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Serba-serbi Mimisan 
 

Source : deherba.com 

 

imisan bisa terjadi pada siapa saja 
dan kapan saja. Bicara soal 

mimisan, maka yang terlintas dalam 
pikiran adalah kondisi di mana darah 
mengalir keluar dari hidung. Padahal, tidak 
selalu seperti itu. Umumnya orang yang 
mimisan memang mengeluarkan darah 
dari lubang hidung bagian depan. Tapi, ada 
juga kondisi di mana darah dari hidung 
mengalir lewat lubang hidung bagian 
belakang, lalu turun dan keluar lewat 
mulut. Ini juga tetap dinamakan mimisan. 
Menurut dr. Emanuel Quadarusman, 
Sp.THT-KL dari Siloam Hospitals Makassar, 
penyebab mimisan bisa karena faktor-
faktor lokal yang terjadi di bagian hidung, 
seperti luka di hidung, infeksi di hidung, 
pembengkokan tulang hidung, masuknya 
benda asing ke dalam hidung, juga tumor. 
Bisa juga karena faktor sistemik, yaitu 

gejala yang muncul karena adanya 
penyakit lain seperti hipertensi, gangguan 
pembekuan darah, leukemia, dan lain-lain. 
Atau, mungkin karena udara yang terlalu 
panas, hingga menyebabkan pembuluh 
darah hidung melebar dan mudah pecah. 
Apalagi, kalau memang memiliki gen 
dinding pembuluh darah yang tipis. 
Tapi apapun penyebabnya, mimisan tidak 
selalu diawali dengan gejala khusus, walau 
pada beberapa orang ada yang merasakan 
panas, perih di hidung, atau sakit kepala 
sebelum mimisan. Namun, jika intensitas 
mimisan lumayan sering, atau saat 
mimisan darah yang keluar sangat banyak 
(tidak berhenti-berhenti), cepatlah 
berkonsultasi dengan dokter supaya 
diketahui pasti penyebabnya dan segera 
mendapat pengobatan. 
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Mencegah Mimisan 
1. Jangan mengorek lubang hidung 

2. Jangan membuang ingus terlalu keras 

3. Jangan berpanas-panasan 

4. Jangan lakukan aktivitas fisik 

berlebihan 

 
Pertolongan pertama pada mimisan 

1. Bersihkan lubang hidung supaya jalan 

nafas tetap aman 

2. Dudukkan pasien dengan posisi kepala 

sedikit menunduk 

3. Tekan kedua sisi hidung selama 10 

menit 
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4. Bila perlu kompres dengan es 

5. Kalau pendarahan tidak segera 

berhenti, cepat bawa ke fasilitas UGD 

rumah sakit 
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