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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT

atas

terusunnya modul pembelajaran Keperawatan Medikal Bedah I ini.
Panduan belajar ini merupakan tuntunan bagi mahasiswa untuk mencapai
kompetensi pada Mata Kuliah Keperawatan Medikal Bedah I.
Pendekatan yang diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran ini
adalah pendekatan Student Centered Learning (SCL) dengan berbagai
macam metode, dimana mahasiswa dituntut secara aktif untuk mencapai
kompetensi yang ditetapkan. Panduan belajar inilah yang akan memandu
mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dosen yang
semula sebagai sumber utama, dalam pendekatan Student Centered
Learning (SCL) hanya sebagai fasilitator saja. Dalam mempelajari
keperawatan Medikal Bedah I ini, mahasiswa tidak hanya mencapai
kompetensi yang bersifat hard skill tetapi juga soft skill, sesuai dengan visi
institusi yaitu 3H principle (Head, Hand and Heart). Kompetensi utama
hard skill yang ingin dicapai oleh mahasiswa meliputi kemampuan
menyusun

asuhan

keperawatan

yang

berkaitan

dengan

berbagai

permasalahan sesuai dengan kasus medikal bedah (Sistem Respirasi,
Sistem Pencernaan, Sistem Kardiovaskuler, Sistem Persepsi Sensori).
Kami berharap panduan belajar ini dapat mengantarkan mahasiswa
mencapai kompetensi yang berkaitan dengan asuhan keperawatan.

Bandung, Agustus 2015
Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Ajar
Fokus mata ajar Keperawatan Medikal Bedah I

membahas tentang

masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa baik yang bersifat
akut maupun kronik yang meliputi gangguan fungsi tubuh pada sistem
pernapasan, kardiovaskular, pencernaan dan penginderaan dengan berbagai
penyebab patologis seperti peradangan/infeksi, kongenital, neoplasma dan
trauma. Mahasiswa akan mendapat materi tentang perspektif keperawatan
medikal bedah sehingga memahaami peran dan fungsi seorang perawat dalam
bidang keperawatan medikal bedah. Proses pembelajaran difokuskan pada
diskusi dan ceramah di kelas dan

pengalaman belajar praktikum di

laboratorium. Penugasan individu dan kelompok dalam bentuk seminar dan
membuat pelaporan tentang praktikum
B. Tujuan Mata Ajar
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu
membuat asuhan keperawatan pada gangguan sistem Pernafasan, Pencernaan,
Kardiovaskuler dan persepsi sensori.

C. Kompetensi Mata ajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan
medikal bedah

I, mahasiswa akan mampu mengetahui, memahami,

menguasai dan mampu mengimplementasikan teori, konsep dan prinsip
asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem sistem pernapasan,
kardiovaskular, pencernaan dan penginderaan dengan berbagai penyebab
patologis seperti peradangan/infeksi, kongenital, neoplasma dan trauma.

D. Strategi Perkuliahan
Pendekatan perkuliahan ini adalah pendekatan Student Center Learning.
Dimana Mahasiswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Metode
yang digunakan lebih banyak menggunakan metode ISS (Interactive skill
station) dan Problem base learning. Interactive skill station diharapkan
mahasiswa belajar mencari materi secara mandiri menggunakan berbagai
sumber kepustakaan seperti internet, expert dan lainlain, yang nantinya akan
didiskusikan dalam kelompok yang telah ditentukan. Sedangkan untuk
beberapa pertemuan dosen akan memberikan kuliah singkat diawal untuk
memberikan kerangka pikir dalam diskusi. Untuk materi-materi yang
memerlukan keterampilan, metode yang yang akan dilakukan adalah simulasi
dan demonstrasi di laboratorium

E. Bahan Bacaan
Buku/Bacaan Wajib (BW)
Bruner & Suddarth. 2011. Medical Surgical Nursing. 9th edition.
Philadelphia : Lippincott
Buku/bacaan anjuran (BA)
1. Monahan, D & Neighbors., 1998. Medical Surgicaal Nursing
Foundation for Clinical Practice. 2nd edition. Philadelphia : WB.
Saunders Company.
2. Donna, I. 2005. Medical Surgical Nursing :

Nursing Process

Approach, Philadelphia Mosby.
3. Luckman & Sorensen. 2007. Medical Surgical NursingI. WB. Saunders
Company
4. Colmer. 1995.Morony’s Surgery For Nursing. Livingstone
5. Pricella,. Kaven. & Burke. 2006. Medical Surgical Nursing. New York:
Adison Wesley

6. Lewis., Heitkemper., Dirksen. 2000. Medical Surgical Nursing;
Assessment and Management of Clinical Problems. 5th edition. St.
Louis Missouri : Mosby.

BAB II
MATERI PEMBELAJARAN PRAKTIKUM

A. JENIS KOMPETENSI
Suction
B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan tindakan suction

C. DASAR TEORI
Pengertian
Suction (Pengisapan Lendir) merupakan tindakan pengisapan yang bertujuan
untuk mempertahankan jalan napas, sehingga memungkinkan terjadinya
proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan secret dari
jalan nafas, pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Suction
merupakan suatu metode untuk mengeluarkan secret jalan nafas dengan
menggunakan alat via mulut, nasofaring atau trakeal
Tujuan :
a. Mempertahankan kepatenan jalan nafas
b. Membebaskan jalan nafas dari secret/ lendir yang menumpuk
c. Mendapatkan sampel/sekret untuk tujuan diagnosa.

Prinsip:
Tekhnik steril, agar mikroorganisme tidak mudah masuk ke faring, trakeal
dan bronki.
Komplikasi:
a.

Hipoksia

b.

Trauma jaringan

c.

Meningkatkan resiko infeksi

d.

Stimulasi vagal dan bronkospasme

Kriteria :
a. Kelengkapan alat penghisap lender dengan ukuran slang yang tepat
b.

Menggunakan satu selang penghisap lendir steril untuk satu klien

c.

Menggunkan slang penghisap lendir yang lembut

d.

Penghisapan dilakukan dengan gerakan memutar dan intermitten

e.

Observasi tanda-tanda vita

D. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
a. Alat penghisap lender (suction) dengan botol berisi larutan desinfektan
b. Kateter penghisap lender sterile
c. Pinset steril
d. Sarung tangan steril
e. Dua kom berisi larutan aquabides / nacl 0.9% dan larutan desinfektan
f. Kassa steril
g. Kertas tissue
h. Stetoskop

E. PETUNJUK UMUM
a. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
b. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
c. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
d. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
F. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atu bahan pada tempat yang mudah dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya

4. Perhatikan setiap langkah pemberian suction

G. LANGKAH KERJA SUCTION
No.

Langkah Pengerjaan

1

Menyiapkan alat dan bahan

2

Menyapa pasien atau keluarga dan
memperkenalkan diri

3

Menjelaskan tujuan
terapi intravena

4

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
dibawah
air
mengalir
dan
dikeringkan dengan handuk bersih
dan kering

pemberian

Ilustrasi Gambar

5

Tempatkan pasien pada posisi
terlentang

6

Gunakan sarung tangan

7

Hubungkan kateter pengisap
dengan selang alat penghisap

8

Mesin penghisap dihidupkan

9

Lakukan
penghisapan
lendir
dengan
memasukkan
kateter
penghisap ke dalam kom berisi
aquabides atau naCl 0.9% untuk
mempertahankan
tingkat
keseterilan (aseptic)

10

Gunakan alat penghisap dengan
tekanan 110-150mmHg untuk
dewasa, 95-110 untuk anak-anak
dan 50-95 untuk bayi.

11

Tarik dengan memutar kateter
penghisap tidka lebih dari 15 detik

12

Bilas kateter dengan aquades/
NaCl 0.9 %

13

Lakukan
penghisapan
pengihsapan pertama
berikutnya

14

Minta pasien untuk bernafas dalam
dan
batuk,
apabila
pasien
mengalami distress pernafasan,
biarkan istirahat 20-30 detik
sebelum melakukan pengisapan
berikutnya

15

Setelah selesai, kaji jumlah
konsistensi, warna, bau secret, dan
respon pasien terhadap prosedur
yang dilakukan
Masukkan kateter penghisap
dalam keadaan tidak menghisap

16

17

antara
dengan

Membereskan peralatan sesuai
dengan prinsip PI

18

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun di
bawah air mengalir dan keringkan
dengan handuk yang bersih dan
kering

19

Dokumentasikan kecepatan aliran
oksigen, rute pemberian, dan
respon
klien
pada
catatan
perkembangan pasien

EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pemasangan Suction dengan baik dan
benar

PRAKTIKUM PENGKAJIAN PERSEPSI SENSORI MATA

A. JENIS KOMPETENSI
Pengkajian Persepsi Sensori
B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat pengkajian persepsi sensori mata
secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian persepsi sensori mata secara
sistematis dan setiap langkah dilakukan dengan tepat

C. DASAR TEORI
Ada tiga bidang pengkajian oftalmik yang ditujukan pada system sensori
persepsi mata, meliputi: pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik
oftalmologi, serta diagnostic khusus oftalmologi dan prosedur refraktif.
Sebelum melakukan pengkajian fisik mata, perawat harus mendapatkan
riwayat oftalmik, medis, dan terapi klien, dimana semuanya berperan dalam
kondisi oftalmik sekarang. Informasi yang harus diperoleh meliputi informasi
mengenai penurunan tajam penglihatan, upaya keamanan, dan semua hal
yang terkait pada alasan melakukan pemeriksaan oftalmik.

D. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
-

-

Persiapan Alat


Pen Light



Snellen Chart



Ishihara Chart

Persiapan Pasien


Informed Consent



Privasi dan Lingkungan

E. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
F. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atau bahan pada tempat yang mudah
dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah pengkajian persepsi sensori mata
G. LANGKAH KERJA

No.
1.

Langkah Pengerjaan dan
Key Point
Menyiapkan alat dan bahan

Ilustrasi Gambar

2.

Menyapa pasien atau keluarga
dan memperkenalkan diri

3.

Menjelaskan tujuan pengkajian
persepsi sensori mata

4.

Menjaga privasi pasien

5.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
dibawah air mengalir dan
dikeringkan dengan handuk
bersih dan kering

6.

Pengkajian :
- Identifikasi riwayat
kesehatan
- Identifikasi riwayat
penyakit dahulu
- Identifikasi riwayat
psikososial

7.

Pemeriksaan Fisik postur dan
gambaran klien

8.

Pemeriksaan Fisik
kesimetrisan mata

9.

Pemeriksaan Fisik alis dan
bulu mata

10.

Pemeriksaan Fisik kelopak
mata

11.

Pemeriksaan Fisik Kelenjar
lakrimalis

12.

Pemeriksaan Fisik
Konjungtiva dan sklera

13.

Pemeriksaan Fisik Kornea

14.

Pemeriksaan Fisik Bentuk dan
reaksi pupil

15.

Pemeriksaan ketajaman
penglihatan (Snellen Chart)

16.

Pemeriksaan ketajaman
penglihatan (Uji penglihatan
dekat)

17.

Pemeriksaan
ketajaman
penglihatan (Uji hitung jari)

18.

Pemeriksaan ketajaman
penglihatan (Uji gerak tangan)

19.

Pemeriksaan ketajaman
penglihatan (Uji persepsi
cahaya)

20.

Pemeriksaan Lapang Pandang
(Tes konfrontasi)

21.

Uji Penglihatan Warna
(Ishihara Chart)

22.

Uji Otot Ekstraokuler (Corneal
light reflex)

23. - Uji Otot Ekstraokuler (Six
Cardinal Positions)
24.

Uji
Otot
(Diplopia)

Ekstraokuler

25.

Uji
Otot
(Nistagmus)

Ekstraokuler

26.

Membereskan peralatan sesuai
dengan prinsip

27.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
di bawah air mengalir dan
keringkan dengan handuk yang
bersih dan kering

28.

Mendokumentasikan kegiatan
yang telah dilakukan

H. EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian persepsi sensori mata
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur
4. Mahasiswa wajib berlatih dengan menggunakan panduan modul
praktikum pada jam praktikum mandiri

PENGKAJIAN PERSEPSI SENSORI TELINGA

A. MATERI KOMPETENSI
Pengkajian Persepsi Sensori Telinga

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat pengkajian persepsi sensori
telinga secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian persepsi sensori telinga secara
sistematis dan setiap langkah dilakukan dengan tepat

C. DASAR TEORI
Organ pendengaran terdiri dari telinga eksternal, telinga tengah dan telinga
dalam. Gelombang suara ditransmisikan melalui liang telinga luar yang
menyebabkan membrane timpani bergetar dan mengonduksi gelombang suara
melalui tulang-tulang osikel telinga tengah ke organ sensori telinga dalam.
Kanalis semisirkularis, vestibula, dan koklea dalam telinga tengah adalah
struktur sensori pendengaran dan keseimbangan.
D. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
-

-

Persiapan Alat


Spekulum telinga/otoskop



Garpu tala



Kapas

Persiapan Klien


Informed Consent



Privasi dan Lingkungan

E. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan

3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
F. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atau bahan pada tempat yang mudah
dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah pengkajian persepsi sensori telinga
G. LANGKAH KERJA

No.
1.

2.

Langkah Pengerjaan dan
Key Point
Menyiapkan alat dan bahan

Menyapa pasien atau keluarga
dan memperkenalkan diri

Ilustrasi Gambar

3.

Menjelaskan tujuan pengkajian
persepsi sensori telinga

4.

Menjaga privasi pasien

5.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
dibawah air mengalir dan
dikeringkan dengan handuk
bersih dan kering

6.

Pengkajian :
- Identifikasi

riwayat

kesehatan
-

Identifikasi

riwayat

penyakit dahulu
-

Identifikasi
gerontologi

aspek

7.

Pemeriksaan Fisik :
- Telinga luar

(bentuk,

kebersihan

dan

kesimetrisan)
-

Telinga dalam (membran
timpani)

8.

Tes Webber
- Penala digetarkan
-

Dasar penala diletakkan
pada garis tengah kepala

-

9.

Interpretasi

Tes Rinne
- Penala digetarkan
-

Dasar

penala

diletakan

pada prosesus mastoideus
teinga
-

Jika

pasien

mendengar

bunyi

tidak
lagi,

penala di pindahkan ke
depan liang telinga, ± 2,5
cm dari liang telinga

10.

Tes Swabach
- Penala digetarkan
-

Dasarnya diletakkan pada
prosesus

mastoideus

pasien
-

Bila sudah tidak didengar
lagi, penala dipindahkan
pada

proc.mastoideus

pemeriksa

11.

Tes Bisik
- Dilakukan bertahap dari
jarak 1 meter
-

Interpretasi

12.

Membereskan peralatan sesuai
dengan prinsip

13.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
di bawah air mengalir dan
keringkan dengan handuk yang
bersih dan kering

14.

Mendokumentasikan kegiatan
yang telah dilakukan

H. EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian persepsi sensori telinga
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur

IRIGASI MATA

A. MATERI KOMPETENSI
Irigasi Mata

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat irigasi mata secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan tindakan irigasi mata secara sistematis dan
setiap langkah dilakukan dengan tepat

C. DASAR TEORI
Irigasi mata adalah suatu cara untuk membersihkan dan atau mengeluarkan
benda asing dari mata. Irigasi mata diberikan untuk mengaluarkan sekret atau
kotoran dan benda asing dan zat kimia dari mata. Larutan garam fisiologi
biasa dipergunakan karena merupakan larutan isotonik yang tidak merubah
komposisi elektrolit yang diperlukan mata. Bila hanya memerlukan sedikit
cairan, kapas steril dapat dipergunakan untuk meneteskan cairan kedalam
mata.
D. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
-

-

Persiapan Alat


Cairan irigasi (NaCl)



Retraktor/alat pengait



Plester



Kasa



Bengkok



Handuk/laken untuk menutupi pakaian pasien

Persiapan Klien


Informed Consent



Privasi dan Lingkungan

E. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
F. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atau bahan pada tempat yang mudah
dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah irigasi mata
G. LANGKAH KERJA

No.

Langkah Pengerjaan

1.

Menyiapkan alat dan bahan

2.

Menyapa pasien atau keluarga
dan memperkenalkan diri

Ilustrasi Gambar

3.

Menjelaskan
Mata

tujuan

Irigasi

4.

Menjaga privasi pasien

5.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
dibawah air mengalir dan
dikeringkan dengan handuk
bersih dan kering

6.

Tutupi
pasien
handuk/laken

7.

Anastesi lokal

8.

Gunakan retraktor desmares
untuk membuka kelopak mata
bagian atas jika tidak ada alat
kelopak mata harus ditahan
dengan kasa

dengan

9.

Untuk menahan agar kelopak
mata tetap terbuka berikan
tekanan pada tulang promin
pada alis dan pipi tidak pada
bola mata

10.

Arahkan
jatuhnya
irigasi
langsung pada bagian yang
bulat serta bagian atas dan
bawah vornikes (dari kantus
dalam ke kantus arah luar)

11.

Cairan diirigasikan langsung
ke konjungtiva dari kantus
dalam ke kantus luar
Key
Point
:
Biasanya
digunakan 1 liter air cairan
dengan cepat untuk cedera
karena asap
biasanya digunakan 2 liter
cairan untuk cedera asam
alkali bersifat basa

12.

Tempatkan pasien terlentang
miring kearah yang diirigasi
untuk
mencegah
cairan
mengalir ke arah mata yang
lain

13.

Tempatkan
bengkok
disamping
wajah
untuk
menampung cairan irigasi

14.

Hindari penekanan terlalu kuat
pada bola mata

15.

Hindari
menyentuh
dengan alat-alat irigasi

mata

16.

Bersihkan kelopak mata bila
kotoran
banyak
dengan
membungkuskan kasa pada
telunjuk

17.

Keringkan bagian luar air mata
dan daerah sekitarnya setelah
melakukan irigasi

18.

Membereskan peralatan sesuai
dengan prinsip

19.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
di bawah air mengalir dan
keringkan dengan handuk yang
bersih dan kering

20.

Evaluasi respon klien

21.

Dokumentasi :
- Tanggal dan waktu
prosedur
- Tipe dan jumlah cairan
(NaCl)
- Toleransi pasien terhadap
prosedur
- Karakter cairan keluar
- Penampakan mata
- Intruksi yang diberikan
pada pasien/keluarga

H. EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan irigasi mata
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur dilakukan

IRIGASI TELINGA

A. MATERI KOMPETENSI
Irigasi Telinga

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat irigasi telinga secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan tindakan irigasi telinga secara sistematis
dan setiap langkah dilakukan dengan tepat

C. DASAR TEORI
Irigasi telinga adalah suatu usaha untuk memasukkan cairan (air hangat kuku)
ke dalam telinga dengan untuk membersihkan atau mengeluarkan benda asing
dari dalam telinga.

D. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
- Persiapan Alat


Syringe (metal) atau spuit 60 ml ukuran 18 atau 20 G, dan untuk
anak-anak (waterpik) 1 buah



Baskom 1 buah



Handuk/alas tahan air 1 buah



Bengkok



Otoskop 1 buah



Sarung tangan 1 pasang



Termometer 1 buah



Kapas/kassa secukupnya



Cooton bud (untuk anak-anak) secukupnya

- Persiapan Klien


Salam terapeutik



Menjelaskan tujuan



Menjelaskan prosedur tindakan

E. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
F. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atau bahan pada tempat yang mudah
dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah irigasi telinga
G. LANGKAH KERJA

No.
1.

Langkah Pengerjaan dan
Key Point
Menyiapkan alat dan bahan

Ilustrasi Gambar

2.

Menyapa pasien atau keluarga
dan memperkenalkan diri

3.

Menjelaskan tujuan
dilakukannya irigasi telinga

4.

Menjaga privasi pasien

5.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
dibawah air mengalir dan
dikeringkan dengan handuk
bersih dan kering

6.

Memakai sarung tangan

7.

Membantu klien dalam posisi
tidur miring, telinga yang sakit
mengarah keatas

8.

Memasang alas/handuk

9.

Bersihkan telinga luar

10.

Periksa telinga dengan otoskop
sebelum melakukan tindakan

11.

Isikan cairan irigasi (hidroegen
peroksida/air) ke dalam spuit

12.

Sesuaikan suhu dengan suhu
tubuh dengan memeriksakan
suhu pada siku bagian
belakang
atau
gunakan
termometer

13.

Minta klien untuk memegang
bengkok

14.

Tarik daun telinga, kemudian
irigasikan dengan perlahan

15.

Setelah irigasi, inspeksi lagi
saluran
telingan
dari
kotoran/serumen/bend asing

16.

Ulangi irigasi apabila kotoran
masih ada (istirahatkan klien
diantara irigasi

17.

Keringkan telinga dengan
kapas, taruh (sumbat) telinga
dengan kapas 5 -10 menit
untuk absorbsi kelembaban.

18.

Rapikan klien dan alat-alat

19.

Membuka sarung tangan dan
meletakkannya
ke
dalam
bengkok

20.

Mencuci tangan

21.

Membuka skrem/sampiran

22.

Evaluasi respon pasien

23.

Dokumentasi :
- Tanggal dan waktu
prosedur
-

Toleransi/respon pasien
terhadap prosedur

-

Karakteristik serumen
yang keluar

-

Intruksi yang diberikan
pada pasien/keluarga.

H. EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan irigasi telinga
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur irigasi telinga

TETES MATA

A. MATERI KOMPETENSI
Tetes Mata

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat dan bahan tetes mata secara
lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan tetes mata secara sistematis dan setiap
langkah dilakukan dengan tepat

C. DASAR TEORI
Mata adalah organ manusia yang berfungsi sebagai alat indra
penglihatan. Mata dibentuk untuk menerima rangsangan berkas – berkas
cahaya pada retina, lantas dengan perantaran serabut–serabut nervus optikus,
mengalihkan rangsangan ini ke pusat pengliahatan pada otak untuk
ditafsirkan.
Selain itu mata juga sangat sensitive terhadap rangsangan terutama
rangsangan – ransangan nyeri.mata juga rentan terhadap infeksi bakteri atau
virus atau juga sering mengalami trauma karena benda – benda asing yang
berupa butiran – butiran kecil seperti debu dan asap. Oleh karena itu, dalam
makalah ini akan menjelaskan berbagai cara dan prosuder pemberian obat
mata yang benar baik berupa obat tetes, salep serta cara untuk melakukan
irigasi pada mata yang mengalami infeksi atau iritasi.
D. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
- Persiapan Alat


Obat tetes mata,



kasa/kapas steril



bengkok



kasa



sarung tangan



larutan normal salin untuk membersihkan mata

- Persiapan Klien


Salam terapeutik



Menjelaskan tujuan



Menjelaskan prosedur tindakan

E. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
F. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atau bahan pada tempat yang mudah
dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah tetes mata
G. LANGKAH KERJA

No.

1.

Langkah
Pengerjaan dan
Key Point
Menyiapkan alat
dan bahan

Ilustrasi Gambar

2.

Menyapa pasien
atau
keluarga
dan
memperkenalkan
diri

3.

Menjelaskan
tujuan
pemberian obat
tetes mata

4.

Menjaga privasi
pasien

5.

Cuci
tangan
efektif secara 7
langkah,
menggunakan
sabun dibawah
air mengalir dan
dikeringkan
dengan handuk
bersih
dan
kering

6.

Posisikan pasien
dibaringkan
dengan
sikap
yang
nyaman
atau
duduk
dengan kepala
hiperekstensi
leher

7.

Memakai sarung
tangan

8.

Dengan
basah
bersihkan
mata dari
keluar

kapas
steril,
kelopk
dalam

9.

Perawat
membuka
kelopak

mata

dengan

jari,

pasien

diminta

melihat ke atas
(jika
memungkinkan),
teteskan

obat

sesuai dosis
1) Dengan
tangan
dominan
anda di dahi
klien, pegang
penetes mata
yang

terisi

obat kurang
lebih 1-2 cm
(0,5 – 0,75
inci)

diatas

sacus
konjungtiva.
2) Sementara
jari

tangan

non dominan
menarik
kelopak mata
kebawah.
3) Teteskan
sejumlah

obat

yang

diresepkan
kedalam
sacus
konjungtiva.
Sacus
konjungtiva
normal
menahan 1-2
tetes.
4) Meneteskan
obat tetes ke
dalam sacus
memberikan
penyebaran
obat

yang

merata

di

seluruh mata.
5) Bila

klien

berkedip
atau
menutup
mata
bila

atau
tetesan

jatuh

ke

pinggir luar
kelopak
mata, ulangi
prosedur.
6) Setelah
meneteskan

obat

tetes,

minta

klien

untuk
menutup
mata dengan
perlahan.
7) Berikan
tekanan yang
lembut pada
duktus
nasolakrimal
klien selama
30-60 detik
10.

Tutup
mata
dengan kasa bila
perlu.

11

Rapikan
klien
dan alat-alat

12

Kembalikan
alat-alat
pada
tempatnya

13

Membuka
sarung
tangan
dan
meletakkannya
ke
dalam
bengkok

14

Mencuci tangan

8)

Membuka
skrem/sampiran

9)

Evaluasi :
Mengobservasi
reaksi pasien

10)

Dokumentasi :
- Tanggal dan
waktu
prosedur
- Tanda tangan
perawat

H. EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan tetes mata
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur dilakukan
4. Mahasiswa wajib berlatih dengan menggunakan panduan modul
praktikum pada jam praktikum mandiri

TETES TELINGA

A. MATERI KOMPETENSI
Tetes Telinga

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat tetes telinga secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pemberian tetes telinga secara sistematis
dan setiap langkah dilakukan dengan tepat

C. DASAR TEORI
Pemberian obat yang dilakukan pada telinga dengan cara memberikan tetes
telinga. Obat tetes telinga ini pada umumnya diberikan pada gangguan infeksi
telinga, khususnya pada telinga tengah (otitis eksterna). Obat yang diberikan
dapat berupa antibiotik (tetes atau salep).
Tujuan:
 Untuk memberikan efek terapi lokal (mengurangi peradangan, membunuh
organisme penyebab infeksi pada kanal telinga eksternal)
 Menghilangkan nyeri
 Untuk melunakkan serumen agar mudah diambil
D. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
Persiapan Alat


Lidi kapas/cotton bud



Larutan untuk membersihkan telinga



Obat sesuai indikasi



Pipet dan kassa



Bengkok



Pengalas

E. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
F. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atau bahan pada tempat yang mudah
dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah tetes telinga
G. LANGKAH KERJA

No.
1.

Langkah Pengerjaan dan
Key Point
Menyiapkan alat dan bahan

Ilustrasi Gambar

2.

Menyapa pasien atau keluarga
dan memperkenalkan diri

3.

Menjelaskan tujuan
pemberian obat tetes telinga

4.

Menjaga privasi pasien

5.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
dibawah air mengalir dan
dikeringkan dengan handuk
bersih dan kering

6.

Tahap orientasi
-

Memberi salam dan
memperkenalkan diri

-

Mengenalkan tujuan dan
prosedur tindakan

-

Memberi kesempatan
bertanya

7.

Mendekatkan alat ke dekat
pasien

8.

Atur posisi berbaring atau
duduk dengan kepala miring

9.

Memakai sarung tangan

10. Pasang pengalas dan bengkok

11. Bila perlu telinga dibersihkan
dulu

12. Obat telinga disiapkan dan
diteteskan sesuai indikasi

13

Membuka sarung tangan dan
meletakkannya ke dalam
bengkok

14

Rapikan klien dan alat-alat

15

Mencuci tangan

16 Membuka skrem/sampiran

11)

Evaluasi
Mengobservasi reaksi pasien

12)

Dokumentasi :
- Tanggal dan waktu
prosedur
-

Tanda tangan perawat

H. EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan prosedur tetes telinga
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur dilakukan
4. Mahasiswa wajib berlatih dengan menggunakan panduan modul
praktikum pada jam praktikum mandiri

PENGKAJIAN SISTEM KARDIOVASKULER

A. MATERI KOMPETENSI
Pengkajian pada sistem kardiovaskuler

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat pengkajian sistem kardiovaskuler
secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian sistem kardiovaskuler secara
sistematis dan setiap langkah dilakukan dengan tepat

C. DASAR TEORI
Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ
yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong
stabilisasi suhu dan pH tubuh (bagian dari homeostasis). Sistem peredaran
darah merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah
(sistem kardiovaskuler) dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup
organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan
mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh.
1. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon
dioksida dalam arah yang berlawanan.
2. Kedua, yang diangkut dari nutrisi yang berasal pencernaan seperti lemak,
gula dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing
untuk mengonsumsi, sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau
disimpan.

D. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
-

-

Persiapan alat :


Stetoskop



Spignomanometer



Alat tulis



Penggaris



Catatan klien



Selimut



Sampiran



Jam tangan

Persiapan klien :


Atur posisi klien ( berbaring telentang ) dengan badan bagian atas
sedikit terangkat



Minta klien untuk tidak bicara selama pemeriksaan



Buatlah penerangan yang baik dalam ruangan

E. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
F. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atau bahan pada tempat yang mudah
dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah pengkajian sistem kardiovaskuler

G. LANGKAH KERJA

No.
1

2

3

Langkah Pengerjaan dan
Key Point
Menyiapkan alat dan bahan

Menyapa pasien atau keluarga
dan memperkenalkan diri

Menjelaskan tujuan pengkajian
sistem kardiovaskular

Ilustrasi Gambar

4

Menjaga privasi pasien

5

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
dibawah air mengalir dan
dikeringkan dengan handuk
bersih dan kering

6

Inspeksi : Periksa warna kulit
dalam tubuh, anggota tubuh
dan membrane mukosa

7

Inspeksi mata terhadap
palpebra xantoma/bintik
kuning lunak/plague kelopak
mata

8

- Tentukan
tekanan
vena
jugularis (JVP), ukur tinggi
antara sudut sternum dan
tempat palpasi yang tertinggi
pada vena jugularis internal
dengan
menggunakan
penggaris

9

Inspeksi kuku jari terhadap
warna, sudut pada dasar kuku

10

Periksa prekordium untuk :
palpasi yang terlihat, daya
angkat,
gelombang
50%
dewasa akan memperlihatkan
pada area PMI, impuls apical
lebih
rendah
diduga
pembesaran ventrikel

11

Inspeksi adanya edema pada
daerah
sekitar
scapula,
abdomen, sacrum, pergelangan
tangan dan kaki.

12

Palpasi keseluruhan dada
terhadap
impuls
apical,
getaran, gelombang dan nyeri
tekan.

13

Impuls dapat dipalpasi pada
area inter kosta (AIK) ke5 mid
klavikula

14 - Palpasi nadi : Bandingkan satu
sisi dengan yang lainnya,
perhatikan palpasi pada area
carotid, radialis, femoralis,
politeal, tibialis posterior dan
dorsalis pedis
0 = Tidak ada
+ 1 = Menurun, lemah, halus
+ 2 = Normal
+ 3 = Penuh, meloncat

15

Palpasi
terhadap
edema
perifer, edema dinilai pada
skala empat :
+ 1 = 0 – ¼ inci
+ 2 = ¼ - ½ inci
+ 3 = ½ - 1 inci
+ 4 = lebih dari satu inci

16

Perkusi batas jantung kiri
secara berurutan antara rongga
inter kosta ke 5, ke 4 dan ke 3,
mengindikasikan
dimana
perkusi
memperlihatkan
perubahan kepekaan

17

Auskultasi :
hilangkan
kebisingan ruangan
- Bila memerlukan beberapa
detik untuk mendegarkan
bunyi jantung, jelaskan pada
klien
untuk
mengurangi
kecemasan

18

Angkat payudara klien untuk
mendengar diatas dinding dada
dengan lebih baik

19

Auskultasi
untuk
mendengarkan nada tinggi.
Ambil
waktu
untuk
mendengarkan tiap bunyi
Mulai dengan area aortic atau
PMI,
kemudian
gerakan
stetoskop perlahan secara
sistematik, sepanjang 5 area
jantung
Pastikan untuk mendengar
bunyi jantung dengan jelas
pada tiap-tiap lokasi. Ulangi
rangkaian pengkajian tersebut
dengan menempatkan sisi bel
stetoskop kedada

20

Bila diperlukan minta klien
untuk melakukan tiga posisi
yang
berbeda
selama
pengkajian (duduk tegak dan
badan agak kedepan, berbaring
terlentang, posisi rekumben
lateral kiri)

21

Periksa frekuensi jantung :
Setelah kedua bunyi terdengar
jelas seperti ‘ lupdup ‘ hitung
setiap kombinasi S1 dan S2
sebagai satu denyutan jantung
dan hitung selama satu menit
- Bila tidak teratur, bandingkan
frekuensi apical dan radial.
Deficit denyut terjadi bila
denyut radial lebih sedikit
disbanding apical
- Gunakan sisi bel stetoskop
untuk mendengarkan bunyibunyi ekstra bernada rendah
(S3 dan S4) S3 (galop
ventricular) timbul setelah S2
dan S4 (gallop atrial) timbul
setelah S1

22

Auskultasi untuk mendengar
bunyi murmur, perhatikan
waktu, lokasi dan sebagainya

23

Auskultasi tekanan darah

24

Membereskan peralatan sesuai
dengan prinsip

25

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
di bawah air mengalir dan
keringkan dengan handuk yang
bersih dan kering

29. Catat kelainan dan hasil yang
didapat
dalam
catatan
keperawatan klien

H. EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian sistem kardiovaskuler
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur dilakukan pemeriksaan fisik
4. Mahasiswa wajib berlatih dengan menggunakan panduan modul
praktikum pada jam praktikum mandiri

PEMASANGAN EKG

A. MATERI KOMPETENSI
Pemasangan EKG

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat EKG secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan rekam jantung secara sistematis dengan
tepat

C. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Alat monitor EKG lengkap dan siap pakai
2. Kapas alkohol dalam tempatnya
3. Jelly EKG
4. Kapas / kassa lembab
5. Pasien dan lingkungan:


Keluarga diberi tahu penjelasan tentang tujuan dan tindakan yang
akan dilakukan



Posisi pasien diatur terlentang datar



Baju bagian atas pasien dibuka

D. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami

E. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atau bahan pada tempat yang mudah
dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah pemeriksaan EKG

F. LANGKAH KERJA

No.

Langkah Pengerjaan dan Key Point

1

Menyiapkan alat dan bahan

2

Menyapa pasien atau keluarga dan
memperkenalkan diri

3

Menjelaskan tujuan pemasangan EKG

Ilustrasi Gambar

4

Menjaga privasi pasien

5

Cuci tangan efektif secara 7 langkah,
menggunakan sabun dibawah air
mengalir dan dikeringkan dengan handuk
bersih dan kering

6

Membuka dan melonggarkan pakaian
bagian atas, bila pasien memakai jam
tangan, kalung dan logam lainnya dilepas

7

Membersihkan kotoran dan lemak
menggunakan kapas alkohol pada daerah
dada, kedua pergelangan dan kedua
tungkai dilokasi pemasangan manset
elektroda

8

Mengoleskan jelly EKG pada permukaan
elektroda. Bila tidak ada jelly gunakan
kapas basah

9

Memasang arde

10

Menghidupkan monitor EKG

11

Menyambung kabel EKG pada kedua
pergelangan tangan dan kedua tungkai
pasien untuk rekam ektremitas lead (I, II,
II, AVR, AVF) dengan cara sebagai
berikut:
 Warna merah pada tangan kiri


Warna hijau pada kaki kiri



Warna hitam pada kaki kanan



Warna kuning pada tangan kiri

12

Pasang elektrode pada daerah dada
sebagai berikut :
V1 : sela iga ke 4 pada garis
sternal kanan
V2 : sela iga ke 4 pada garis
sternal kiri
V3 : diantara V2 dan V4
V4 : sela iga ke 5 pada
midclavicula kiri
V5 : garis axila anterior (diantara
V4 dan V6)
V6 : mid axila sejajar dengan V4

13

Melakukan kalibrasi 10 mm dengan
kecepatan 25 mm volt/detik

14

Memuat rekam secara berurutan sesuai
dengan lead yang terdapat pada mesin
EKG dan Melakukan kalibrasi kembali
setelah perekam selesai

15

Memberi identitas pasien pada hasil
rekaman: Nama, Umur, Tanggal dan jam
rekaman serta nomor lead dan nomor
rekam medik.

16

Membereskan peralatan sesuai dengan
prinsip

17

Cuci tangan efektif secara 7 langkah,
menggunakan sabun di bawah air
mengalir dan keringkan dengan handuk
yang bersih dan kering

18

Mendokumentasikan kegiatan yang telah
dilakukan

G. EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan EKG
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur dilakukan
4. Mahasiswa wajib berlatih dengan menggunakan panduan modul
praktikum pada jam praktikum mandiri

PEMASANGAN INFUS

A. MATERI KOMPETENSI
Pemasangan Infus

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat untuk pemasangan infus
2. Mahasiswa mampu melakukan pemasangan infus secara sistematis dan
setiap langkah dilakukan dengan tepat

C. DASAR TEORI
Pemasangan infuse merupakan tindakan yang dilakukan pada pasien yang
memerlukan masukan cairan atau obat langsung ke dalam pembuluh darah
vena dalam jumlah dan waktu tertentu dengan menggunakan infus set (potter,
2011)

D. INDIKASI PEMASANGAN INFUS


Pada keadaan emergency resusitasi jantung paru memungkinkan
pemberian obat secara langsung kedalam intravena.



Untuk memberikan respon yang cepat terhadap pemberian obat.



Untuk memasukkan dosis obat dalam jumlah obat dalam jumlah besar
secara terus menerus melalui infuse.



Untuk

menurunkan

ketidaknyamanan

pasien

dengan

mengurangi

kebutuhan dengan injeksi intramuskuler.


Untuk memasukkan obat yang tidak dapat diberikan secara oral atau
intramuskuler.

E. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Sarung tangan 1 pasang
2. Selang infus sesuai kebutuhan (makro drip ataumikro drip)
3. Cairan parenteral sesuai program
4. Jarum intra vena (ukuransesuai)
5. Kapas alkohol dalam kom (secukupnya)
6. Desinfektan
7. Torniquet/manset
8. Perlakdanpengalaman
9. Bengkok 1 buah
10. Plester / hypafix
11. Kassasteril
F. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada doen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami

G. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atu bahan pada tempat yang mudah dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah pemberian infus

H. LANGKAH KERJA

No.

Langkah Pengerjaan

Ilustrasi Gambar

1

Menyiapkan alat dan bahan

2

Menyapa
pasien
atau
memperkenalkan diri

4

Menjelaskan tujuan pemasangan infus

5

Menjaga privasi pasien

6

Cuci tangan efektif secara 7 langkah,
menggunakan sabun dibawah air mengalir dan
dikeringkan dengan handuk bersih dan kering

keluarga

dan

7

Desinfeksi tutup botol cairan yang akan
digunakan

8

Menutup saluran infus (klem)

9

Menusukkan saluran infus dengan benar

10

Menggantung botol cairan pada standard infuse

11

Mengisi tabung reservoir infus sesuai tanda

12

Mengalirkan cairan hingga tidak ada udara
dalam slang

13

Mengatur posisi pasien dan pilih vena

14

Memasang perlak dan alasnya

15

Membebaskan daerah yang akan di insersi

16

Meletakkan torniquet 5 cm proksimal yang
akan ditusuk

17

Memakai hand schoen

18

Membersihkan kulit dengan kapas alkohol
(melingkar dari dalam keluar)

19

Mempertahankan vena pada posisi stabil dan
Memegang IV cateter dengan sudut450 dan
Menusuk vena dengan lubang jarum
menghadap keatas

20

Memastikan IV cateter masuk intra vena
kemudian menarik Mandrin+ 0,5 cm dan
Memasukkan IV cateter secara perlahan

21

Melepaskan toniquet

22

Menyambungkan dengan selang infuse

23

Mengalirkan cairan infuse

24

Melakukan fiksasi IV cateter

25

Memberi desinfeksi daerah tusukan dan
menutup dengan kassa

I.

26

Mengatur tetesan sesuai program

27

Membereskan peralatan sesuai dengan prinsip

28

Cuci tangan efektif secara 7 langkah,
menggunakan sabun di bawah air mengalir dan
keringkan dengan handuk yang bersih dan
kering

29

Mendokumentasikan kegiatan yang telah
dilakukan

EVALUASI PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pemasangan infus
3. Mahasiswa mempertahankan kenyamanan dan privasi klien selama
prosedur dilakukan

PERAWATAN LUKA

A. MATERI KOMPETENSI

Perawatan Luka

B. TUJUAN PEMBELAJARAN:
Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti blok ini diharapkan mahasiswa mengetahui dan mampu
melakukan perawatan luka yang benar.
Tujuan Instruksional Khusus


Mahasiswa mengetahui definisi luka



Mahasiswa mengetahui jenis-jenis luka dan proses penyembuhan luka



Mahasiswa mampu melakukan perawatan luka yang benar



Mahasiswa mampu menjahit luka sesuai dengan urutan yang benar



Mahasiswa mampu membalut luka secara sedehana dengan benar

C. TEORI PERAWATAN LUKA
DEFINISI
Luka adalah rusaknya kesatuan/komponen jaringan, dimana secara spesifik
terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang.Ketika luka timbul, beberapa efek
akan muncul:
a. Hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ
b. Respon stres simpatis
c. Perdarahan dan pembekuan darah
d. Kontaminasi bakteri
e. Kematian sel
Mekanisme terjadinya luka :
 Luka insisi (Incised wounds): terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam.
Misal yang terjadi akibat pembedahan. Luka bersih (aseptik) biasanya tertutup
oleh sutura seterah seluruh pembuluh darah yang luka diikat (Ligasi)

 Luka memar (Contusion Wound): terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan
dan dikarakteristikkan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan
bengkak.
 Luka lecet (Abraded Wound): terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain
yang biasanya dengan benda yang tidak tajam.
 Luka tusuk (Punctured Wound): terjadi akibat adanya benda, seperti peluru atau
pisau yang masuk kedalam kulit dengan diameter yang kecil.
 Luka gores (Lacerated Wound): terjadi akibat benda yang tajam seperti oleh
kaca atau oleh kawat.
 Luka tembus (Penetrating Wound): yaitu luka yang menembus organ tubuh
biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil tetapi pada bagian
ujung biasanya lukanya akan melebar.
 Luka Bakar (Combustio)

Jenis Luka
Jenis luka Menurut tingkat Kontaminasi terhadap luka :


Clean Wounds (Luka bersih):
yaitu luka bedah takterinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan
(inflamasi) dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, genital dan
urinari tidak terjadi. Luka bersih biasanya menghasilkan luka yang tertutup;
jika diperlukan dimasukkan drainase tertutup (misal; Jackson – Pratt).
Kemungkinan terjadinya infeksi luka sekitar 1% - 5%.



Clean-contamined Wounds (Luka bersih terkontaminasi):
merupakan luka pembedahan dimana saluran respirasi, pencernaan, genital
atau perkemihan dalam kondisi terkontrol, kontaminasi tidak selalu terjadi,
kemungkinan timbulnya infeksi luka adalah 3% - 11%.



Contamined Wounds (Luka terkontaminasi):
termasuk luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan
kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna;
pada kategori ini juga termasuk insisi akut, inflamasi nonpurulen.
Kemungkinan infeksi luka 10% - 17%.



Dirty or Infected Wounds (Luka kotor atau infeksi):
yaitu terdapatnya mikroorganisme pada luka.

Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka, dibagi menjadi :
Stadium I : Luka Superfisial (“Non-Blanching Erithema) yaitu luka yang terjadi
pada lapisan epidermis kulit.
Stadium II : Luka “Partial Thickness” : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan
epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda
klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.
Stadium III : Luka “Full Thickness” : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi
kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi
tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis,
dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu
lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya.
Stadium IV : Luka “Full Thickness” Yaitu luka yang telah mencapai lapisan otot,
tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas.
Menurut waktu penyembuhan, luka dibagi menjadi :
1. Luka akut : yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep
penyembuhan yang telah disepakati.
2. Luka kronis yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses
penyembuhan, dapat karena faktor eksogen dan endogen.

Proses Penyembuhan Luka
Tubuh secara normal akan berespon terhadap cedera dengan jalan “proses
peradangan”, yang dikarakteristikkan dengan lima tanda utama: bengkak (swelling),
kemerahan (redness), panas (heat), Nyeri (pain) dan kerusakan fungsi (impaired
function). Proses penyembuhannya mencakup beberapa fase :
1. Fase Inflamasi
Fase inflamasi adalah adanya respon vaskuler dan seluler yang terjadi akibat
perlukaan yang terjadi pada jaringan lunak. Tujuan yang hendak dicapai
adalah menghentikan perdarahan dan membersihkan area luka dari benda
asing, sel-sel mati dan bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses

penyembuhan. Pada awal fase ini kerusakan pembuluh darah akan
menyebabkan keluarnya platelet yang berfungsi sebagai hemostasis. Platelet
akan menutupi vaskuler yang terbuka (clot) dan juga mengeluarkan “substansi
vasokonstriksi” yang mengakibatkan pembuluh darah kapiler vasokonstriksi.
Selanjutnya terjadi penempelan endotel yang akan menutup pembuluh darah.
Periode ini berlangsung 5-10 menit dan setelah itu akan terjadi vasodilatasi
kapiler akibat stimulasi saraf sensoris (Local sensory nerve endding), local
reflex action dan adanya substansi vasodilator (histamin, bradikinin, serotonin
dan sitokin). Histamin juga menyebabkan peningkatan permeabilitas vena,
sehingga cairan plasma darah keluar dari pembuluh darah dan masuk ke
daerah luka dan secara klinis terjadi oedema jaringan dan keadaan lingkungan
tersebut menjadi asidosis. Secara klinis fase inflamasi ini ditandai dengan :
eritema, hangat pada kulit, oedema dan rasa sakit yang berlangsung sampai
hari ke-3 atau hari ke-4.
2. Fase Proliferatif
Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan
menyembuhkan luka dan ditandai dengan proliferasi sel. Peran fibroblas
sangat besar pada proses perbaikan yaitu bertanggung jawab pada persiapan
menghasilkan produk struktur protein yang akan digunakan selama proses
reonstruksi jaringan. Pada jaringan lunak yang normal (tanpa perlukaan),
pemaparan sel fibroblast sangat jarang dan biasanya bersembunyi di matriks
jaringan penunjang. Sesudah terjadi luka, fibroblas akan aktif bergerak dari
jaringan sekitar luka ke dalam daerah luka, kemudian akan berkembang
(proliferasi) serta mengeluarkan beberapa substansi (kolagen, elastin,
hyaluronic acid, fibronectin dan proteoglycans) yang berperan dalam
membangun (rekontruksi) jaringan baru. Fungsi kolagen yang lebih spesifik
adalah membentuk cikal bakal jaringan baru (connective tissue matrix) dan
dengan dikeluarkannya substrat oleh fibroblas, memberikan pertanda bahwa
makrofag, pembuluh darah baru dan juga fibroblas sebagai kesatuan unit
dapat memasuki kawasan luka. Sejumlah sel dan pembuluh darah baru yang
tertanam didalam jaringan baru tersebut disebut sebagai jaringan “granulasi”.
Fase proliferasi akan berakhir jika epitel dermis dan lapisan kolagen telah

terbentuk, terlihat proses kontraksi dan akan dipercepat oleh berbagai growth
factor yang dibentuk oleh makrofag dan platelet.
3. Fase Maturasi
Fase ini dimulai pada minggu ke-3 setelah perlukaan dan berakhir sampai
kurang lebih 12 bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah ; menyempurnakan
terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan
bermutu. Fibroblas sudah mulai meninggalkan jaringan granulasi, warna
kemerahan dari jaringa mulai berkurang karena pembuluh mulai regresi dan
serat fibrin dari kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut.
Kekuatan dari jaringan parut akan mencapai puncaknya pada minggu ke-10
setelah perlukaan. Untuk mencapai penyembuhan yang optimal diperlukan
keseimbangan antara kolagen yang diproduksi dengan yang dipecahkan.
Kolagen yang berlebihan akan terjadi penebalan jaringan parut atau
hypertrophic scar, sebaliknya produksi yang berkurang akan menurunkan
kekuatan jaringan parut dan luka akan selalu terbuka. Luka dikatakan sembuh
jika terjadi kontinuitas lapisan kulit dan kekuatan jaringan parut mampu atau
tidak mengganggu untuk melakukan aktifitas normal. Meskipun proses
penyembuhanluka sama bagi setiap penderita, namun outcome atau hasil yang
dicapai sangat tergantung pada kondisi biologis masing-masing individu,
lokasi serta luasnya luka. Penderita muda dan sehat akan mencapai proses
yang cepat dibandingkan dengan kurang gizi, diserta penyakit sistemik
diabetes mielitus).

Faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka
1. Usia
Semakin tua seseorang maka akan menurunkan kemampuan penyembuhan
jaringan
2. Infeksi
Infeksi tidak hanya menghambat proses penyembuhan luka tetapi dapat juga
menyebabkan kerusakan pada jaringan sel penunjang, sehingga akan
menambah ukuran dari luka itu sendiri, baik panjang maupun kedalaman
luka.

3. Hipovolemia
Kurangnya

volume

darah

akan

mengakibatkan

vasokonstriksi

dan

menurunnya ketersediaan oksigen dan nutrisi untuk penyembuhan luka.
4. Hematoma
Hematoma merupakan bekuan darah. Seringkali darah pada luka secara
bertahap diabsorbsi oleh tubuh masuk kedalam sirkulasi. Tetapi jika terdapat
bekuan yang besar hal tersebut memerlukan waktu untuk dapat diabsorbsi
tubuh, sehingga menghambat proses penyembuhan luka.
5. Benda asing
Benda asing seperti pasir atau mikroorganisme akan menyebabkan
terbentuknya suatu abses sebelum benda tersebut diangkat. Abses ini timbul
dari serum, fibrin, jaringan sel mati dan lekosit (sel darah merah), yang
membentuk suatu cairan yang kental yang disebut dengan nanah (“Pus”).
6. Iskemia
Iskemi merupakan suatu keadaan dimana terdapat penurunan suplai darah
pada bagian tubuh akibat dari obstruksi dari aliran darah. Hal ini dapat terjadi
akibat dari balutan pada luka terlalu ketat. Dapat juga terjadi akibat faktor
internal yaitu adanya obstruksi pada pembuluh darah itu sendiri.
7. Diabetes
Hambatan terhadap sekresi insulin akan mengakibatkan peningkatan gula
darah, nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibat hal tersebut juga akan
terjadi penurunan protein-kalori tubuh.
8. Pengobatan
Steroid : akan menurunkan mekanisme peradangan normal tubuh terhadap
cedera Antikoagulan: mengakibatkan perdarahan Antibiotik : efektif
diberikan segera sebelum pembedahan untuk bakteri penyebab kontaminasi
yang spesifik. Jika diberikan setelah luka pembedahan tertutup, tidak akan
efektif akibat koagulasi intravaskular.

Tutup atau Bebat Luka
1. Setelah luka di jahit dengan rapi di bersihkan dengan desinfeksan (beri salep).
2. Tutup luka dengan kasa steril yang dibasahi dengan betadine
3. Lekatkan dengan plester atau hipafix ( bila perlu diikat dengan Verban)
Angkat Jahitan
yaitu proses pengambilan benang pada luka. Berdasarkan lokasi dan hari tindakan:
-

Muka atau leher hari ke 5

-

Pereut hari ke7-10

-

Telapak tangan 10

-

Jari tangan hari ke 10

-

Tungkai atas hari ke 10

-

Tungkai bawah 10-14

-

Dada hari ke 7

-

Punggung hari ke 10-14

C. BALUTAN LUKA
Pembalutan adalah proses pemasangan bahan/material untuk mendukung bahan
medis (balutan/dressing atau bidai/splint ) atau pendukung penyokong bagian
tubuh.
Tujuan Pemasangan perban pada luka:
1. Memberikan lingkungan yang memadai untuk penyembuhan luka
2. Absorbsi drainase
3. Menekan dan imobilisasi luka
4. Mencegah luka dan jaringan epitel baru dari cedera mekanis
5. Mencegah luka dari kontaminasi bakteri
6. Meningkatkan hemostasis dengan menekan dressing
7. Memberikan rasa nyaman mental dan fisik pada pasien

Balutan kasa
Jenis balutan yang paling umum adalah balutan kasa, material anyaman yang dilapisi
Telfa, suatu zat yang mencegah perlengketan luka dengan kasa. Kasa terdapat dalam
berbagai ukuran. Balutan kasa dapat digunakan pada hampir semua luka.

1. Balutan tekan
Istilah balutan tekan menggambarkan suatu jenis balutan yang bervariasi dan
aplikasinya yang berbeda. The term 'compression bandage' describes a wide
variety of bandages with many different applications. Balutan tekan ukuran
pendek bagus digunakan untuk menutup luka pada tangan khususnya pada jari


Short stretch compression bandages. Digunakan pada ekstremitas (biasanya
pada terapi lymphedema atau ulkus varikosum). Jenis balutan ini dapat
memendek setelah dipasang sehingga meningkatkat tekanan saat tidak
beristirahat. Tekanan ini dinamakan resting pressure dan dianggap aman dan
nyaman bagi pasien pada terapi jangka panjang. Namun, stabilitas balutan
menimbulkan resistensi yang tinggi bila dipasang pada area yang berkontraksi
kuat atau pada sendi (working pressure)



Long stretch compression bandages Memiliki kemampuan regang yang
tinggi sehingga kemuata tekan dapat diatur. Namun jenis balutan ini
mempunyai resting pressure yang tinggi sehigga harus dilepas malam hari (saat
istirahat)

2. Triangular bandage
Dikenal juga dengan nama balutan cravat. Balutan triangular menggunakan kain
yang dilipat membentuk segitiga. Bias digunakan sebagai sling, balutan biasa atau
untuk balutan pada kepala. Keuntungan balutan ini adalah mudah dibuat dari
sepotong kain atau dari baju. Sering digunakan oleh pramuka pada balutan untuk
pertolongan pertama luka, mereka menggunakannya sebagai bagian dari seragam.

3. Tube bandage
Balutan ini dipasang menggunakan aplikator, dianyam secara kontinyu dan
sirkuler.Digunakan sebagai penahan kasa atau spalak, bisa juga sebagai balutan
penunjang padasprain dan strain dan juga menghentikan perdarahan

PROSEDUR KERJA PERAWATAN LUKA

Persiapan:
Alat dan Bahan :
1. air steril atau NaCl 0,9%
2. Cairan antiseptik: Kalium permanganat (PK), Rivanol
3. Feracrilum 1%

Pelaksanaan:
-

Prinsip-prinsip Perawatan Luka Ada dua prinsip utama dalam perawatan luka
kronis semacam ini.

-

Prinsip pertama menyangkut pembersihan/pencucian luka. Luka kering (tidak
mengeluarkan cairan) dibersihkan dengan teknik swabbing, yaitu ditekan dan
digosok pelan-pelan menggunakan kasa steril atau kain bersih yang dibasahi
dengan air steril atau NaCl 0,9 %. Sedang luka basah dan mudah berdarah
dibersihkan dengan teknik irrigasi, yaitu disemprot lembut dengan air steril
(kalau tidak ada bisa diganti air matang) atau NaCl 0,9 %. Jika memungkinkan
bisa direndam selama 10 menit dalam larutan kalium permanganat (PK) 1:10.000
(1 gram bubuk PK dilarutkan dalam 10 liter air), atau dikompres larutan kalium
permanganat 1:10.000 atau rivanol 1:1000 menggunakan kain kasa. Cairan
antiseptik sebaiknya tidak digunakan, kecuali jika terdapat infeksi, karena dapat
merusak fibriblast yang sangat penting dalam proses penyembuhan luka,
menimbulkan alergi, bahkan menimbulkan luka di kulit sekitarnya. Jika
dibutuhkan antiseptik, yang cukup aman adalah feracrylum 1% karena tidak
menimbulkan bekas warna, bau, dan tidak menimbulkan reaksi alergi. Norit juga
sering dianjurkan untuk ditaburkan di luka kronis basah, mengandung nanah, dan
sulit sembuh. Untuk ini sebaiknya dipakai bubuk norit halus bersih dari botol,
bukan dari gerusan tablet. Dokter akan memberi petunjuk lebih jauh tentang hal
ini, atau memberi resep tersendiri sesuai kondisi luka.

-

Prinsip kedua menyangkut pemilihan balutan. Pembalut luka merupakan sarana
vital untuk mengatur kelembaban kulit, menyerap cairan yang berlebih, mencegah
infeksi, dan membuang jaringan mati.

- Kesalahan yang mungkin timbul dalam melakukan ketrampilan ini:
1. Berulangnya kontaminasi sisi tangan yang telah steril oleh sisi tangan lain
yang belum steril
2. Tidak tersterilisasi dengan baik bagian bawah kuku
C. BALUTAN LUKA
I. Alat dan Bahan
Bahan (salah satu atau beberapa bahan untuk satu macam luka):
o Alkohol 70%


Aqueous and tincture of chlorhexidine gluconate (Hibitane)



Aqueous and tincture of benzalkonium chloride (Zephiran Cloride)



Hydrogen Peroxide



Natrium Cloride 0.9%



Bahan untuk Menutup Luka



Verband dengan berbagai ukuran



Bahan untuk mempertahankan balutan



Adhesive tapes



Bandages and binders

II. Prosedur kerja:
1. Luka atau bagian yang akan dibalut dibersihkan
2. Menutup luka dengan verband
3. Membalut bagian tubuh yang luka dengan teknik balutan (tekanan)

PRAKTIKUM SISTEM PERKEMIHAN

A. MATERI KOMPETENSI
Pemasangan Kateterisasi

B. TUJUAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM
a. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
b. Mahasiswa mampu melakukan pemasangan kateter urine
C. BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
a. Dalam paket steril
- Sarung tangan
- Duk bolong
- Kom (2 buah)
- Kapas atau kassa untuk membersihkan perineum
- Pinset (1 buah)
- Bengkok

b. Bukan dalam paket steril
- Kateter utuh dalam plastik sterik sesuai ukuran
- Spuit 10 cc dalam kemasan steril
- Urine Bag
- Bethadine dalam botol
- NaCl dalam botol
- Jelly yang larut dalam air
- Plester
- Gunting plester
Korentang dalam tempatnyaBengkok

D. PETUNJUK UMUM
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Baca dan pelajari dengan baik modul praktikum yang diberikan
3. Ikuti petunjuk yang terdapat dalam modul praktikum
4. Tanyakan pada dosen bila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti atau
dipahami
E. KESELAMATAN KERJA
1. Pusatkan perhatian pada pekerjaan yang dilakukan
2. Susun dan letakan peralatan atu bahan pada tempat yang mudah dijangkau
3. Pakailah bahan, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya
4. Perhatikan setiap langkah pemasangan kateter urine

F. LANGKAH KERJA

No.
1.

2.

Langkah Pengerjaan dan Key
Point
Menyiapkan alat dan bahan

Menyapa pasien atau keluarga dan
memperkenalkan diri

Ilustrasi Gambar

3.

Menjelaskan tujuan
terapi intravena

pemberian

4.

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun
dibawah air mengalir dan
dikeringkan dengan handuk bersih
dan kering

5  Pasang sampiran
 Atur posisi klien (posisi yang
tepat sesuai keadaan klien), misal
: dorsal recumbent untuk pasien
sadar)



Atur pencahayaa

6  Buka paket steril dengan benar
dan

bentangkan

kain

steril

dibawah perineum klien dengan
benar
Keterangan :
- Buka tutup paket sterill dengan
kedua

tangan,

perhatikan

tangan hanya berada pada
bagian

luar

kain

(bagian

ujungnya) buka kearah luar,

dan

kemudiankain

paket

steril

di

penutup

bentangkan

dibawah perineum.
- Atur penempatan bak steril dan
alat-alat steril dalam bak steril
dengan

menggunakan

korentang.

7  Buka kateter dengan benar dan
simpan di area steril
Keterangan :
- Buka pembungkus

dengan

kedua tangan tetap berada di
luar pembungkus
- Simpan kateter dengan cara
menjatuhkannya ke dalam bak
steril

8  Buka spuit dari kemasan dengan
benar dan disimpan di area steril

9  Tuangkan bethadine dan NaCl ke
dalam kom steril dengan benar
Keterangan :
- Buang sedikit betadine atau
NaCl jika botol tersebut sudah
dipergunakan sebelumnya
- Jika baru, tidak usah dibuang
terlebih dahulu

10

 Tuangkan sedikit Jelly ke dalam
baksteril sesuai kebutuhan

11

Pakai sarung tangan steril dengan
benar

12

Tes balon kateter dengan benar
dengan NaCl steril sesuai volume ang
dibutuhkan

(tertera

pada

ujung

kateter)
Keterangan :
- Isi Spuit dengan 5 ml NaCl
- Masukkan ke dalam lubang da
balon air, perhatikan jenis
tempat pemasukkannya

13

Siapkan

kapas

bethadine

untuk

membersihkan perineum

14

Pasang duk bolong diatas perineum
klien

15

Dekatkan bengkok steril ke dekat
perineum klien

16

Lakukan

vulva

higiene

dengan

tangan dominan dan menggunakan
pinset tangan yang tidak dominan
membuka meatus, arah dari atas ke
bawah dengan satu kali usapan untuk
satu

kapas

untuk

klien

wanita,

sedangkan untuk laki-laki peang
penis dengan tangan non domindn,
bersihkan secara sirkuler dengan satu
kali usapan untuk satu kapas, buang
kapas dan pinset ke dalam bengkok

17

Masukkan kateter perlahan-lahan ke
uretra sampai 2-3 cm (perempuan)

atau 6-9 cm (laki-laki) atau sampai
keluar urine, anjurkan klien untuk
menarik nafas dalam

18

Isi balon fiksasi dengan NaCl sesuai
kebutuhan

19

Tarik kateter perlahan-lahan sampai
kateter tersangkut

20

Sambungkan ujung kateter dengan
urine bag

21

Buka sarung tangan

22

Fiksasi ujung kateter ke paha klien
untuk wanita dan ke perut untuk lakilaki dengan benar

23

Pasangkan urine bag pada gantungan,
simpan di rangka tempat tidur.

24

Atur posisi nyaman bagi klien

25

Membereskan peralatan sesuai
dengan prinsip PI

26

Cuci tangan efektif secara 7
langkah, menggunakan sabun di
bawah air mengalir dan keringkan
dengan handuk yang bersih dan
kering

27

Dokumentasikan kecepatan aliran
oksigen, rute pemberian, dan
respon
klien
pada
catatan
perkembangan pasien

G. Evaluasi praktikum
1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat secara lengkap
2. Mahasiswa mampu melakukan pemasangan kateter urine.

