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Apa itu sakit kepala sebelah (migrain)? 

Migrain adalah sakit kepala intens yang parah dan sering kali membuat penderitanya tidak berdaya. 

Rasa sakitnya berdenyut intens atau berupa rasa sakit ekstrem seperti dihantam oleh benda 

keras. Kondisi ini biasanya memengaruhi satu sisi kepala saja. 

Migrain dapat berlangsung selama beberapa jam sampai beberapa hari. Penyakit ini dapat 

memengaruhi produktivitas kerja dan kegiatan sehari-hari jika tidak diobati tepat waktu dan segera. 

Seberapa umumkah sakit kepala sebelah (migrain)? 

Migrain adalah kondisi yang dapat dialami oleh semua kalangan usia dan jenis kelamin. Namun, 

kondisi ini lebih sering dialami wanita lebih sering daripada pria. Anda dapat mengurangi 

kemungkinan terkena kondisi ini apabila menghindari faktor risikonya. Diskusikan dengan dokter 

untuk informasi lebih lanjut. 

Tanda-tanda & gejala 

Apa saja tanda-tanda dan gejala sakit kepala sebelah (migrain)? 

Pada migrain biasa, beberapa jam atau beberapa hari sebelum sakit kepala, penderita biasanya 

memiliki gejala (prodromal) yang jadi sinyal bahwa sakit kepala akan segera muncul. Gejala 

prodromal ini termasuk: 

 Perubahan mood 

 Sensitif terhadap cahaya dan suara 

 Hiperaktif 

 Merasa lesu 

 Perubahan nafsu makan 

 Mual dan muntah 

Setelah gejala prodromal, aura (gangguan sementara indra atau otot) kemudian datang sebelum 

sakit kepala. Biasanya 10 sampai 30 menit, lalu sakit kepala dimulai dan gejala aura pergi. Gejala 

aura termasuk pendengaran dan masalah penglihatan (kilatan cahaya, cahaya berkedip-kedip, dan 

bintik buta alias blind spot). Nyeri pada satu satu sisi kepala bisa menjadi intens dan berdenyut-

denyut. Mual dan muntah juga dapat terjadi. 

Beberapa orang mungkin tidak memunculkan gejala aura, dan nyeri biasanya terjadi di kedua sisi 

kepala. Beberapa penderita juga mungkin mengalami masalah penglihatan atau perut tanpa sakit 

kepala. 

Mungkin ada ciri dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Apabila Anda memiliki keluhan yang 

sama, konsultasikan kepada dokter Anda. 
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CARA TERAPI  

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

2. Rutin terapi tempel atau bioglass pada bagian kepala atau leher. 

3. Apabila memiliki pendant, maka pendant dapat digunakan setiap saat. 

4. Untuk menjaga kondisi dan stamina tubuh bisa dibantu dengan pengkonsumsian NU VIT. 

 

 

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. 


