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Wanita hamil adalah populasi yang membutuhkan perhatian khusus terutama ketika mereka mengalami rasa sakit. Ketika seorang wanita hamil sakit, ada pertimbangan khusus untuk prosedur. Memberikan obat kepada wanita hamil umumnya mengikuti pedoman kategori obat FDA. FDA membagi obat yang tersedia ke
dalam beberapa kategori. Mulai dari kategori A hingga kategori X. Ibu hamil umumnya sering datang ke lokasi kesehatan dengan keluhan umum sebagai berikut: mual dan muntah, sakit hati, nyeri, sakit kepala, sembelit, diare, edema dan gejala batuk dan pilek. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan
pemeriksaan kecil mengenai obat-obatan yang aman dan tidak aman karena ada wanita hamil untuk mengobati keluhan mual dan muntah (hyperemesis gravidarum) yang sering terjadi. Food and Drugs Administration menunjuk kategori untuk berbagai obat-obatan. Label ini didasarkan pada berbagai penelitian yang
berkaitan dengan interaksi antara obat, ibu dan janin. Kategori A hingga X menentukan seberapa besar dampak atau risiko yang dapat terjadi jika obat diberikan kepada wanita hamil. Seluruh kategori FDA untuk kehamilan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 KATEGORI kehamilan FDACategoryA Studi yang
tidak dapat menunjukkan risiko dalam kehamilanBRisk mungkin tidak terjadi (studi uji coba hewan tidak menunjukkan risiko atau efek samping, tetapi studi terkontrol pada trimester pertama wanita hamil tidak tersedia / belum dikonfirmasi; tidak ada bukti risiko dalam trimester 2/3)C Risiko belum diidentifikasi atau
dijelaskan dengan benar (studi hewan telah menunjukkan efek samping, tetapi tidak ada studi yang terkontrol pada manusia atau tidak ada roe pada manusia atau pada hewan)DDicontrain risiko positif (manfaat pemberian obat kepada wanita hamil dapat memberikan efek risiko serius atau bahkan situasi yang
mengancam jiwa bagi janin)XDikontraindicated pada kehamilan (bukti positif kelainan serius pada janin pada manusia atau hewan mencoba atau keduanya)Baca juga! Kejang: Panduan pertolongan pertama untuk kejang Pengobatan mual dan muntah pada wanita hamil Perawatan awal mual dan muntah selama
kehamilan adalah pengurangan risiko perawatan rumah sakit hiperemesis gravidarum. Tujuan perawatan termasuk memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit, memberikan profilaksis yang terkait dengan komplikasi dan mengurangi gejala. Terapi farmakologis untuk mual dan muntah diberikan setelah memastikan
bahwa penyebab mual dan muntah pada wanita hamil adalah karena kehamilan. Salah satu terapi atau kombinasi baris pertama pada wanita hamil adalah:Piridoksin (Vitamin B6) 10-25 mg setiap 8 jamDosilamine 12,5-25 mg setiap 8 jam Gejala-gejala ini tidak berkurang setelah baris pertama terapi kemudian
mempertimbangkan pemberian:Prometazine 12,5-25 mg Intra Muskar, Dengan oral atau setiap 4-6 jam, dan/atauReplace doxyamine dengan dimenhydrorate 50-100 mg per oral atau rektal jika gejala juga tidak membaik setelah penggantian baris pertama, pertimbangkan untuk mengganti obat dengan: Methocloperamid
10 mg Intra Muskular atau Per Oral setiap 6 jamOndansentron 4-8 mg dengan mulut ke mulut setiap 6 jamTrimethobenzamid 300 mg Intra Muskular atau Per Oral setiap 6-8 jamMethylprednisolon 16 mg per oral atau IV setiap 8 jam (atau 48 mg/hari) selama 3 hari. Hentikan administrasi jika tidak ada respons terhadap
obat selama 3 hari. Tappering jika obat memiliki jawaban)Baca daftar pustaka juga! Memilih dengan bijak: Menghindari intervensi medis yang tidak perlu Halaman 2 Wanita hamil adalah populasi yang membutuhkan perhatian khusus terutama ketika mengalami rasa sakit. Ketika seorang wanita hamil sakit, ada
pertimbangan khusus untuk prosedur. Memberikan obat kepada wanita hamil umumnya mengikuti pedoman kategori obat FDA. FDA membagi obat yang tersedia ke dalam beberapa kategori. Mulai dari kategori A hingga kategori X. Ibu hamil umumnya sering datang ke lokasi kesehatan dengan keluhan umum sebagai
berikut: mual dan muntah, sakit hati, nyeri, sakit kepala, sembelit, diare, edema dan gejala batuk dan pilek. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pemeriksaan kecil mengenai obat-obatan yang aman dan tidak aman karena ada wanita hamil untuk mengobati keluhan mual dan muntah (hyperemesis gravidarum)
yang sering terjadi. Food and Drugs Administration menunjuk kategori untuk berbagai obat-obatan. Label ini didasarkan pada berbagai penelitian yang berkaitan dengan interaksi antara obat, ibu dan janin. Kategori A hingga X menentukan seberapa besar dampak atau risiko yang dapat terjadi jika obat diberikan kepada
wanita hamil. Seluruh kategori FDA untuk kehamilan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 KATEGORI FDA Sebuah studi yang terkontrol dengan baik yang paling membenci tidak dapat ditunjukkan risiko dalam kehamilan B Risiko mungkin tidak terjadi (studi hewan menunjukkan tidak ada risiko atau efek
samping, tetapi studi terkontrol pada wanita hamil trimester 1 tidak tersedia / belum dikonfirmasi; tidak ada bukti risiko dalam trimester 2/3) C Risiko belum ditetapkan atau dijelaskan dengan benar (studi hewan mencoba untuk menunjukkan efek samping, tetapi tidak ada studi yang dikendalikan pada manusia atau tidak
ada routan baik pada manusia atau hewan) D Bukti risiko positif (manfaat pemberian obat kepada wanita hamil dapat memberikan efek risiko serius atau bahkan situasi yang mengancam jiwa terhadap janin) X Kontraindikasi dalam kehamilan (bukti positif kelainan foetal serius pada manusia atau hewan yang mencoba
atau keduanya) Baca juga! Infeksi saluran pernapasan akut (COMPLETE) Pengobatan mual dan muntah pada ibu hamil Prosedur awal mual dan muntah selama kehamilan adalah pengurangan risiko perawatan rumah sakit pada hiperemesis gravidarum. Tujuan perawatan termasuk memperbaiki ketidakseimbangan
elektrolit, memberikan profilaksis terkait komplikasi dan mengurangi gejala. Terapi farmakologis untuk mual dan muntah diberikan setelah memastikan bahwa penyebab mual dan muntah pada wanita hamil adalah karena kehamilan. Salah satu terapi atau kombinasi lini pertama pada ibu hamil adalah: Piridoksin (Vitamin
B6) 10-25 mg setiap 8 jam Doksilamin 12,5-25 mg setiap 8 jam Jika gejala tidak berkurang setelah terapi baris pertama maka pertimbangkan administrasi: Prometazine 12,5-25 mg Musk Intraular, Per Oral, atau Pertal setiap 4-6 jam, dan/atau Ganti doxylamine dengan dimenhydririnate 50-100 mg per oral atau per rektal
setiap 4-6 jam Jika gejala juga tidak membaik setelah penggantian terapi baris pertama, pertimbangkan untuk mengganti obat dengan: Methocloperamid 10 mg Intra Muskeramid atau Per Oral setiap 6 jam Pada andsentron 4-8 mg dengan mulut ke mulut setiap 6 jam Trimethobenzamid 300 mg Intra Musculocate atau
Per Oral setiap 6-8 jam Methylprednisolone 16 mg per oral atau IV setiap 8 jam (atau 48 mg/hari) selama 3 hari. Hentikan administrasi jika tidak ada respons terhadap obat selama 3 hari. Tappering jika obat memiliki jawaban) Baca juga! Ginjal rusak karena terlalu banyak minum obat? Academia.edu lagi mendukung
penjelajahan Explorer.To dan Academia.edu Internet yang lebih luas lebih cepat dan lebih aman, luangkan beberapa detik untuk meningkatkan browser Anda. Academia.edu cookie untuk mempersonalisasi konten, menyesuaikan iklan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan menggunakan situs web kami,
setujui pengumpulan informasi kami menggunakan cookie. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Kebijakan Privasi kami.× Ada empat baris terapi untuk muntah tanpa dehidrasi. Selain itu, ada tambahan terapi berupa obat yang mengurangi asam lambung. Baris pertama: Modifikasi gaya hidup dan piridoksin Untuk kondisi
mual disertai dengan muntah, tetapi tanpa dehidrasi, penerapan modifikasi diet dan penghindaran inisiator juga dilakukan seperti dalam kondisi mual tanpa muntah. Namun, perbedaan terapi awal dengan produk obat yang diberikan langsung oleh kombinasi doxlamine dan piridoksin karena penggunaan piridoksin
tunggal telah terbukti kurang efektif untuk mengurangi muntah (hanya efektif dalam mengurangi mual saja). Namun, jika kombinasi doxilamine-pyridoxine juga tidak dapat mengurangi gejala mual dan muntah harus memikirkan penggunaan obat berikutnya, yaitu obat dari baris kedua, ketiga dan keempat. Di Indonesia,
doxyamine tidak tersedia, sehingga obat yang direkomendasikan hanya piridoksin. Selain itu, piridoksin juga dapat dikombinasikan dengan penambahan jahe. Dosis yang digunakan adalah 10-25 mg setiap 6-8 jam untuk piridoksin oral dengan dosis maksimum 200 mg/hari. Baris kedua: Antihistamin Obat baris kedua
yang dapat diberikan dalam bentuk antihistamin (antagonis H1) dengan doxilamin. Untuk alasan keamanan janin ada 3 obat yang direkomendasikan, seperti dihenhydramine, meclisin dan dimenhydrinate. McClizin tidak tersedia di Indonesia. Dosis diphenyhydrode oral adalah 25 hingga 50 mg setiap 4 hingga 6 jam
sesuai kebutuhan. Selain menjadi lisan, juga dapat diberikan ke dosis IV 10 hingga 50 mg setiap 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan. Dosis oral yang digunakan adalah 25 hingga 50 mg setiap 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan. Untuk dimenhydranata, sebagai catatan, jika pasien juga diberikan dosyilin, dosis maksimum
dimenhydronate adalah 200mg/hari. Efek samping dari obat-obatan kelompok ini termasuk obat-obatan, mulut kering dan sembelit. Baris ketiga: Dopamin antagonis Obat baris ketiga adalah antagonis dopamin. Obat-obatan dari kelompok ini direkomendasikan untuk wanita hamil dengan mual muntah adalah
metoclopramide, fenoniain (prometheus dan prochlorophenazine) dan butyrophenone (caperidol). Prochloroserazin tidak tersedia di Indonesia. Dosis metoclopramide yang digunakan adalah 10 mg, dapat diberikan secara lisan, IV, atau IM (idealnya diberikan 30 menit sebelum makan dan ketika akan tidur) setiap 6
hingga 8 jam sehari. Dosis prometheus yang dapat diberikan adalah 12,5 hingga 25 mg, dapat diberikan secara lisan, atau IM setiap 4 jam. Administrasi lisan atau rekreasi disarankan. Penggunaan prometheus iv, intraarterial, dan subkutan kontraindikasi karena dapat menyebabkan gangren di ekstremitas dan nekrosis
jaringan. Dosis prochlorrpyerazin yang dapat diberikan adalah 5 mg hingga 10 mg, IV atau IM setiap 6 jam atau 25 mg per rektum 2 kali sehari. Efek samping umum dalam penggunaan proklorptisin termasuk mengantuk, pusing, sakit kepala, dan retensi tanaman kemih. Baris keempat: Baris keempat obat antagonis
serotonin yang digunakan adalah antagonis serotonin. Jenis obat ini dapat digunakan untuk mual dan muntah selama kehamilan, yaitu ondansetron, granisetron dan dolasetron. Ondansetron adalah obat yang paling umum digunakan dari kelompok ini. Dosis ondansetron yang diberikan adalah 4 mg, dapat diberikan
dalam 8 jam sesuai kebutuhan, atau dapat diberikan dengan injeksi IV setiap 8 jam sesuai kebutuhan. Dosis dapat ditingkatkan jika perlu dan terbatas pada 16 mg/dosis (per pemberian tunggal). Sakit kepala, kelelahan, sembelit, dan kantuk adalah efek samping yang paling umum. Ondansetron juga dapat
menyebabkan perpanjangan QT, terutama pada pasien dengan faktor risiko untuk aritmia (riwayat perpanjangan interval QT sebelumnya, hiponaemia atau hipokomiemia, gagal jantung, pemberian produk obat yang setara dengan produk obat yang menyebabkan perpanjangan QT dan pemberian beberapa dosis
intravena ondansetron). Pemantauan ekg dan elektrolit direkomendasikan pada pasien tersebut. Terapi tambahan: H2 blocker Selain empat baris obat, ada terapi tambahan yang dapat diberikan, yaitu sekelompok obat yang mengurangi asam lambung. Pada wanita hamil dengan GERD atau mual muntah, sebuah studi
observasional menunjukkan bahwa penggunaan produk obat untuk mengurangi asam lambung (misalnya anthazide, H2 dan PPI blocker) dalam kombinasi dengan terapi antiemesis gejala dalam 3 hingga 4 hari setelah inisiasi terapi. Namun, di antara semua kelompoknya, produk obat yang paling aman dan
direkomendasikan untuk pengurangan asam lambung yang diberikan kepada wanita hamil adalah H2 blocker, yaitu ranitidine dan simetidine dengan dosis oral dua kali 150 mg per hari. [2,12–14] Muntah dengan terapi rehidrasi dehidrasi adalah kunci untuk pengobatan pada wanita hamil yang mengalami muntah
dengan dehidrasi. Pemberian cairan awal dapat dilakukan menggunakan larutan RL 2L selama 3 hingga 5 jam. Selanjutnya, cairan diganti dengan cairan dextrose 5% dalam 0,45% cairan asin. Atau, cairan mungkin rasio dextrose 5% atau 10% dengan RL 2:1 dengan penurunan 40 tetesan per menit. Selain pemberian
cairan, juga ditambahkan dengan mengoleskan vitamin seperti tiamin (vitamin B1) secara intravena dengan dosis 100mg yang dilarutkan dalam 100 ccm NaCl 0,9% (pemberian tiamin IV 100 mg selama tiga hari ke depan). Penggunaan tiamin penting untuk mencegah pemadaman ensefalopati Wernick. Obat antiemesis
yang digunakan dalam kondisi ini adalah obat antiemesis berupa IV. Koreksi magnesium dan kalsium juga dapat diberikan jika ada indikasi. Diet yang diberikan pada kondisi ini adalah diet yang kaya protein untuk mengurangi mual. Selain diet kaya protein, pisang dan roti kering juga dapat diberikan. Namun, jika muntah
sulit, pasien disarankan untuk puas terlebih dahulu selama 24-48 jam. [3.14] Mual terus-menerus muntah Dalam kasus mual dan muntah selama kehamilan permanen, terapi glucocorticoid dapat diberikan. Namun, aplikasinya harus diberikan di atas trimester pertama kehamilan karena efek sampingnya pada janin (risiko
celah palatum pada janin sedikit meningkat). Bagaimana jenis obat ini bekerja dalam mengurangi gejala mual dan muntah yang parah pada wanita hamil belum diketahui, tetapi penelitian telah terbukti efektif. Obat glukocorticoid yang paling umum digunakan methylprednison IV dengan dosis 16 mg setiap 8 jam selama
48 hingga 72 jam. Atau, hidrokortison IV 100 mg dapat diberikan 2 kali sehari. Glucocorticoid ini mungkin tiba-tiba dihentikan pada pasien yang tidak menunjukkan peningkatan sementara pada pasien yang menunjukkan peningkatan dalam obat oini harus meruntik selama 2 minggu. Penggunaan obat ini harus diurus ibu
hamil dengan diabetes kehamilan. Setelah pemberian IV, terapi dilanjutkan dengan prednone oral 40 mg setiap hari selama 1 hari, diikuti oleh 20 mg setiap hari selama 3 hari, kemudian 10 mg setiap hari selama 3 hari, 5 mg terakhir setiap hari selama 7 hari. Rejimen ini dapat diulang hingga 3 kali dalam kisaran 6
minggu. Minggu.
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