
BATU OINJAI
(U rol itiasis/N efro I itias i s)

Batu ginjal terbentuk ketika garam dan
mineral dalam urin mengalami kristalisasi,
berkumpul, bertambah besar volumenya dan
akhimya akan menjadi batu ginjal. Batu ginjal
dapat terjadi pada semua bagian sistem urinaria
(salurankencing), yaitu : Ginjal, ureteq kandung
kencing, uretra.

Keadaan yang memudahkan terkena penyakit
dari batu ginj al antar a lain :

. Infeksi saluran kemih.

' Sering menahan ketika akan buan g air kecil
(Stagnansi urin).

'Kekurangan cairan baik karena udara panas
maupun karena kurang minum.

.Konsumsi alkohol, kebiasaan minum kopi, teh
yangberlebihan.

Gej ala batu girl' al pada umumny a adalahsama:
. Kolik/kejang
rMual
. Muntah
. Sering kencing
rRasa terbakar pada organ yang didalamnya
terbentukbatu ginjal

Terdapat4jenis batu ginjal, yaitu :

. BatuKalsiumOksalat
Sering teidapat sendiri atau bersama-sama
dengan kalsium fosfat membentuk batu di
sistemurinaria.

. Batu Sistin
Jarang terjadi, umumnya keturunan. Bila
terjadi dapat menyebabkan penghancuran
ginjal progresif.

r BatuAsamUrat
Mempunyai hubungan dengan asam urat dan
metabolisme ginjal.

. Batu Struvit
Umumnya terjadi pada wanita, sebagai akibat
infeksi rnikroorganisme Proteus dan
Klebsiella.

Pengobatan yang sering dilakukan pada
penderitabatu ginjal :

I Pengangkatan batu (operasi).
r Pemberian obat - obatan (obat analgesik untuk

mengurangi rasa sakit).
. Pengobatan pada penyebab penyakit

(misalnya dengan mengobati infeksi saluran
kernih)

r PengaturanGizi

Manajemen Terapi Nutrisi NASA

Naturul Lecithin terbuat dsri oluhan kacung
kedelai, yeng bermunfuat dalum membuntu
penyembukan B utu Ginjul :
r Natural Lecithin telah melalui proses

pengolahan sehingga unsur purin telah
dihilangkan dan dapat digunakan oleh
penderitabatu ginjal.

" Natural Lecithin mengandung kalium yang
dapat menurunkan kadar kalsium dan

menurunkan resiko pembentukan batu jenis
kalsium oksalat.

'Pemberian Natural Lecithin membantu
menurunkan tingkat penyerapan oksalat oleh
salurancefira.

r Dosis dan aturan pakai dapat dilihat pada label
produk.

Natural Chlorophyllin diramu duri duun Cswi
ynng diqkui mengandung chlorophyll acid dun
mengandung zut giai yung dupat berguna bugi
kesehutun naanusia

r Natural Chlorophyllin dapat menghambat
pembentukan kristal kalsium oksalat yang
menyebabkan terjadinya batu ginjal, Natural
Chlorophyllin membantu membersihkan
sistern pencernaan makanan.

'Natural Chlorophyllin mernbantu membuat
urin lebih alkalis/basa.

. Kandungan asam klorofil dapat membantu
melarutkan B atu Ginj al.

r Dosis dan aturan pakai dapat dilihat pada label
produk.

Catatan
Pengaturan Gizi sebaiknya didahului dengan
pemeriksaan jenis batu ginjal, karena masing
masing bafu memerlukan Manajemen Diit yafig
berbeda.

Batu Kalsium Oksalat
r Banyakminum* 1,5 - zliterperhari.
I Batasi konsumsi bahan makanan sumber

Kalsium, diit rendah kalsium hanya


