
PERAWATAN RUMAH UNTUK 

PENYAKIT KABUT ASAP 

Asap yang dihasilkan dari pembakaran melepaskan PARTIKEL 
KECIL DAN GAS ke udara yang mana kemudian kita hirup dan 

sangat berbahaya untuk kesehatan. 

Partikel-partikel kecil ini disebut PM10 dan bisa diukur dengan 
Index Kualitas Udara. Saat tingkat PM10 diatas 200, kualitas 

udara sudah sangat tidak sehat dan ketika mencapai lebih dari 
350, berarti amat sangat berbahaya bagi kesehatan kita.  

APA KABUT ASAP? 

Selama 8 minggu di Kalimantan Tengah secara konstan tingkat 
PM10 mencapai 1000 PM10, bahkan lebih dari 2000 PM10 dan 

pernah mencapai tingkat 3500 PM10. 

1. Makanlah makanan sehat 

dan bergizi (4 sehat 5 

sempurna) dan  perban-

yaklah makan sayuran hi-

jau segar  yang mengan-

dung  antioksidan tinggi. 

Hal-hal tersebut sangat 

penting untuk membantu 

membersihkan racun dari 

tubuh kita. Cucilah sayuran berkali-kali di bawah air yang men-

galir, karena sayur-mayur ada kemungkinan telah kena dam-

pak polusi udara. 

BAGAIMANA KABUT ASAP 

MEMPENGARUHI KESEHATAN KITA? 

Partikel-partikel kecil dan gas yang telah kita hirup selama ber-

bulan-bulan mengandung banyak racun 

yang menyerang paru-paru, dengan 

demikian akan memperburuk kondisi 

jantung,  menurunkan imunitas tubuh 

(mudah sakit) dan dapat menyebabkan 

penyakit ISPA. 

Racun-racun ini memerlukan waktu un-

tuk hilang secara bersih dari paru-paru 

dan darah kita. Oleh sebab itu, SANGAT 

PENTING buat kita untuk membantu paru-paru dan darah untuk 

mengeluarkan racun-racun tersebut, agar kekebalan tubuh kita 

dapat pulih kembali. 

APA YANG BISA KITA LAKUKAN? 



2. Minumlah Vitamin C, karena dapat membantu 

meningkatkan kekebalan tubuh, dan makanlah 

nanas yang mengandung nilai antioksidan (anti 

racun) yang tinggi. 

3. Perbanyaklah minum air putih 

dan 3X sehari minum 1 gelas air putih dengan 

sedikit perasan jeruk nipis kedalam air putih. 

Pastikan bahwa seluruh keluarga banyak mi-

num air putih juga dan hindari minum air es. 

4. Minumlah teh hijau yang sangat tinggi 

manfaatnya dalam membersihkan tubuh 

dari racun dan mengandung antioksidan ju-

ga. 

5. Perbanyaklah mengkonsumsi bawang 

putih yang berkhasiat membersihkan racun 

dari tubuh. Namun, sebaiknya bawang putih 

jangan dimasak terlalu lama, tambahkan pa-

da saat masakan akan matang.  

6. Pakailah oxycan sesuai instruksi, walaupun sudah tidak ada 

asap lagi, karena oksigen tersebut akan 

membantu paru-paru Anda. YUM masih 

memiliki persediaan oksigen yang dapat 

membantu membersihkan saluran nafas. 

Anda bisa datang ke kantor YUM di km 36 

untuk mengambil persediaan oksigen ter-

sebut. 

7. Lakukanlah inhalasi dengan minyak kayu putih agar membantu 

membersihkan paru-paru Anda. Lihat halaman berikutnya un-

tuk mengetahui cara melakukannya di rumah. 

 THERAPI UNTUK ANAK ANAK HARUS DENGAN PENGAWASAN 
ORANG TUA. 

1. Masukkan air panas (tidak mendidih) ke dalam baskom dan 
teteskan 20 – 40 tetes minyak kayu putih. Aduk pelan-pelan 
dengan sendok. 

2. Menunduklah ke arah baskom, tutup kepala anda dengan han-
duk dan periksa dulu bahwa suhu uap tidak terlalu panas un-
tuk dihirup. 

3. Bernafaslah dengan mulut terbuka dengan lidah sedikit 
menjulur keluar agar uap kayu putihnya dapat sampai ke paru-
paru. Jika tidak, uap hanya akan sampai ke tenggorokan. 
Lakukanlah inhalasi sampai suhu air kembali dingin. 

INHALASI DI RUMAH 

PERHATIAN! 

Inhalasi dilakukan dengan cara menghirup uap yang keluar dari 
campuran air panas dan minyak kayu putih. JANGAN LUPA me-

mastikan bahwa baskom yang Anda pakai untuk hal ini tidak ter-
lalu dekat dengan anak-anak dan bayi, dan pastikan cek suhu uap 

sebelum melakukan inhalasi! 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi YUM Kalimantan  
0536-4212091 


