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Tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit maag. Selain di 

lambung, luka tersebut dapat terbentuk di usus 12 jari atau di bagian bawah kerongkongan. 

Banyak orang menganggap bahwa luka di lambung disebabkan oleh konsumsi makanan asam atau 

pedas secara berlebihan. Anggapan tersebut kurang tepat. Makanan pedas memang bisa 

memperparah gejala sakit maag, tetapi tidak menyebabkan luka 

Sebagian besar kasus tukak lambung disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori atau karena 

konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Pada kasus yang jarang terjadi, tukak lambung juga 

dapat disebabkan oleh tumor di lambung, atau komplikasi dari radioterapi. 

Penyebab Tukak Lambung 

Luka di lambung terbentuk ketika selaput yang melapisi lambung terkikis. Pengikisan selaput 

lambung umumnya disebabkan oleh: 

Infeksi bakteri 

Infeksi Helicobacter pylori merupakan penyebab utama timbulnya luka pada lapisan lambung. 

Konsumsi obat antiiinflamasi nonsteroid (OAINS) 

Konsumsi ibuprofen, diclofenac, atau meloxicam secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi atau 

peradangan pada jaringan lambung hingga menimbulkan luka. 

Selain OAINS, obat lain yang bisa menyebabkan tukak lambung adalah aspirin, kortikosteroid, dan 

obat antidepresan golongan SSRI. 

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tukak lambung atau memperparah 

gejala tukak lambung, yaitu: 

 Merokok, terutama pada seseorang yang terinfeksi bakteri pylori. 

 Stres yang tidak terkelola dengan baik. 

 Konsumsi makanan asam atau pedas. 

 Konsumsi minuman beralkohol. 

Gejala Tukak Lambung 

Gejala yang muncul adalah sakit maag atau nyeri ulu hati. Nyeri tersebut memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

 Berlangsung dalam hitungan menit hingga jam. 

 Hilang timbul selama beberapa hari, minggu, atau bulan. 

 Memburuk di antara waktu makan, saat malam hari, atau pagi-pagi sekali. 

 Makin parah ketika perut kosong atau tidak terisi makanan. 

 Reda bila perut diisi makanan atau setelah minum obat sakit maag, tetapi kemudian akan 

muncul kembali. 

Gejala lain yang bisa muncul pada tukak lambung adalah: 

https://www.alodokter.com/infeksi-helicobacter-pylori
https://www.alodokter.com/meloxicam
https://www.alodokter.com/obat-antiinflamasi-nonsteroid
https://www.alodokter.com/kortikosteroid
https://www.alodokter.com/antidepresan
https://www.alodokter.com/kecanduan-nikotin
https://www.alodokter.com/stres
https://www.alodokter.com/sakit-maag
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 Mual dan muntah 

 Perut kembung 

 Sering bersendawa 

 Dada terasa seperti terbakar 

 Hilang nafsu makan 

 Berat badan turun 

 Sulit menarik napas 

 Lemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA TERAPI  

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

2. Terapi tempel atau sinar bioglass pada bagian lambung 3-4 kali sehari 15-20 menit. 

3. Apabila memiliki pendant, pendant dapat digunakan setiap saat 

4. Apabila kondisi tubuh kurang fit maka bisa menambahkan konsumsi NU VIT 

(konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu). 

 

 

Catatan:  

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

beradaptasi. Misalnya 1 liter dulu, 10 aliran. 

 

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

https://www.alodokter.com/perut-kembung

