏi bệnh thoái hóa cột sống lưng sau 2 tháng sử
dụng bài thuốc Quốc dược Phục cốt khang của Trung tâm này. Nói
chung dùng thuốc thấy oke nhưng mỗi tội thời gian điều trị hơi lâu.
Nhưng nói chung là ổn vi thà lâu mà chắc chứ ngày xưa tôi dùng
thuốc tây giảm đau nhanh nhưng được dăm bữa lại đau lại. Thấy có
bài này hay, ai cần tìm hiểu thử đọc coi https://thuocdantoc.vn
/benh/quoc-duoc-phuc-cot-khang-chua-benh-xuong-khop-tan-goc
TRẢ LỜI

Xuân Lan
Mẹ em đang bị đau dạ dày thì có uống được thuốc quốc dược phục cốt
khag này không mọi người ơi
TRẢ LỜI

Huế

Nguồn bài viết: https://centerforhealthreporting.org/thuocthoat-vi-dia-dem-28362.html
https://drbacsi.com/
https://dominhduong.org/
https://viendalieu.vn/
https://benhvienxuongkhop102.org/
Các liên kết hữu ích về XƯƠNG KHỚP mà chúng tôi đã
tổng hợp được trên các trang Sở Y tế chính thống:
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-viem-khop-co-tay-la-gi-

https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/cach-chua-thoai-hoa-cot-songbang-dan-gian-on-gian-va-hieu-qua
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/voi-hoa-cot-song
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/-au-khop-hang-nguyen-nhan-vabien-phap-phong-tri
https://syt.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher
/6CWBO9WiZqsQ/content/benh-thoai-hoa-khop-goi-vanhung-ieu-can-biet
https://syt.baclieu.gov.vn/vi/-/b%E1%BB%95-sung-vich%E1%BA%A5t-dinh-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-anto%C3%A0n-cho-tr%E1%BA%BB.
http://www.thangbinh.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021//8/dau-nhuc-xuong-khop-o-nguoi-tre.pdf
http://www.thangbinh.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021//8/xep-dia-dem.pdf
http://www.thangbinh.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi
/2021//8/phong-dia-dem-l4-l5.pdf
http://www.thangbinh.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi

/2021//8/thuoc-tri-viem-khop-tot-nhat-hien-nay.pdf
http://www.stc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap
/2021830/dau-nhuc-xuong-khop-khi-thay-doi-thoi-tiet.pdf
https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/cach-chuatinh-trung-yeu-hieu-qua-nha-1630139591t.htm
https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/mun-thammun-trung-c-1629969281a.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-dactri-viem-loet-da-day-ta-trang-tot-nhat-nen-sudun-1629359185g.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/viem-da-codia-khi-mang-thai-co-nguy-hiem-khon-1629953524g.htm
https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/thuoc-tangcuong-sinh-ly-nam-cua-my-tot-nhat-202-16301386141.htm
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/tinh-trungmau-van-1630149402g.htm
https://hoiluatgia.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/top-thucpham-tang-cuong-sinh-ly-nam-cai-thien-nhanhnha-1630139273t.htm
http://thitranductho.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/chua-roi-

loan-cuong-duong-o-da-1630148665u.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/viem-datiep-xuc-can-kieng-gi-nen-an-g-1629963415i.htm
https://xatunganh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/viem-daitrang-viem-ruot-gi-1629348115a.htm

