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halasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya 

mengalami anemia atau kurang darah. 

Kurang darah yang dialami penderita thalasemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah 

mengantuk, hingga sesak napas. Akibatnya, aktivitas penderita thalasemia akan terganggu. 

Thalasemia perlu diwaspadai, terutama thalasemia yang berat (mayor), karena dapat menyebabkan 

komplikasi berupa gagal jantung, pertumbuhan terhambat, gangguan hati, hingga kematian. 

Gejala Thalasemia 

Penderita thalasemia akan mengalami anemia yang membuat penderitanya merasa mudah lelah dan 

lemas. Gejala ini biasanya muncul pada saat 2 tahun pertama kehidupan. Akan tetapi, bagi 

penderita thalasemia yang ringan (minor), anemia bisa tidak terjadi. 

Waktu munculnya gejala serta keparahan gejala yang dialami akan berbeda setiap penderita, sesuai 

dengan jenis thalasemia yang dialami. Pada thalasemia mayor, penderitanya akan merasakan 

gejala-gejala kurang darah yang parah. Kondisi ini dapat merusak organ tubuh, bahkan berujung 

pada kematian. 

Penyebab Thalasemia 

Thalasemia disebabkan oleh kelainan genetik yang memengaruhi produksi sel darah merah. 

Kelainan genetik ini diturunkan dari orang tua, dan tetap dapat diturunkan walaupun orang tua 

tidak mengalami gejala. 

Diagnosis Thalasemia 

Thalasemia dapat diketahui melalui gejala yang timbul, serta pemeriksaan yang dilakukan oleh 

dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan darah untuk melihat kelainan sel darah merah dan 

kelainan genetik penyebab thalasemia. 

Komplikasi Thalasemia 

Penyakit thalasemia dapat menyebabkan komplikasi berupa gangguan tumbuh kembang, kerusakan 

tulang, hingga penyakit jantung. Selain itu, penanganan thalasemia dengan transfusi berisiko 

menimbulkan penumpukan zat besi di dalam tubuh penderita. 
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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 tulang belakang 3-4 kali sehari 15-30 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. 


