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KETOASIDOSIS DIABETIKUM 

Gula

Sumber utama
sel-sel otot

Saat kekurangan
insulin

Produksi keton
dengan jumlah
cukup banyak

Mengganggu
keseimbangan
pH tubuh

Darah menjadi
lebih asam

Asidosis
(Berbahaya)

Tubuh tidak bisa
mengolah gula darah

(glukosa)

Tubuh
menggunakan

lemak



Penyebab

DM Tipe I Infeksi

Lupa suntik insulin/
dosis  kurang/

pen macet

Penyalagunaan obat,
terutama kokain dan

alkohol

Obat-obatan,
 (kortikosteroid, 

diuretik)

Serangan jantung

Kehamilan Trauma fisik/
emosional



Gejala dan Tanda

Apa yang harus dilakukan jika mengalami 
gejala di atas?

Cek kadar gula darah lebih sering (2-4 jam/kali).
Apabila dalam pemeriksaan dipsti k urin 
menunjukkan hasil keton +2, artinya Anda berisiko 
mengalami ketoasidosis. Segera hubungi dokter atau 
fasilitas kesehatan terdekat.
Jika Anda menggunakan blood ketone meter,
lihat tabel berikut:

Sering berkemih

Mual & muntah

Linglung,
bisa koma

Sakit kepala

Napas cepat
dan dalam

Haus hebat

Nyeri perutNapas berbau Keton

Haus yang hebat Kelelahan



BLOOD KETONE METER

-  Lanjutkan suntik Insulin dan atur dosisnya.  
-  Tetap mengkonsumsi makan dan minum seperti
    biasa.
-  Apabila gejala muntah semakin bertambah atau 
   tidak bisa makan/minum, segera ke Rumah Sakit 
   (UGD) atau Dokter terdekat.

Diagnosis dari pemeriksaan fisik dan laboratorium:
Kadar gula darah, kadar keton, dan tingkat keasaman 
darah (analisis gas darah), dan elektrolit darah.

Tes Urin: melihat kadar keton urin dan kemungkinan 
infeksi saluran kemih.

Radiologi:  melihat kemungkinan infeksi paru.

ECG:  merekam aktivitas listrik jantung.

<10 mg/dL
Normal

10-27 mg/dL
Risiko KAD

Risiko terjadinya 
KAD rendah

Mengindikasikan 
adanya masalah 
kesehatan yang butuh 
penanganan dokter. 
Jaga hidrasi tubuh dan 
cek gula lebih sering.

27-54 mg/dL 
Risiko Tinggi KAD

>54 mg/dL
Risiko Sangat Tinggi KAD

Dianjurkan untuk suntik 
insulin kerja cepat. 
Hubungi dokter/tenaga 
kesehatan profesional.

Cenderung butuh 
penanganan segera 
di RS/IGD.



Pencegahan

Pengobatan
Untuk mengobati ketoasidosis, dokter akan menilai 
separah apa gejala yang dirasakan dan pengobatan yang 
dilakukan sesuai dengan tingkat keparahannya.
-   Pemberian cairan infus untuk mengatasi dehidrasi.
-   Pemberian insulin langsung melalui infus.
-   Pemberian elektrolit tertentu, seperti kalium, natrium, 
    dan klorida.
-   Penanganan infeksi.  

Disiplin mengonsumsi makanan 
sehat dan olahraga.

Selalu monitor kadar gula darah 
sesuai target.

Lebih sering memeriksa gula darah 
dan kadar keton dalam darah.

Patuh terhadap obat/Insulin.

Perhatian pada saat diberikan jenis 
obat-obatan yang baru.

Cukupi cairan tubuh.


