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APA ITU KELELAHAN (FATIGUE)? 

Kelelahan, atau disebut juga fatigue, adalah kondisi di mana Anda selalu merasa lelah, lesu, atau 

kurang tenaga. 

Seberapa umumkah kelelahan (fatigue)? 

Kelelahan adalah keluhan yang umum terjadi. Penting untuk diketahui, kelelahan merupakan suatu 

gejala, bukan penyakit. Banyak penyakit yang dapat mengakibatkan kelelahan, dalam bentuk fisik, 

psikologis atau gabungan keduanya. 

Kondisi ini dapat ditangani dengan mengurangi faktor-faktor risiko. Diskusikan dengan dokter 

untuk informasi lebih lanjut. 

Apa saja tanda-tanda dan gejala kelelahan (fatigue)? 

Ada berbagai gejala fatigue yang terkait tergantung pada penyebab. 

Individu dengan penyakit jantung, penyakit paru-paru atau anemia dapat mengalami sesak napas 

atau mudah lelah setelah melakukan aktivitas yang minim. 

Orang dengan diabetes dapat mengalami poliuria (buang air kecil berlebih), polidipsia (haus 

berlebih), atau perubahan pada penglihatan. 

Orang dengan hipotiroidisme juga dapat mengalami gejala kedinginan, kulit kering dan rambut 

yang rapuh. 

Gejala kelelahan lainnya dapat meliputi: 

 Penurunan berat badan 

 Nyeri pada dada dan sesak napas 

 Muntah dan diare 

 Demam dan menggigil 

 Kelemahan atau nyeri otot 

 Kecemasan dan depresi. 

Apabila tidak diatasi dengan baik, kondisi kelemahan dapat menyebabkan beberapa kemungkinan 

komplikasi, seperti: 

 Depresi 

 Isolasi sosial 

 Batasan gaya hidup 

 Meningkatnya absen di tempat kerja. 

 

 

 

 

https://hellosehat.com/penyakit/penyakit-tiroid/
https://hellosehat.com/penyakit/muntah/
https://hellosehat.com/penyakit/diare/
https://hellosehat.com/penyakit/nyeri-otot-sakit-otot-myalgia/
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CARA TERAPI  

 

1. Rutin minum air bioglass setiap hari 2-3 liter sehari dengan jumlah aliran 20-40 kali 

aliran. 

2. Terapi tempel atau sinar bioglass pada bagian kepala 15-30 menit. Terapi bisa dilakukan 

rutin pada saat kejang ataupun tidak. 

3. Apabila memiliki pendant maka pendant bisa digunakan setiap saat. 

4. Konsumsi NU VIT untuk meningkatkan sistem imun tubuh dan mempertahankan sistem 

imun. 

 

Catatan: 

Untuk jumlah air, aliran, dan lama terapi dilakukan bertahap agar tubuh ada waktu untuk 

beradaptasi. Misalnya 1 liter dulu, 10 aliran, dan 10 menit dulu. 

 

Pendant bisa digunakan lepas pasang untuk awal penggunaan sebagai proses adaptasi. 


