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GINJAL KRONIS atau gagal ginjal kronis (GGK) adalah kondisi saat fungsi ginjal menurun secara 
bertahap karena kerusakan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju 

penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Ginjal berfungsi menyaring limbah dan 
kelebihan cairan dari darah sebelum dibuang melalui cairan urine. Setiap hari, kedua ginjal menyaring 

sekitar 120-150 liter darah, dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urine. Di dalam setiap ginjal, terdapat unit 
penyaring atau nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dan limbah 

untuk dikeluarkan, serta mencegah keluarnya sel darah dan molekul besar yang berbentuk protein. 
Selanjutnya, saat darah melewati unit penyaring tubulus, mineral yang dibutuhkan tubuh disaring kembali 
sedangkan sisanya dibuang sebagai limbah. Selain menyaring limbah dan kelebihan cairan, fungsi ginjal 
lain yang penting dalam tubuh, di antaranya: Menghasilkan enzim renin yang menjaga tekanan darah dan 
kadar garam dalam tubuh tetap normal. Membuat hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang 

memproduksi sel darah merah. Memproduksi vitamin Ddalam bentuk aktif yang menjaga kesehatan 
tulang. Dalam kondisi gagal ginjal kronis, cairan dan elektrolit, serta limbah dapat menumpuk dalam 

tubuh. Gejala dapat terasa lebih jelas saat fungsi ginjal sudah semakin menurun. Pada tahap akhir GGK, 
kondisi penderita dapat berbahaya jika tidak ditangani dengan terapi pengganti ginjal, salah satunya cuci 

darah. Penyakit ginjal kronis merupakan masalah kesehatan global yang jumlahnya terus meningkat. 
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 oleh Kementrian Kesehatan RI, sebanyak 0,2% 

dari total jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan Indonesian Renal Registry yang digagas oleh 
perkumpulan dokter ginjal se-Indonesia, pada tahun 2016, lebih dari 8000 pasien GGK disebabkan oleh 
diabetes (nefropati diabetik), dan merupakan penyebab terbanyak di Indonesia. Disusul oleh hipertensi 
yang jumlahnya hampir 4000 penderita. Penderita GGK yang aktif cuci darah juga terus meningkat dari 

30 ribu pada tahun 2015, menjadi lebih dari 50 ribu pada tahun 2016. Hal ini baik, karena semakin 
banyak penderita gagal ginjal kronis tahap akhir yang sudah mengerti dengan pengobatannya. Namun di 

sisi lain juga menjadi peringatan karena kurang baiknya penanganan gagal ginjal kronis, sehingga 
membutuhkan terapi pengganti ginjal. Gejala dan Penyebab Gagal Ginjal Kronis Gejala gagal ginjal 

kronis seringkali muncul ketika sudah masuk tahap lanjut. Gejala tersebut meliputi: Kemunculan darah 
dalam urine. Pembengkakan pada tungkai. Tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Gagal ginjal 
kronis disebabkan oleh kerusakan fungsi ginjal, akibat penyakit yang terjadi dalam jangka panjang. 

Penyakit tersebut bisa diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit asam urat. 

 

 

 

 

 

 

CARA TERAPI MENGGUNAKAN BIOGLASS 

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

2. Melakukan terapi tempel atau sinar pada bagian yang bermasalah selama 15-20 menit. 
Dilakukan pada salah satu ginjal atau kedua ginjal. 

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

4. Air bioglass wajib diminum baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 

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. 


