
 

 

 

 

 

Kapan Perlu Segera Ke Fasilitas       

Pelayanan Kesehatan?  

• Bila gejala-gejala tidak menunjukan 

tanda-tanda akan membaik dalam 

waktu        2 sampai 3 hari 

• Telinga terasa sangat sakit 

• Keluar nanah atau cairan dari telinga 

Pengobatan/Terapi Yang Biasanya 

Akan Diberikan,yakni : 

• Obat penghilang nyeri telinga 

• Obat antibiotik untuk atasi infeksi telinga 

• Tindakan bedah MIRINGOTOMI,       

yakni dokter akan membuat sayatan 

kecil di gendang telinga sehingga cairan 

yang menumpuk dapat dikeluarkan. 

PENCEGAHAN TERBAIK RADANG 
TELINGA TENGAH ADALAH 

CEGAH ISPA ( INFEKSI  SALURAN 
PERNAFASAN ATAS)                              
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• Pencegahan terbaik radang telinga 

akut adalah mencegah terjadinya 

infeksi saluran pernafasan atas,jadi 

segera obati bila ada tanda dan  

gejala terkena penyakit infeksi   

saluran pernafasan atas(ISPA) 

• Jaga kebersihan telinga 

• Jangan biarkan anak mengunyah 

benda yang kotor 

• Hindari asap dan polusi yang dapat 

mempengaruhi tenggorokan 

• Berikan immunisasi anak sesuai 

waktunya 

PENANGANANNYA 

PENCEGAHAN 



Kenalilah...    
Otitis Media Akut 

Deteksi Dini Gejalanya 
Lebih Dini Penanganannya 
Lebih Dini Sembuhnya….. 

APA ITU  

 

 

Gejala yang muncul dari penyakit otitis 

m e d i a  a k u t  i n i  b i a s a n y a                           

bervariasi,namun gejala umum yang sering 

terjadi,yakni : 

• Pada bayi gejala khas otitis media akut 

ditandai dengan panas tinggi,gelisah dan 

sukar tidur,diare,kejang dan sering     

memegang telinga yang sakit 

• Pada usia anak,umumnya akan   
merasakan demam dan nyeri pada 

telinga serta sudah dengan riwayat     

infeksi saluran pernafasan 

• Pada usia remaja dan dewasa biasanya 

mengalami rasa nyeri pada telinga      

disertai dengan gangguan pendengaran 

• Cairan kuning, bening atau berdarah   

keluar dari telinga 

GEJALA  OTITIS MEDIA AKUT 
ADALAH:                                                 

Peradangan yang terjadi 
pada te l i nga  bag i an       
tengah. Kondisi ini terjadi 
tiba-tiba dan biasanya 
kurang dari tiga minggu 

Otit is  media merupakan        
penyakit yang lebih sering terjadi 
pada anak-anak dibawah usia 6 
tahun dibandingkan pada orang 
dewasa 

 

                                                                               

Otitis media akut terjadi ketika        

terdapat infeksi yang menyebar dari 

saluran pernafasan atas ke telinga 

bagian tengah.karena hal ini saluran 

eustachius bisa mengalami sumbatan 

atau peradangan 

Pada anak-anak semakin seringnya 

terkena infeksi saluran pernafasan atas 

(ISPA) MAKA kemungkinan terjadinya  

Otitis Media Akut   juga       semakin 

sering 

 

Tahu Penyebabnya 
Tepat Mengatasinya 

PENYEBAB 

PENYEBAB 
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