
PERCOBAAN 2

PENGUKURAN LUAS PERMUKAAN TUBUH

Obat-obat sering ditentukan dosisnya berdasarkan Luas Permukaan Tubuh (LPT). Dalam

bahasa Inggris, LPT sering dinyatakan dengan istilah Body Surface Area (BSA). Beberapa

pengobatan memiliki panduan untuk mengurangi dosis berdasarkan berat badan dan umur

pasien. Dosis obat ada kalanya dinyatakan dalam mg per kg bobot badan. Pernyataan dosis

yang demikian ini sebetulnya lebih baik karena dosis akan berlaku untuk semua pasien, mulai

dari bayi, anak  hingga orang dewasa.

Namun, kenyataannya dosis obat yang dicantumkan umumnya hanya untuk orang

dewasa, sehingga jika dikehendaki dosis bayi dan anak dihitung terhadap dosis dewasanya.

Perhitungan dosis bayi dan anak-anak terhadap dosis dewasa dapat dilakukan berdasarkan

usia, bobot badan atau luas permukaan tubuh. Perhitungan dosis bayi dan anak terhadap dosis

dewasa berdasarkan usia sekarang sudah jarang dilakukan orang, karena perhitungan dengan

cara ini dianggap terlalu kasar.

Perhitungan dosis bayi dan anak terhadap dosis dewasa berdasarkan luas permukaan

tubuh sebenarnya merupakan perhitungan dosis yang paling baik, karena permukaan luas

permukaan tubuh telah pula memperhitungkan bobot badan dan tinggi tubuh. Sebagai alat

bantu, dapat digunakan nomogram untuk menentukan luas permukaan tubuh. Ada beberapa

rumus untuk menentukan LPT

1. DuBois dan DuBois :

BSA (m2) = 0.007184 x Tinggi (cm)0.725 x Berat (kg)0,425

2. Gehan dan George

BSA (m2) = 0.0235 x Tinggi (cm)0.42246 x Berat (kg)0.51456

3. Haycock

BSA (m2) = 0.024265 x Tinggi (cm)0.3964 x Berat (kg)0.5378

4. Mosteller

BSA (m2) = ([Tinggi (cm) x Berat (kg)]/ 3600)0.5

5. Menurut Gumilar (2012), pengukuran yang mendekati untuk orang Indonesia

BSA = 0.0113 x Berat (kg)0.1956 x Tinggi (cm)0.8169
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I. TUJUAN :

Melakukan perhitungan pengukuran luas permukaan tubuh manusia

II. ALAT :

1. Kalkulator

2. Alat tulis

3. Nomogram

4. Penggaris

III. PROSEDUR KERJA

1. Hitunglah LPT pada lembar kerja

2. Lakukan pengukuran luas permukaan tubuh dengan nomogram

3. Bandingkan hasil perhitungan dengan literatur yang ada


