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Apa itu nyeri otot (sakit otot, myalgia)? 

Sakit otot, juga disebut nyeri otot atau myalgia, adalah rasa nyeri dan sakit yang melibatkan 

sejumlah kecil atau seluruh otot tubuh, mulai dari ringan sampai amat sangat. Otot adalah jaringan 

lunak yang tersusun oleh filamen protein yang memiliki panjang dan bentuk yang fleksibel. Fungsi 

utama otot adalah untuk mempertahankan dan mengubah postur, daya gerak, serta pergerakan 

organ dalam. 

Walaupun kebanyakan sakit otot biasanya hilang dalam waktu singkat, dalam beberapa kasus dapat 

berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Sakit otot dapat berkembang di hampir semua bagian 

tubuh, termasuk leher, punggung, kaki, dan bahkan tangan. 

Seberapa umumkah nyeri otot (sakit otot, myalgia)? 

Hampir semua orang mungkin pernah mengalami nyeri otot pada saat tertentu. Namun, sakit otot 

bisa diatasi dengan mengurangi faktor risiko. Diskusikan dengan dokter untuk informasi lebih 

lanjut. 

Tanda-tanda & gejala 

Apa saja tanda-tanda dan gejala nyeri otot (sakit otot, myalgia)? 

Gejala umum nyeri otot meliputi rasa tidak nyaman pada otot, seperti nyeri, dan kejang. Perasaan 

ini bisa saja hanya pada beberapa otot tertentu (myalgia lokal) atau menyebar dari satu tempat ke 

tempat lainnya (myalgia difusi). 

Beberapa gejala atau tanda lainnya mungkin tidak tercantum di atas. Jika Anda merasa cemas 

tentang gejala tersebut, segera konsultasi ke dokter Anda. 

Kapan saya harus periksa ke dokter? 

Hubungi dokter bila Anda mengalami: 

 Gigitan kutu (baru-baru ini) 

 Nyeri otot, terutama pada paha, yang muncul saat berolahraga dan hilang dengan beristirahat 

 Tanda-tanda infeksi, seperti merah dan bengkak di sekitar otot yang sakit 

 Nyeri otot sesudah Anda mulai minum atau meningkatkan dosis obat (khususnya statin, obat yang 

berguna untuk mengendalikan kolesterol) 

Penyebab 

Apa penyebab nyeri otot (sakit otot, myalgia)? 

Penyebab nyeri otot beragam, termasuk: 

 Otot tegang di salah satu atau lebih area tubuh 

 Penggunaan otot berlebihan selama aktivitas fisik 
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 Cedera otot saat bekerja atau berolahraga berat (otot keseleo dan tegang adalah cedera yang 

mampu menyebabkan sakit dan nyeri otot) 

 Beberapa infeksi atau radang otot 

Faktor-faktor risiko 

Apa yang meningkatkan risiko saya untuk nyeri otot (sakit otot, myalgia)? 

Ada banyak kondisi medis yang dianggap sebagai faktor risiko nyeri otot, misalnya: 

 Risiko cedera selama aktivitas fisik 

 Penggunaan sistem muskuloskeletal berlebihan dalam kehidupan sehari-hari 

 Risiko infeksi dan radang otot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 otot yang dirasakan nyeri 

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. 


