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PENATALAKSANAAAN CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL 

DIALYSIS (CAPD) PADA ANAK DENGAN GAGAL GINJAL 

KRONIS STADIUM V 

 

PENGERTIAN:  

Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) adalah cara cuci darah yang 

dilakukan lewat dinding perut pasien 

 

TUJUAN:  

Menggantikan fungsi ginjal untuk membuang sampah dan kelebihan cairan dari tubuh 

 

TATA CARA: 

1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan seksama 

2. Siapkan alat transfer set dan larutan dialisis yang diperlukan : 

a. Cairan dialysis 

b. Minicap 

c. Clamps atau penjepit 

d. Tiang infus/gantungan 

e. Timbangan gantung 

3. Persiapan tempat yang bersih, terang dan tanpa menggunakan kipas angin 

selama pelaksanaan CAPD 

4. Cuci tangan dan pakai masker bedah 

5. Periksa tanggal kadaluarsa cairan dialysis, cairan dialysis  tidak bocor, warna 

cairan jernih dan tidak keruh 

6. Gantungkan cairan dialysis pada tiang yang telah dipasang timbangan 

7. Letakkan kantong dialysis yang telah diberi pengalas/nampan di lantai 

8. Lepaskan penutup pada selang dialysis, sambungkan pada konektor yang 

terpasang di perut (jangan menyentuh ujung konektor yang terbuka) 

9. Lakukan pembuangan udara pada selang sebelum memulai pencucian 

10. Proses pencucian atau penggantian : 

a. Mengeluarkan cairan 

Proses pengeluaran cairan dari peritoneal ini memerlukan waktu sekitar 20 

menit  

b. Memasukkan cairan 

Cairan dialysis dialirkan ke dalam rongga peritoneal melalui kateter 

jumlahnya sesuai anjuran dokter, proses ini memerlukan waktu 10 menit 

c. Waktu tinggal 

Proses ini merupakan tahap di mana cairan dialysis di simpan dalam rongga 

perut selama 4 sampai 6 jam 

11. Setelah selesai, lepaskan sambungan dan tutup konektor dengan minicap yang 

baru 

12. Rapikan alat dan cuci tangan 
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HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

Perhatikan kebersihan selama proses pencucian 

 

RISIKO DAN EFEK SAMPING: 

a. Demam 

b. Nyeri perut 

c. Mual muntah 

d. Cairan dialysis yang keluar berwarna keruh atau merah 
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