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LUKA BAKAR adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas, termasuk api, air 

panas, dan uap panas. Rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderitanya rentan 

mengalami infeksi, karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Oleh 

karena itu, penanganan perlu dilakukan secepatnya. 

 

Upaya penanganan luka bakar berbeda-beda, tergantung lokasi dan tingkat keparahan luka. Luka 

bakar yang ringan bisa ditangani secara mandiri di rumah. Namun pada luka bakar yang dalam atau 

luas, diperlukan penanganan khusus. 

Tingkat Keparahan Luka Bakar 

Berdasarkan kerusakan kulit yang terjadi, luka bakar dibagi menjadi 3 derajat, yaitu: 

 Luka bakar derajat 1. Luka bakar ini hanya menyebabkan kerusakan di lapisan luar kulit 

(epidermis). 

 Luka bakar derajat 2. Luka bakar ini hingga menyebabkan kerusakan di lapisan kulit 

yang lebih dalam (dermis). 

 Luka bakar derajat 3. Kerusakan hingga mencapai lapisan lemak, serta merusak saraf dan 

pembuluh darah. 

Selain kedalaman kerusakan kulit, tingkat keparahan luka bakar juga bisa diukur dari luas area 

yang terbakar. Perhitungan persentase area permukaan kulit yang terbakar pada orang dewasa 

terdiri dari: 

 Area kepala: 9% 

 Dada: 9% 

 Perut: 9% 

 Punggung dan bokong: 18% 

 Setiap lengan: 9% 

 Setiap tungkai: 18% 

 Daerah kelamin: 1% 

Sebagai contoh, jika luka bakar terjadi pada kedua tungkai, area kelamin, dada dan perut, maka 

total luas area luka bakar tersebut adalah 55%. Jika luas permukaan luka bakar melebihi 20%, 

tubuh akan mengalami kekurangan cairan sehingga dapat menimbulkan turunnya tekanan darah 

hingga syok. 

Lokasi luka bakar juga turut menentukan tingkat keparahannya. Contohnya, jika mengalami luka 

bakar di wajah, hidung, mulut, dada, atau leher, seseorang dapat mengalami gangguan pernapasan. 

Hal ini terjadi karena peradangan pada saluran pernapasan, sehingga menghambat jalan napas. 

Penyebab Luka Bakar 

Luka bakar disebabkan oleh kulit yang bersentuhan atau terpapar dengan: 

 Benda panas 

 Sinar matahari 

 Radiasi 

https://www.alodokter.com/mengenal-derajat-luka-bakar-dan-perawatannya


WEBSITE: CAPTAINMCI.COM  

 Bahan kimia 

 Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA TERAPI  

 

1. Rutin minum glucola setiap hari untuk pemenuhan nutrisi collagen. Collagen baik untuk 

kulit, agar pembentukan jaringan kulit lebih cepat. Glucola gold lebih banyak 

mengandung collagen, maka lebih baik konsumsi glucola gold saja.  

2. Rutin menggunakan nano spray pada bagian luka bakar. Sebaiknya setelah penyemprotan 

nano spray ditunggu dulu airnya kering baru luka ditutup, atau apabila bagian belakang 

tubuh yang terkena luka bakar, sebaiknya air nanospray ditunggu meresap dulu baru 

kembali rebahan lagi.  

3. Apabila kondisi tubuh dirasa lemas dan tidak bertenaga maka bisa dibantu dengan 

mengkonsumsi NU VIT agar sistem imun tubuh terjaga dan tubuh merasa berenergi.  

 

 


