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Salam Sehat Selalu,

Hai Sobat Sehat...

Apa kabar semua...? semoga tetap sehat dan 
selalu dalam lindungan Nya.. Aamiin..

Sobat Sehat, kami segenap redaksi Healthline 
turut berbelasungkawa untuk semua korban 
meninggal dalam peristiwa di Kanjuruhan 
Malang. Kami berdoa untuk para korban 
semoga ditempatkan di tempat yang paling 
mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan 
diberikan ketabahan bagi keluarga yang 
ditinggalkan  Aamiin

Seperti yang kita ketahui, beberapa Gas Airmata 
ditembakan untuk mereda para suporter, hal 
ini membuat orang-orang panik. Lalu apakah 
Gas Airmata itu?

Berikut kami coba rampung dari berbagai 
sumber dan apa saja yang harus kita lakukan 
ketika terpapar Gas Airmata.

Kami berharap semoga informasi Healthline
edisi ini dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan serta memberikan manfaat bagi 
sobat sehat semuanya.

Salam Redaksi

Healthline ISPC

Gas Airmata pertama kali digunakan pada saat Perang Dunia I 
dalam perang kimia. Namun, karena efeknya berlangsung 
singkat dan jarang melumpuhkan lawan, gas air mata akhirnya 
mulai digunakan oleh lembaga penegak hukum sebagai sarana 
untuk membubarkan massa, melumpuhkan perusuh, dan 
mengusir tersangka bersenjata tanpa penggunaan kekuatan 
mematikan.

Komponen gas air mata yang paling umum digunakan adalah 
2-chlorobenzalmalononitrile (gas CS). Senyawa lain yang 
digunakan atau disarankan sebagai gas air mata termasuk 
bromoaseton, benzil bromida, etil bromoasetat, xylyl bromide, 
dan α-bromobenzyl sianida.

Komponen gas air mata lain yang umum termasuk oleoresin 
capsicum (semprot merica), dibenzoxazepine (gas CR), dan 
chloroacetophenone (gas CN).

GAS AIRMATA
Gas Airmata atau disebut Lakrimator ditembakkan 
dari tabung. Meski namanya gas, tapi gas air mata 
sesungguhnya berbentuk cairan. Cairan dalam suhu 
ruangan ini dicampur dengan bahan-bahan lain 
sehingga berbentuk aerosol.

Ketika ditembakkan, partikel-partikel solid akan 
tersebar ke udara dalam bentuk kepulan asap.
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Bagaimana Gas Airmata Bekerja?

Mata akan berair karena sensasi terbakar
Kesulitan bernafas
Sakit dibagian dada
Tenggorokan seperti tercekik

•
•
•
•

Iritasi pada kulit
Telinga merasakan bising mengi
Kebutaan sementara

•
•
•

Ketika ditembakkan, partikel-partikel solid akan tersebar ke udara dalam bentuk kepulan 
asap yang akan mengiritasi selaput lendir di mata, hidung, mulut, dan paru-paru. Pada 
dasarnya bagian-bagian tubuh yang bertanggung jawab untuk penyerapan dan eksresi.

Senyawa kimia berbentuk partikel cairan halus ini menyebar melalui udara. Jika terpapar, efek yang 
ditimbulkan oleh gas air mata umumnya berlangsung sekitar 15-30 menit.

Ahli paru yang juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga 
Aditama, SpP(K) menjelaskan paparan gas air mata bisa berdampak akut pada saluran napas dan 
memicu gawat napas (respiratory distress). Efek gas air mata pada pernapasan meliputi:

Mereka yang sudah punya penyakit asma atau Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) maka kalau 
terkena gas air mata maka dapat terjadi serangan sesak napas akut yang bukan tidak mungkin 
berujung di gagal napas (respiratory failure).

Selain pada paru-paru, paparan gas air mata juga berefek pada mata, mulut, dan hidung. Prof Tjandra
menjelaskan, efek yang timbul bisa berupa pandangan kabur dan kesulitan menelan.

Selain di saluran napas maka gejala lain adalah rasa terbakar di mata, mulut dan hidung, pandangan 
kabur dan kesulitan menelan. Juga dapat terjadi semacam luka baka kimiawi dan reaksi alergi.

Walaupun dampak utama gas air mata adalah dampak akut yang segera timbul, ternyata pada 
keadaan tertentu dapat terjadi dampak kronik berkepanjangan. Hal ini terutama kalau paparan 
berkepanjangan, dalam dosis tinggi dan apalagi kalau di ruangan tertutup.

Efek Pada Tubuh
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Penanganan

Cara paling umum yang bisa dipakai adalah menuangkan susu ke wajah. Bisa juga memakai
air putih atau air dingin yang bersih, bilas mata atau area yang terpapar selama kurang lebih
10 menit dengan air yang mengalir, cara ini menjadi yang paling efektif untuk meredakan
rasa sakit dan perih. Selain itu, bisa juga menggunakan airan fisiologis seperti NaCI.

NaCl sendiri adalah Natrium Chloride, cairan infus yang merupakan komponen utama 
untuk pengobatan di beberapa bagian tubuh. NaCl juga sebagai obat tetes hidung yang 
berfungsi untuk membersihkan hidung secara langsung dengan tetesan dan semprotan 
atau bisa juga dengan kapas. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan lendir, kotoran, 
kerak, dan bakteri atau kuman-kuman yang bersarang dalam hidung

Gejala-gejala awal biasanya menghilang dengan sendirinya setelah 30 menit. Udara segar dan
bernapas dengan stabil dapat membantu mengurangi dampak gas air mata. Meniup udara dari 
hidung, batuk, dan meludah juga diperkirakan dapat membantu mengurangi gejala.

Namun menggosok-gosok mata akan membuat gejala semakin buruk. Bahan-bahan kimia akan 
melekat di kulit dan pakaian, sehingga disarankan untuk mandi dan mencuci baju yang terkena 
untuk menghidari efek jangka panjang.
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Untuk lebih detailnya ikuti langkah-langkah berikut:

Tutup Hidung Mata dan Mulut

Segera tutup rapat hidung, mulut, dan mata
untuk meminimalkan gas yang terhirup. 
Gunakan masker atau kacamata tersebut.

Lari ke tempat aman yang jauh dari lokasi 
penembakan gas air mata. Carilah tempat 
yang tinggi.

1.

Basuh bagian tubuh yang terkena
gas air mata

Setelah menjauh dari lokasi gas air mata, 
periksa tubuh Anda. Jika kulit atau ada 
bagian tubuh Anda terkena gas air mata, 
segera basuh dengan air bersih dan 
sabun. Cara ini dapat melindungi Anda 
dan orang sekitar dari kontaminasi gas air 
mata yang menempel di baju dan tubuh.

Jika mengenai mata, segera basuh mata
dengan air bersih selama 10–15 menit.
Hindari menggosok mata agar tidak 
semakin perih. Bila Anda mengenakan 
lensa kontak, segera lepas dan jangan 
menggunakannya kembali. Jika Anda 
mengenakan kacamata, bersihkan kacamata
dengan air dan sebelum digunakan kembali.

2.

Segera bersihkan diri dengan mandi

Segera mandi untuk membersihkan 
tubuh Anda dari sisa-sisa gas air mata 
yang mungkin masih menempel di kulit. 
Bilas seluruh tubuh, termasuk rambut, 
menggunakan air yang mengalir dan 
sabun. Jangan mandi dengan cara
berendam untuk menghindari kontaminasi
lanjutan dari gas air mata yang
bercampur dengan air dalam bathtub.

Pada kebanyakan kasus, orang yang 
terkena gas air mata biasanya tidak 
mengalami efek jangka panjang yang 
serius. Komplikasi kesehatan akibat gas 
air mata pun juga jarang terjadi.

Namun, anak-anak dan orang yang
menderita gangguan pernapasan, seperti 
asma atau penyakit paru obstruktif kronis 
(PPOK), berisiko lebih tinggi mengalami 
gejala yang parah dan komplikasi ketika 
terkena gas air mata, seperti gagal napas, 
kebutaan, bahkan kematian.

Paparan gas air mata juga dapat
menyebabkan peningkatan denyut 
jantung atau tekanan darah. Pada orang 
yang memiliki penyakit jantung, ini dapat 
meningkatkan risiko serangan jantung.

Efek tersebut akan lebih rentan terjadi 
apabila terpapar gas air mata dalam 
waktu lama atau dalam dosis tinggi
di area tertutup.

Selain itu, dalam beberapa kasus, paparan
gas air mata yang berkepanjangan atau
berulang juga dapat menyebabkan gejala 
gangguan stres pascatrauma atau PTSD.

4.

Ganti atau buang pakaian yang
terkontaminasi

Khusus untuk baju yang dilepas melewati 
kepala, dianjurkan untuk mengguntingnya.
Jika Anda membantu orang lain melepas 
pakaiannya, jangan menyentuh bagian 
yang terkena gas air mata.

Pisahkan pakaian saat Anda mencucinya. 
Jika kontaminasi cukup parah dan sulit 
dihilangkan, masukkan pakaian ke dalam 
plastik, lalu buang ke tempat pembuangan
sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

3.

Setelah itu semua, konsultasikan
keluhan Anda ke Dokter agar dapat 
ditangani lebih lanjut.



Sumber :
- https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1v4vg0elr4o
- https://www.alodokter.com/tidak-sengaja-terkena-gas-air-mata-lakukan-cara-ini
- https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6325570/gas-air-mata-itu-apa-sih-ini-kandungan-dan-efeknya-pada-tubuh
- Kementrian kesehatan
- https://www.self.com/story/what-to-do-if-tear-gassed
- Abile/Getty Images
- https://en.wikipedia.org/wiki/CS_gas
- Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama, SpP(K)
- Freepik
- Berbagai sumber

PT. INTERNATIONAL SERVICES PACIFIC CROSS
Chase Plaza Tower 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, Indonesia
t. (+62.21) 2598 9878 - f. (+62.21) 2598 9879 www.pacificcross.co.id


