
Pembahasan 
Latihan Kasus 

Nyeri 3 



Paparan Kasus 3 
• Ny. Jeni 68 tahun, didiagnosis Carcinoma Cervix 

metastasis luas 3 bulan yang lalu.  

• Karena mengeluh nyer yang hebat, terutama 
pada malam hari, sehingga mengganggu pola 
tidurnya. Dokter meresepkan analgesik 
kombinasi parasetamol 325 mg + Codein 60 mg 
yang diracik dalam kapsul, diminum 4 x sehari. 

• Selama 2 bulan terakhir nyeri Ny. Jeni dapat 
teratasi dengan baik, bahkan dia dapat 
bersistirahat dengan baik di malam hari 

• 3 hari yang lalu Ny. Jeni mengeluh nyerinya 
kembali muncul dan mengganggu aktivitas 
sehari-hari, termasuk pola tidurnya 

• Apa yang terjadi pada Ny. Jeni? Apa rekomendasi 
Anda? Monitoring 



Patofisiologi 

• Ny. Jeni mengalami nyeri kronik malignan. 
Sesuai dengan Step Ladder WHO dia 
mendapat terapi kombinasi 
Parasetamol+Codein dengan dosis yang 
tepat 

• Nyeri kankernya dapat teratasi dengan 
baik selama 2 bulan terakhir. 

• 3 hari yang lalu Ny. Jeni mengalami reaksi 
toleransi. Membutuhkan dosis yang lebih 
tinggi untuk mendapatkan efek analgesia 
yang sama 

 



Rekomendasi Terapi 

1.Morfin Oral (dosis titrasi) 

•Awal 15 mg tiap 4 jam (6 kali sehari) 

•Dosis dapat ditingkatkan 10 mg sampai 
dosis total 40 mg tiap 3 jam. 

•Pemantauan efek analgesik 1-2 jam tiap 
memulai atau tiap penyesuaian dosis 

•Karena tlh menggunakan opioid lemah 
(codein) dosis rekomendasi dpt diberi 

kan morfin tablet 30 mg tiap 3 jam 

•Setelah Nyeri “breakthough” teratasi, 
dosis kembali diturunkan atau ganti 
sediaan “sustained release” 



Rekomendasi Terapi 

2.Fentanyl Patch 

• Sistem transdermal bth waktu absorbsi 

• Efek analgesik biasanya tjd 6-12 jam 
setelah penempelan patch dan masih 
melepaskan zat aktif 8-12 jam setelah 
patch dilepaskan 

• Utk cepat mengatasi nyeri “break-
throgh” perlu diberikan morfin oral dulu 

• Membuang Patch sisa tidak boleh 
sembarangan, jauhkan dari jangkauan 
anak-anak dan hewan peliharaan 



Monitoring 

• Respon analgesia tiap memulai dosis mau-
pun tiap adjustment dosis 

• ESO:  

– Konstipasi,  

– Sedasi,  

– Depresi saluran nafas,  

– Pupil Miosis,  

– Mual-Muntah (rangsang CTZ) 

– Risiko intoksikasi (akibat akumulasi) 



Morfin Tappering Off 

• Penurunan dosis bertahap 15-20% tiap 
hari, diamati gejala abstinensia (withdra-
wal syndrome) 

• Pada penggunaan Opioid kronis, dosis 
diturunkan bertahap 10% tiap 3-5 hari 

• Gejala abstinensia:  

– Rasa nyeri berlebihan 

– Rangsangan Otonom (Tekanan darah naik, 
hipersekresi kelenjar) 

• Clonidine dapat membantu meringankan 
reaksi withdrawal 


