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PENANGANAN DEHIDRASI 

 

PENGERTIAN: 

Dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak dari pada yang 

dikonsumsi sehingga tubuh tidak berfungsi secara normal. 

 

TUJUAN: 

Mengganti cairan dan mineral tubuh yang hilang 

 

TANDA DAN GEJALA:  

Beberapa tanda awal dehidrasi : 

1. Haus 

2. Mulut dan kulit kering 

3. Jarang buang air kecil serta urine berwarna lebih gelap seperti teh dan berbau 

lebih kuat 

4. Sakit kepala 

5. Suhu lebih tinggi 37.5oC-40oC 

6. Mengalami penurunan tekanan darah 

7. Jantung berdebar tak beraturan 

8. Penurunan kesadaran 

 

PENYEBAB:  

1. Diare 

2. Muntah 

3. Demam 

4. Keringat berlebih akibat berolahraga di cuaca panas 

 

PENATALAKSANAAN: 

1. Mengkonsumsi air mineral 2-3 Liter/hari 

2. Mengkonsumsi jus buah dengan konsistensi yang encer bila tidak diare 

3. Mengkonsumsi buah dan sayuran yang mengandung air 

4. Pemberian oralit untuk pasien diare 

5. Pemberian resusitasi cairan infus atau parenteral pada dehidrasi berat 
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RESUSITASI CAIRAN PADA DEWASA: 

Pada orang dewasa yang memerlukan resusitasi cairan, cairan kristaloid dapat 

diberikan secara intravena. Cairan Kristaloid yang paling sering digunakan untuk 

resusitasi cairan adalah Normal Saline / Natrium Klorida (Nacl 0.9%) dan Ringer Laktat 

(RL). 

Pemberian cairan kristaloid dapat diberikan secara intravena dengan kecepatan 500cc 

dalam 15 menit, kemudian dilakukan evaluasi ulang jika tanda-tanda syok telah 

berhasil diatasi pasien dapat diberikan cairan maintenance 20-30cc/kgBB/hari 

 

HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

Pemberian resusitasi cairan dalam jumlah besar dan cepat pada pasien dengan 

Riwayat penyakit jantung dan gagal ginjal perlu hati-hati dan dapat diberikan dengan 

volume yang lebih kecil (5-10mL/kg) 

 

PENCEGAHAN DEHIDRASI: 

1. Minum air putih setidaknya 8 gelas atau 2 liter setiap hari untuk orang dewasa 

2. Banyak mengkonsumsi makanan dengan kandungan air yang tinggi seperti 

sayuran dan buah 

3. Pastikan cukup minum saat sedang berolahraga 

4. Batasi konsumsi minuman beralkohol dan mengandung kafein 

 

 

 

SCAN ME 


