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JAKARTA (MaI.com) Tanpa disadari kulit kita sering memar tiba-tiba. Namun itu bukan berarti
tidak ada penyebabnya, kenali dulu yuk penyebab kulit menjadi memar! Dikutip WebMD,
Selasa (29/9/2015), memar berkembang ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit robek atau
pecah. Luka memar paling sering terjadi karena jatuh atau benturan.

Biasanya kebocoran darah itu terjadi di dalam jaringan bawah kulit dan menyebabkan warna
hitam dan biru. Memar biasanya akan sembuh dalam waktu dua hingga empat minggu.

Bahkan lama-lama luka memar juga sering berubah warna, termasuk hitam keunguan, biru
kemerahan, atau hijau kekuningan. Kadang-kadang daerah memar menyebar ke tubuh sesuai
arah gravitasi.

Begitu juga memar di kaki biasanya akan memakan waktu lebih lama untuk menyembuhkan
dari memar pada wajah atau lengan.

Sayangnya, luka memar tidak menjadi perhatian khusus bagi sebagian orang. Memang dalam
proses penyembuhan, cukup lakukan perawatan di rumah dengan cara mengurangi
pembengkakan dan rasa sakit, yang sering menyertai memar yang disebabkan oleh cedera.

Tapi jika terjadi memar parah, bengkak, dan nyeri yang dimulai dalam waktu 30 menit dari
cedera mungkin berarti masalah yang lebih serius, seperti keseleo atau patah tulang .

Orang dewasa yang lebih tua sering memar dengan mudah dari cedera ringan, terutama luka
pada lengan, tangan, kaki, dan kaki. Sebagai lansia, kulit menjadi kurang fleksibel dan lebih
tipis karena ada sedikit lemak di bawah kulit.
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Pengaruh bantalan dari kulit pun akan menurun sebagai lemak di bawah kulit berkurang.
Perubahan ini, bersama dengan kerusakan kulit dari paparan sinar matahari, menyebabkan
pembuluh darah mudah pecah. Ketika pembuluh darah pecah, memar akan terjadi.

Bahkan wanita lebih mudah memar daripada pria, terutama muncul karena luka ringan di
bagian paha, bokong, dan lengan atas.

Memar juga bisa terjadi tiba-tiba akibat pembekuan darah, dimana Anda usai beraktivitas berat
dalam seminggu. Terlebih, memar juga bisa terjadi karena menunjukkan kelainan perdarahan,
terutama jika memar disertai dengan sering mimisan atau gusi berdarah.

So, gimana setelah tahu penyebabnya, apakah Anda masih mau mengabaikan memar yang
muncul tiba-tiba? (PR/OKeZone/RED)
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