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Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat 

penyumbatan (stroke iskemik) atau pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik). Tanpa darah, otak 

tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. 

Ketika sebagian area otak mati, bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak 

dapat berfungsi dengan baik. Stroke adalah keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya 

dalam hitungan menit. Penanganan yang cepat dapat meminimalkan kerusakan otak dan 

kemungkinan munculnya komplikasi. 

Menurut riset kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan RI pada tahun 

2013, di Indonesia terdapat lebih dari 2 juta penduduk, atau 12 dari 1000 penduduk, menderita 

stroke dengan persentase terbesar berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. 

Selain itu, stroke juga merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia, lebih dari 15% kematian di 

Indonesia disebabkan oleh stroke. Stroke iskemik memiliki kejadian yang lebih sering 

dibandingkan dengan stroke hemoragik, namun stroke hemoragik membunuh lebih sering 

dibandingkan dengan stroke iskemik. 

Hipertensi yang diikuti dengan diabetes dan kolesterol tinggi merupakan kondisi yang paling sering 

meningkatkan risiko terjadinya stroke di Indonesia. 

Gejala dan Penyebab Stroke 

Gejala stroke dapat berbeda pada tiap penderitanya, tetapi gejala yang paling sering dijumpai 

adalah: 

 Tungkai mati rasa 

 Bicara menjadi kacau 

 Wajah terlihat menurun 

Penyebab stroke sangat bervariasi, mulai dari gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, 

tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. 

Stroke sangat berisiko dialami penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, berat badan 

berlebih, dan diabetes. Risiko yang sama juga dapat terjadi pada orang yang kurang olahraga, serta 

memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol dan merokok. 

Pengobatan dan Pencegahan Stroke 

Pengobatan stroke tergantung kepada kondisi yang dialami pasien. Dokter dapat memberikan obat-

obatan atau melakukan operasi. Sedangkan untuk memulihkan kondisi, pasien akan dianjurkan 

menjalani fisioterapi, dan diikuti terapi psikologis apabila diperlukan. 

Untuk mencegah stroke, dokter menyarankan untuk: 

 Menerapkan pola makan yang sehat. 

 Berolahraga secara rutin. 

 Hindari merokok dan mengonsumsi minuman keras. 

https://www.alodokter.com/hipertensi
https://www.alodokter.com/diabetes
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Komplikasi Stroke 

Stroke dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah kesehatan lain yang dapat membahayakan 

nyawa, antara lain: 

 Deep vein thrombosis atau penggumpalan darah di tungkai. 

 Hidrosefalus akibat menumpuknya cairan otak di dalam rongga otak. 

 Disfagia atau gangguan refleks otot saat menelan. 

 

 

 

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 yang perut. 

3. Gunakan magic stick untuk di roll pada bagian otot yang kaku. Di roll rutin setiap hari 

paling tidak 30 menit untuk melancarkan peredaran darah. 

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

 

 

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. 


