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 Sekilas tentang Keracunan Metanol  
- tanpa tersedianya peralatan analisis  

formic	acid	

formaldehyde	

CO2	+	H2O	

Ethanol	/	
fomepizole	

-	

Folinic	acid	 +	

ADH	enzyme	

methanol	

 
Diagnosa: 

- Riwayat: menkonsumsi  alkohol ilegal, orang lain dilingkungan sekitar dikonfirmasi atau dicurigai 
keracunan metanol (sakit berat, meninggal, kebutaan, dll) 

- Gejala-gejala: hiperventilasi (pernafasan (RR) >20-25/menit)/dispnea, (berbagai jenis) 
gangguan penglihatan, gejala-gejala di saluran pencernaan, nyeri dada, “hangover”.  

 

Tatalaksana: 
- Beri antidot (etanol oral atau IV – dosis: Lihat halaman sebaliknya) tanpa menunda-nunda 
 
- Beri bikarbonat (NaHCO3) IV sesegera mungkin.  

o 500 mmol/l: Berikan 250-500ml atau lebih selama 1-2 jam sampai hiperventilasi 
terkoreksi (RR <20 /menit). 

o 167 mmol/l: Berikan 1000-1500ml atau lebih selama 1-2 jam sampai hiperventilasi 
terkoreksi (RR <20 /menit). 

Jika hanya tersedia obat oral: tablet bicarbonate 500 mg (= 6 mmol), 6-10 tablet setiap jam sampai 
hiperventilasi terkoreksi. 
 

- Asam Folat 50mg IV atau oral (10 tablet 5 mg) setiap 6 jam selama 24-48 jam.  
- Jika perlu diintubasi: pasien harus di hiperventilasi (RR > 25/menit) (sampai dipindahkan ke 

fasilitas dengan ICU) 
 

Prinsip tatalaksana saat curiga keracunan metanol (hanya berdasarkan temuan klinis):  
A. Pasien asimptomatik: Observasi. 

B. Hiperventilasi, tanpa gangguan penglihatan. Tekanan darah dan nadi adekuat: Beri etanol dan 

bikarbonat. Observasi minimum 24 jam 

C. Hiperventilasi, dengan gangguan penglihatan, keadaan sadar: Beri etanol, bikarbonat, 

pertimbangkan rujukan ke fasilitas dialisis, asam folat 

D. Hiperventilasi, tidak sadarkan diri: Beri Etanol, Bikarbonat, rujuk ke fasilitas dialisis, asam folat 

E. Normoventilasi/nafas lambat, tidak sadarkan diri: Prognosis buruk jika keracunan Metanol. Hati-

hati dengan etanol, seandainya ini adalah keracunan etanol kecuali yakin ini keracunan metanol. 

Beri bikarbonat, asam folat,dan pertimbangkan untuk merujuk ke Rumah Sakit bila memungkinkan. 

 
Sering kali diperlukan rujukan  ke fasilitas yang lebih maju contohnya untuk dialisis dan atau ventilator.  

 

Aspek Prognostik 
Datang dalam keadaan koma dan tanpa hiperventilasi menandakan prognosis yang buruk pada 
keracunan metanol. Keracunan etanol atau kombinasi keduanya dapat dijadikan diagnosa banding. 

Metanol sendiri tidak beracun, namun menjadi sangat beracun 
setelah dimetabolisme menjadi asam format (lihat gambar): 

Target pengobatan dengan memblokir enzim ADH baik dengan 
etanol atau fomepizole, menyeimbangkan asidosis metabolik 
dengan bikarbonat, dan bila memungkinkan gunakan dialisis 

untuk mengeluarkan metanol, format dan mengkoreksi asidosis 
metabolik.  

Asam Folat dapat juga diberikan untuk meningkatkan 
metabolisme endogen Format. 

Semua langkah diatas harus dimulai sedini mungkin, dan 
setiap langkah diatas penting - Gunakan apa yang tersedia! 
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Dosis Etanol yang dianjurkan (perhatikan variasi antar individu dan dosis yang sering kali 
kurang): 
  
 

 
etanol 5%  etanol 10%  etanol 20%  etanol 40%  

Dosis awal 15ml/kg 7,5ml/kg 4ml/kg 2ml/kg 

Laju infus 
(bukan peminum rutin) 

2ml/kg/jam 1ml/kg/jam 0,5ml/kg/jam 0,25ml/kg/jam 

Laju infus 
(peminum rutin) 

4ml/kg/jam 2ml/kg/jam 1ml/kg/jam 0,5ml/kg/jam 

 
 

Petunjuk praktis: kandungan etanol Bir 5%, Wine 12-14% dan Spirit 40-45%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kapan meminta bantuan: 
Jika ada pasien yang diduga kuat keracunan metanol, hubungi Rumah Sakit rujukan untuk meminta 
saran dan untuk mendiskusikan pilihan intervensi.  
Alasan paling penting untuk melakukan hal ini adalah adanya kemungkinan untuk 
mengidentifikasi alkohol beracun di lingkungan, memulai tatalaksana sedini mungkin DAN 
memberi peringatan bagi masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan.   
 

Dimana ada satu, biasanya ada banyak kasus 
 
 


