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PERAWATAN BAYI
HIPERBILIRUBINEMIA

Ä Penanganan di rumah

Berikan ASI yang cukup (8-12 kali 
sehari) penyinaran oleh matahari 
(berjemur)

Ä Penanganan Kuning/Jaundice

Segera hubungi dokter bila bayi 
tampak kuning :

timbul dalam 24 jam pertama 
kelahiran kuning menetap >8 hari 
pada bayi cukup bulan dan >2 
minggu pada bayi premature pada 
observasi di rumah bayi tampak 
kuning sudah menyebar sampai 
lutut/ siku tinja berwarna pucat.

Penanganan 

Segera bawa bayi ke unit gawat 
darurat rumah sakit bila :

Ä Jika bayi tampak sakit 
(menolak untuk minum, tidur 
berlebihan, atau lengan dan 
kaki lemas) atau jika bayi 
tampak mengalami kesulitan 
bernapas bila suhu lebih dari 
37,7 C

0

Ä Tidak memberikan cairan 
tambahan rutin, seperti air pada 
bayi yang mendapat ASI dan tidak 
mengalami dehidrasi sering 
menyusui bayinya paling sedikit 8-
12 kali sehari.

Pencegahan Hiperbilirubin

Terapi Medis
1.  Fototerapi

2.  Transfusi Tukar 



Penyebab 

Ä Ibu melaporkan bila bayi 

mengalami kejang-kejang, 

gelisah, nafsu menyusui 

menurun 

Ä Gunakan alat pompa susu 

selama beberapa hari untuk 

mempertahankan kelancaran air 

susu

Ä Mempertimbangkan 

pemberhentian ASI

Hiperbilirubin / ikterus neonatorum/ 

bayi kuning adalah keadaan klinis pada 

bayi yang ditandai oleh pewarnaan 

kuning pada kulit dan mata.

Pengertian 
Hiperbilirubin

Ä Faktor fisiologis (perkembangan 

prematuritas)

Ä Berhubungan dengan pemberian 

ASI

Ä Produksi bilirubin berlebihan

Perawatan

Ä IKTERIK FISIOLOGIS 

terjadi pada bayi baru lahir setelah 24 
jam pertama

Ä IKTERUS NON FISIOLOGIS

Kuning terjadi sebelum bayi berumur 
24 jam

Macam-macam 
Hiperbilirubin

Ketika kadar bilirubin meningkat 
dalam darah maka warna kuning 
akan dimulai dari kepala kemudian 
turun ke lengan, badan, dan akhirnya 
kaki,jika kadar bilirubin sudah cukup 
tinggi, bayi akan tampak kuning 
hingga ke bawah lutut serta telapak 

Cara Memeriksa Warna 
Kuning :

 Dengan menekan jari pada 

kulit yang diamati & sebaiknya 

dilakukan dibawah cahaya/sinar 

matahari.  

Tanda-tanda Hiperbilirubin
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