
Luka Terhiris Dan Luka Biasa 

Luka terhiris dan luka biasa selalunya boleh terjadi di dalam 
olahraga kontak (bertembung), atletik dan juga acara berbasikal. 
Cucilah luka tersebut secara menyeluruh walaupun luka terhiris 
yang kecil kerana di kuatiri akan menyebabkan infeksi. 
Gunakanlah minyak essential yang bersifat antiseptik atau detol 
yang sangat berguna untuk membersihkan dan menyembuhkan 
luka. Minyak essential (minyak pati) juga dapat menghentikan 
pendarahan, mempercepatkan penyembuhan dan juga dapat 
mengurangkan rasa sakit.         

 

Perawatan. 

Menghentikan pendarahan. Jika lukanya teruk atau parah, maka perlu di lakukan pertolongan 
pertama (first aids). Angkat bahagian yang terluka, kemudian tekan luka tersebut dan ikatkan 
kain balutan (gauze – sejenis kain yang tedapat di Pharmacy) pada tempat yang terluka dan 
berkonsultasilah dengan doktor. 

Jika lukanya terlalu serius maka larutkan Minyak Essential Lemon supaya dapat  mempercepat 
pengentalan dan menghentikan aliran darah. Minyak Essential juga bersifat antiseptik. Sari 
lemon yang baru diperas juga boleh di gunakan jika tidak ada Minyak Essential. Celupkan kain 
dalam larutan lemon – tiga tetes untuk 10 ml air – letakan pada luka dan tekan. 

Pendarahan hidung juga boleh terjadi di dalam sukan kontak 
(olahraga kontak) . Seperti bola sepak, ragbi, hoki air batu dan 
tinju. Untuk menghentikannya pendarahan, dudukan pasien 
dengan kepala condong kehadapan dan gunakan Ibu Jari dengan 
telunjuk untuk menekan hidung yang terluka, tekan terus sampai 
sekitar 10 minit sehingga pendarahannya berhenti. Jangan gerakan 
kepala kebelakang kerana darah boleh masuk ketenggorokan. Beri 
arahan pasien supaya bernafas melalui mulutnya. Hisaplah jus 
lemon yang masih baru. Jika pendarahan sudah boleh di kontrol, 
bersihkanlah hidung dan mulut. 

Bersihkan dan tutup luka. 

Sebelum menutup luka tersebut hendaklah membersihkan segala debu atau habuk yang ada 
kerana di kuatiri adanya bakteria (kuman) yang akan berkembang biak, dan menyerang semua 
jaringan dan di kuatiri boleh menyebabkan infeksi. Gunakan antiseptik atau detol untuk 
mencuci daerah tersebut. 
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Setelah di bersihkan, sapukan sedikit disinfeksen pada tempat luka tersebut. Jika lukanya kecil, 
biarkanlah kulit terkena udara untuk mempercepat proses penyembuhan. Berkonsultasilah 
dengan doktor jika perlu. 

Tenis Elbow 

Siku Tenis 

Kondisi ini juga dikenal dengan nama epicondylitis Lateral 
adalah salah satu masalah yang paling umum yang terjadi pada 
lengan bahagian bawah. Rasa terlalu sakit, sangat menyiksa, 
keterlaluan dan menjalar kebahu dan menurun kebawah 
lengan dan tangan. Walaupun melakukan pekerjaan yang 
ringan seperti memegang gelas, pinggan, cawan atau pun 
mangkuk, membuka pintu almari, membuka pintu kereta, 
membuka pintu rumah ataupun bersalaman juga menyebabkan 
terasa sakit yang amat sangat. 

” Tenis Elbow” boleh terjadi pada mereka yang memerlukan gerakan lengan secara berulang-
ulang seperti pemain tenis, squash, badminton atau olahraga raket yang lain. Kajian juga 
menunjukan bahawa 2.5% atlit yang bermain seminggu sekali juga boleh mengalami 
kecerderaan ini. 

Pekerjaan berkebun, menaip, menjahit, pekerja-pekerja binaan rumah juga boleh mengalami 
terjadinya tenis elbow. 

Perawatan. 

 

Selain memerlukan istirihat boleh juga diurut jika rawatan 
di mulai sebelum kondisinya menjadi lebih kronis atau 
parah. Terapi panas dan dingin juga sangat-sangat efektif. 
Perban kompresi (elastic bandage) tidak di perlukan jika 
tidak terjadinya pembengkakkan. 

Lakukan effleurage (urut layang) pada seluruh tangan dan 
perhatikan otot pada lengan bawah. Tujuan utama dari 
rawatan adalah untuk meningkatkan sirkulasi dan 

melepaskan adhesi dan ketegangan pada otor extensor. Lakukan effleurage longitudinal (urut 
layang yang panjang) dan gerakan friksi di mulai dari pergelangan tangan menuju kesiku di 
sepanjang otot extensor dalam lengan bawah. 
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Jika terlihat tanda-tanda ketegangan anda di wajibkan memberi rawatan segera. Tenis elbow 
boleh berkembang menjadi masalah kronis, yang memerlukan mediksi anti peradangan dan 
ijeksi steroid. Jika terjadi kalsifikasi pembendahan perlu di lakukan 

Terkehel 

Terkehel adalah sebuah luka sendi yang terjadi ketika sebuah sendi 

berpusing dan tertekan di luar rentang gerak biasanya. Terkehel akan 

mempengaruhi jaringan lembut di sekitar sendi, ligamen, otot, tendon 

dan sebagainya. Gejalanya ini meliputi rasa sakit, bengkak dan tak 

boleh bergerak. Daerah yang paling selalu terkena adalah 

pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kebanyakan olahragawan 

dan olahragawati pernah mengalaminya – pemain tennis, pelari-

pelari, squash, badminton, bola sepak dan pemain ragbi juga biasa 

mengalaminya. 

Perawatan. 

Tekapkan Pek air batu atau kompres sejuk dengan segera supaya tahap akut berlalu. Dengan 

mengompres ini boleh meredakan sakit atau mengurangi keradangan. Angkat tungkai (bawah 

kaki atau bawah tangan) dan berehatlah selama mungkin. Mungkin memerlukan tali untuk 

menyokongnya. Urut boleh di lakukan setelah rasa perih dan pedih hilang. 

Terkehel pada pergelangan kaki. 

Setelah tahap akut atau serius berlalu. Pertama lakukan urut layang dari lutut menuju kepeha dan 

kemudian dari pergelangan kaki ke lutut untuk membantu menghilangkan bengkak. Jika lukanya 

telah sembuh, maka lakukan urutan meremas yang lembut dan friksi sambil menambah kekuatan 

tekanan secara perlahan-lahan. Friksi juga boleh di lakukan setelah lima atau enam hari untuk 

membantu mencegah terbentuknya goresan bekas luka dan adhesi. Jika rasa sakitnya sudah reda 

atau hilang maka gerakan pergelangan kaki secara perlahan-lahan. Lakukan gerakan plantarflex, 

dosiflex, dan putaran pada pergelangan kaki untuk memulihkan kemampuan pergerakannya 

Sila Lawat Web: 

www.treat-cure.com 

http://saatjais.formor.com 

http://iecahaya.wordpress.com 

http://rrcorner.wordpress.com 
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