
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MAKAN MAKANAN YANG RENDAH 

LEMAK 

• BILA MENGALAMI PENYAKIT INFEKSI 

ATAU PENYAKIT DIABETES MESTI 

SEGERTA BEROBAT SAMPAI TUNTAS 

• MENJAGA BERAT  BADAN TETAP 

NORMAL DENGAN RUTIN BEROLAH-

RAGA DAN POLA MAKAN YANG      

SEHAT 
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SEGERA  KE FASILITAS KESEHATAN 

BILA MENGALAMI                         

GEJALA  KOLESISTITIS                       

 

Penanganan kolesistitis  akan dilakukan 
di rumah sakit agar kondisi paien dapat 
lebih terpantau.Langkah penanganan 
yang akan dilakukan ,adalah : 

• Anjuran untuk berpuasa sementara waktu  
dan menerapkan pola makan rendah lemak 
agar beban kerja kantong empedu berkurang 

• Pemberian cairan melalui infus  untuk 
menghindari dehidrasi/kurang cairan tubuh 

• Penggunaan obat obatan,seperti obat anti 
nyeri untuk meredakan rasa sakit atau obat 
antibiotik untuk mengatasi infeksinya 

• Selain itu juga dapat dilakukan operasi 
pengangkatan kanton empedu untuk 
mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan 
mencegah kambuhnya kolesistitis. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENCEGAHAN 
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PENANGANAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GEJALA  

Gejala utama kolesistitis adalah munculnya rasa 
sakit parah di perut bagian kanan atas yang 
bertahan selama beberapa jam.Rasa sakit ini 
cenderung muncul setelah mengonsumsi  
makanan berlemak.Rasa nyeri perut yang  
muncul bisa menjalar hingga ke punggung atau 
tulang belikat kanan atau bahu kanan.             
Selain  itu,dapat juga disertai dengan gejala : 

• Sakit perut yang terasa menusuk dan        
bertambah parah saat menarik nafas        
panjang 

• Mual,muntah,kembung dan nafsu makan  
hilang 

• Demam 

• Kulit dan putih mata jadi kuning 

• Tinja berwarna pucat dan benjolan di perut 

KOLESISTITIS MESTI DIRAWAT 
DENGAN CEPAT   AGAR TIDAK ADA 

KOMPLIKASI   

  KOLELISTITIS : Peradangan yang    

terjadi pada kantong empedu.                
Kantong empedu merupakan organ 
tempat penyimpanan cairan empedu 

Cairan empedu adalah cairan yang     
berperan penting dalam pencernaan     
lemak dalam tubuh. 

Kolelisistitis bisa terjadi secara tiba - tiba 
(akut) atau dalam jangka panjang 
(kronis).Sebagian besar kasus kolelisititis 
akut disebabkan oleh penyumbatan di 
saluran empedu.Sedangkan kolesistitis 
kronis merupakan peradangan yang    
terjadi setelah seseorang mengalami  
kolesistitis akut berulang kali. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sebagian besar kolesistitis disebabkan 

oleh penyumbatan pada saluran 

empedu sehingga cairan empedu      

terperangkap di dalam kantong 

empedu.Penyumbatan saluran empedu 

dapat disebabkan oleh :  

•  Batu empedu 

•  Lumpur billier 

• Penyakit infeksi,seperti HIV/AIDS   

yang dapat picu radang di empedu 

• G a n g g u a n  p a d a  p e m b u l u h              

darah,biasanya pada diabetes 

• Tumor pada saluran empedu 
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  APA ITU                  

KOLESISTITIS? 
LEBIH BAIK MENCEGAH                         
DARIPADA     MENGOBATI 

PENYEBAB 
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