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Dành cho người mắc chứng run vô căn



Giới thiệu về siêu âm hội tụ Giới thiệu về siêu âm hội tụ 
dưới hướng dẫn của MRdưới hướng dẫn của MR

Siêu âm hội tụ dưới hướng  Siêu âm hội tụ dưới hướng  
dẫn của MR là gì?dẫn của MR là gì?

Siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR là 

phương pháp điều trị không tạo vết rạch trên 

da dành cho những người mắc chứng run vô 

căn không đáp ứng với các loại thuốc. Phương 

pháp điều trị này dựa trên công nghệ siêu âm 

hội tụ dưới hướng dẫn của MR (MR-guided 

focused ultrasound, MRgFUS), trong đó sử 

dụng sóng âm thanh để điều trị sâu bên trong 

não bộ dưới hướng dẫn của hình ảnh MR.

Phương pháp điều trị này đã được FDA phê Phương pháp điều trị này đã được FDA phê 
duyệt bao lâu rồi?duyệt bao lâu rồi?

FDA đã phê duyệt thiết bị Exablate® Neuro để 

điều trị chứng run vô căn bằng sóng siêu âm 

vào cuối năm 2016.

Hiện phương pháp điều trị này có  Hiện phương pháp điều trị này có  
được thực hiện ở các nước khác ngoài  được thực hiện ở các nước khác ngoài  
Hoa Kỳ không?Hoa Kỳ không?

Có, phương pháp điều trị này hiện đang được 

thực hiện ở các trung tâm trên khắp Canada, 

Vương quốc Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ý, 

Úc, cũng như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.

Tại sao phương pháp điều trị này giới hạn ở Tại sao phương pháp điều trị này giới hạn ở 
độ tuổi từ 22 trở lên?độ tuổi từ 22 trở lên?

Giới hạn này dựa trên sự phê duyệt của FDA.

Phương pháp điều trị bằng Phương pháp điều trị bằng 
sóng siêu âm hội tụ dưới sóng siêu âm hội tụ dưới 
hướng dẫn của MRhướng dẫn của MR

Phương pháp điều trị này có tác dụng với Phương pháp điều trị này có tác dụng với 
chứng run tay không?chứng run tay không?

Phương pháp này được FDA phê duyệt để điều 

trị chứng run tay.

Nếu tôi bị run ở cả hai tay thì tôi có cần điều Nếu tôi bị run ở cả hai tay thì tôi có cần điều 
trị hai lần cho cả hai tay không?trị hai lần cho cả hai tay không?

Phương pháp điều trị này được FDA phê duyệt 

để điều trị đơn phương – điều trị một bên, 

thường là bên tay thuận.

Trong tương lai, liệu có khả năng điều trị Trong tương lai, liệu có khả năng điều trị 
cho bên còn lại của tôi không?cho bên còn lại của tôi không?

Trước tiên, cần phải thực hiện một thử nghiệm 

lâm sàng để chỉ ra độ an toàn và tính hiệu quả 

của phương pháp điều trị cả hai bên (điều trị 

song phương) và sau đó các kết quả cần được 

gửi đến FDA để được phê duyệt điều trị ở bên 

còn lại. Liên hệ với điều phối viên chương trình 

của chúng tôi để biết thông tin cập nhật mới 

nhất theo số (714) 378-5022. 

Nếu vùng đồi thị nằm ngay trung tâm não Nếu vùng đồi thị nằm ngay trung tâm não 
bộ thì tại sao phương pháp điều trị này bộ thì tại sao phương pháp điều trị này 
không ảnh hưởng đến phần còn lại của không ảnh hưởng đến phần còn lại của 
não bộ?não bộ?

Sóng siêu âm đi qua phần còn lại của não bộ. 

Chỉ những nơi sóng siêu âm hội tụ trong vùng 

đồi thị thì nhiệt độ mới tăng lên, từ đó tạo ra 

thương tổn giúp phá hủy tác nhân gây ra tình 

trạng run.

Có khả năng bỏ sót vùng điều trị không?Có khả năng bỏ sót vùng điều trị không?

Khả năng này rất hiếm khi xảy ra do hình ảnh 

MR giúp bác sĩ điều trị liên tục quan sát vùng 

điều trị và theo dõi nhiệt độ. Để biết thông tin 

về các rủi ro, hãy truy cập usa.essential-tremor.

com/Safety-Information



Quá trình trở thành ứng viênQuá trình trở thành ứng viên

Tôi có phải đến gặp bác sĩ trước khi được điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn Tôi có phải đến gặp bác sĩ trước khi được điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn 
của MR không?của MR không?

Quý vị cần được chẩn đoán xác định mắc chứng run vô căn, thường do bác sĩ thần kinh hoặc 

chuyên gia về rối loạn vận động đưa ra kết luận. Các tiêu chí khác được miêu tả dưới đây và nên 

được trao đổi với bác sĩ của quý vị.

Tôi có nên dùng thử thuốc trước không?Tôi có nên dùng thử thuốc trước không?

Để trở thành ứng viên được điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn MR mà không tạo 

vết rạch trên da, quý vị phải được chẩn đoán xác định mắc chứng run vô căn không đáp ứng với 

thuốc (chẳng hạn như Propranolol hoặc Primidone). Nếu thuốc không giúp quý vị thuyên giảm 

tình trạng run thì phương pháp điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR có thể 

là một lựa chọn. Vui lòng trao đổi với bác sĩ của quý vị.

Nếu tôi được xác định là phù hợp để điều trị thì tôi có thể được điều trị sớm như thế nào?Nếu tôi được xác định là phù hợp để điều trị thì tôi có thể được điều trị sớm như thế nào?

Trung Tâm Y Tế Orange Coast (Orange Coast Medical Center) luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý 

vị trong cuộc hành trình này. Thông thường sẽ cần từ hai đến bốn tuần để chuẩn bị cho quý vị 

bước vào quá trình điều trị này. 



Phạm vi bảo hiểmPhạm vi bảo hiểm

Medicare bao trả cho phương pháp điều trị chứng run vô căn bằng sóng siêu âm hội tụ Medicare bao trả cho phương pháp điều trị chứng run vô căn bằng sóng siêu âm hội tụ 
dưới hướng dẫn của MR ở những tiểu bang nào?dưới hướng dẫn của MR ở những tiểu bang nào?

Có hiệu lực từ ngày 12 tháng Bảy, 2020, phương pháp điều trị chứng run vô căn không đáp ứng 

với thuốc bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR là quyền lợi được Medicare bao trả  

ở tất cả 50 tiểu bang. 

Tôi có thể đi từ một tiểu bang khác đến Trung Tâm Y Tế Orange Coast để được điều trị bằng Tôi có thể đi từ một tiểu bang khác đến Trung Tâm Y Tế Orange Coast để được điều trị bằng 
sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR không?sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR không?

Có. Chúng tôi hiểu rằng theo quy chế và quy định của Medicare, người thụ hưởng Medicare đi 

khỏi tiểu bang của họ để điều trị tại một cơ sở cung cấp MRgFUS sẽ tùy thuộc vào quyết định bao 

trả của nhà thầu Medicare dựa trên nơi thực hiện phương pháp điều trị này. Chúng tôi khuyên quý 

vị nên xác nhận với nhà thầu Medicare nơi quý vị cư ngụ và trung tâm điều trị trước khi điều trị.

Phương pháp điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR có được bao trả Phương pháp điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR có được bao trả 
theo chương trình Medicare Phần A, Medicare Phần B hay Medicare bổ sung không?theo chương trình Medicare Phần A, Medicare Phần B hay Medicare bổ sung không?

Phương pháp điều trị này (siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của cộng hưởng từ) hiện đang được 

chương trình Medicare Phần B và Medicare Advantage Plans, cũng như nhiều chương trình 

Blue Cross Blue Shield, bao gồm cả Blue Shield of California bao trả để điều trị chứng run vô căn. 

Medicare Supplemental Plans hỗ trợ người thụ hưởng chương trình ở những nơi áp dụng bảo hiểm.

Chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân có bao trả cho phương pháp điều trị bằng sóng Chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân có bao trả cho phương pháp điều trị bằng sóng 
siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR không?siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR không?

Có nhiều chương trình của Blue Cross Blue Shield Association bao trả cho phương pháp điều trị 

chứng run vô căn không đáp ứng với thuốc bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR. 

Liên hệ với bộ phận dịch vụ thành viên của chương trình bảo hiểm sức khỏe bằng cách gọi đến 

số điện thoại ở mặt sau thẻ ID bảo hiểm của quý vị. Hỏi xem liệu phương pháp điều trị chứng run 

vô căn bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR (CPT code 0398T) có phải là quyền lợi 

được bao trả tại một cơ sở điều trị ngoại trú không.

Chi phí điều trị là bao nhiêu nếu tôi không được bảo hiểm chi trả?Chi phí điều trị là bao nhiêu nếu tôi không được bảo hiểm chi trả?

Trung Tâm Y Tế Orange Coast có thể cung cấp cho quý vị thông tin về chi phí tiền mặt đối với 

phương pháp điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR. Vui lòng gọi cho chúng 

tôi để biết thêm thông tin. 



Trước khi điều trịTrước khi điều trị

Tôi có cần phải rọi hình trước khi điều trị không?Tôi có cần phải rọi hình trước khi điều trị không?

Có, quý vị cần phải chụp CT.

Tại sao tôi cần phải chụp CT?Tại sao tôi cần phải chụp CT?

Hộp sọ của mỗi người là khác nhau và chụp CT sẽ giúp xác định xem liệu hình dạng và độ dày 

của hộp sọ của quý vị có phù hợp với phương pháp điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng 

dẫn của MR hay không. Một số hình dạng và độ dày nhất định của hộp sọ có thể khiến chùm 

sóng siêu âm không thể đạt đến nhiệt độ cần thiết khi điều trị.

Tôi sẽ gặp bác sĩ điều trị cho mình bao nhiêu lần?Tôi sẽ gặp bác sĩ điều trị cho mình bao nhiêu lần?

Thông thường, quý vị sẽ gặp bác sĩ điều trị từ hai đến ba lần. Ở lần tư vấn đầu tiên, bác sĩ sẽ đánh 

giá kết quả chụp CT của quý vị để xác định xem liệu quý vị có phải là ứng viên cho phương pháp 

điều trị này hay không. Lần gặp thứ hai là vào ngày điều trị. Trong một số trường hợp, quý vị có 

thể gặp bác sĩ lần thứ ba để rọi hình theo dõi, một ngày sau khi điều trị.

Tại sao tôi cần phải cạo trọc đầu?Tại sao tôi cần phải cạo trọc đầu?

Điều này là cần thiết vì hai lý do:

1. Sóng siêu âm không truyền tốt trong không khí. Trong phương pháp điều trị này, nước được 

sử dụng (giống như gel dùng trong siêu âm ổ bụng) làm môi trường dẫn điện. Da đầu được 

cạo nhẵn và nắp silicon giúp tiếp xúc sát với đầu dò siêu âm. 

2. Các bọt khí có thể bị mắc kẹt trong tóc, chặn sóng siêu âm và hấp thụ năng lượng, có nguy cơ 

dẫn đến hiện tượng bỏng da.



Trong khi điều trịTrong khi điều trị

Tại sao tôi cần được gắn khung?Tại sao tôi cần được gắn khung?

Đây là khung định vị lập thể tiêu chuẩn giúp 

đảm bảo rằng vùng đầu của quý vị không 

chuyển động trong quá trình điều trị.

Toàn bộ cơ thể của tôi có cần được đưa vào Toàn bộ cơ thể của tôi có cần được đưa vào 
bên trong máy quét MRI không?bên trong máy quét MRI không?

Không. Từ khoảng giữa thân của quý vị sẽ 

nằm bên trong máy quét.

Có phải tôi sẽ ở trong máy quét MRI trong Có phải tôi sẽ ở trong máy quét MRI trong 
toàn bộ quá trình điều trị không?toàn bộ quá trình điều trị không?

Không. Giường điều trị sẽ di chuyển quý vị 

vào và ra khỏi máy quét MRI. Sau mỗi lần sử 

dụng năng lượng, tình trạng run của quý vị sẽ 

được đánh giá bằng cách thực hiện các thao 

tác, chẳng hạn như vẽ một đường xoắn ốc và 

chạm vào mũi.

Tại sao tôi phải ở trong trạng thái tỉnh táo?Tại sao tôi phải ở trong trạng thái tỉnh táo?

Phản hồi của quý vị trong quá trình điều trị là 

cần thiết bởi vì quý vị sẽ được yêu cầu thực 

hiện các thao tác thần kinh khác nhau, chẳng 

hạn như vẽ đường xoắn ốc. Điều này giúp bác 

sĩ có thể đánh giá sự cải thiện tình trạng run 

của quý vị đồng thời xác định và xử lý bất kỳ 

tác dụng phụ tiềm ẩn trong quá trình điều trị.

Phương pháp điều trị này kéo dài bao lâu?Phương pháp điều trị này kéo dài bao lâu?

Thời gian điều trị có thể mất đến ba đến bốn 

giờ. Việc điều trị thường được thực hiện trên 

cơ sở ngoại trú.

Hiệu quả của phương pháp điều trị này dự Hiệu quả của phương pháp điều trị này dự 
kiến sẽ kéo dài bao lâu?kiến sẽ kéo dài bao lâu?

Dữ liệu mới nhất cho thấy sự cải thiện tình 

trạng run tay của các đối tượng nghiên cứu 

hầu hết được duy trì đến ba năm.1 Cũng có 

khả năng tình trạng run tay của quý vị trở lại 

sau vài tháng hoặc thậm chí vài năm sau khi 

được điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới 

hướng dẫn của MR, hoặc tình trạng run có thể 

không hề cải thiện. Và mặc dù phương pháp 

điều trị có thể cải thiện tình trạng run của quý 

vị, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng 

phương pháp này không điều trị bệnh lý nền 

cũng như ngăn chặn sự tiến triển của các 

bệnh lý nền đó.



Tôi có thể bị những tác dụng phụ nào trong quá trình điều trị?Tôi có thể bị những tác dụng phụ nào trong quá trình điều trị?

Nhìn chung, siêu âm hội tụ có tính an toàn thuận lợi với các biến chứng không thường xuyên 

được báo cáo trong và sau khi được điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ dưới hướng dẫn của MR. 

Trong quá trình điều trị, quý vị có thể cảm thấy nhức đầu hoặc đau ở đầu, buồn nôn và nôn đã 

được báo cáo trong quá trình thực hiện bằng năng lượng siêu âm hội tụ.

Các biến chứng ngắn hạn tiềm tàng phổ biến nhất, được xác định là xảy ra vào ngày điều trị và 

kéo dài đến ba tháng sau khi điều trị, đó là tê hoặc ngứa ran thoáng qua. Triệu chứng này thường 

ở mức độ nhẹ đến trung bình và có thể kéo dài trong thời gian ngắn tương đương thời gian siêu 

âm hoặc lên đến vài ngày. Có thể xảy ra tình trạng mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng và bầm 

tím ở vùng tiêm tĩnh mạch, nhưng thường sẽ hết trong vòng một tuần sau khi điều trị. 

Vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi để biết thêm chi tiết:  

usa.essential-tremor.com/Safety-Information

1 insightec.com/media/1107/ExablateNeuroInformationforPrescribers0USA.pdf

Sau khi điều trịSau khi điều trị

Sau khi điều trị bao lâu thì tôi có thể trở lại làm việc?Sau khi điều trị bao lâu thì tôi có thể trở lại làm việc?

Điều này phụ thuộc vào loại hình công việc quý vị làm và cảm nhận của quý vị về sức khỏe của 

mình. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ của quý vị.

Tôi có thể bị những tác dụng phụ nào sau quá trình điều trị?Tôi có thể bị những tác dụng phụ nào sau quá trình điều trị?

Quý vị có nguy cơ thấp bị nhược cơ tạm thời hoặc vĩnh viễn, đi đứng loạng choạng, mất cảm 

giác hoặc bị tê hay ngứa ran ở ngón tay hoặc những nơi khác trên cơ thể. Vui lòng truy cập trang 

mạng của chúng tôi để biết thêm chi tiết: usa.essential-tremor.com/Safety-Information



Để biết thêm thông tin,  
vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (800) 758-5817  

hoặc gửi email đến orangecoasttremor@insightec.com. 
memorialcare.org/OCTremorTreatment


