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Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya 

penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang 

berwarna ungu atau biru gelap, dan tampak bengkak atau menonjol. 

Varises dapat terjadi di seluruh pembuluh vena dalam tubuh. Namun, kondisi ini paling sering 

terjadi di area tungkai, terutama betis, karena tekanan besar saat kita berdiri atau berjalan. Varises 

juga dapat muncul di bagian panggul, anus (wasir), vagina, rahim, atau kerongkongan (varises 

esofagus). 

Sebagian besar kasus varises di tungkai dialami oleh wanita dibandingkan pria. Selain itu, ada 

beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena varises, yaitu pertambahan 

usia, berat badan berlebih (obesitas), faktor keturunan, dan lingkungan kerja yang menyebabkan 

seseorang harus berdiri dalam jangka waktu lama. 

Penyebab Varises 

Pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Di dalam 

pembuluh vena terdapat katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah, sehingga darah yang telah 

melewatinya tidak dapat kembali lagi. Lemah atau rusaknya katup vena menyebabkan darah 

berbalik arah dan terjadi penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Penumpukan inilah yang 

kemudian menyebabkan pembuluh vena melebar. 

Diagnosis Varises 

Diagnosis varises diawali dengan pemeriksaan riwayat kesehatan, yang meliputi gejala, riwayat 

penyakit, kebiasaan, lingkungan kerja, dan faktor risiko yang memicu penderita terkena varises. 

Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan mengamati bagian tubuh yang 

mengalami varises. Pemeriksaan penunjang jarang dilakukan, kecuali dokter mencurigai adanya 

masalah lain, seperti pada vena dalam (deep vein thrombosis). Beberapa jenis tes penunjang yang 

mungkin dilakukan adalah USG Doppler dan angiografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alodokter.com/deep-vein-thrombosis.html
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CARA TERAPI  

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

2. Terapi dengan menggunakan magic stick. Magic stick di roll pada bagian yang mengalami 

varises untuk melancarkan peredaran darah. 

3. Apabila memiliki pendant, pendant dapat digunakan setiap saat 

 

 

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. 


