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                                     PERAWATAN LUKA 

 

PENGERTIAN: 

Tindakan merawat luka dengan upaya untuk mencegah infeksi, membunuh atau 

menghambat pertumbuhan kuman/bakteri pada kulit dan jaringan tubuh lainnya 

 

TUJUAN: 

1. Menjaga kebersihan dapat mencegah infeksi,  

2. Memberikan rasa aman & nyaman untuk pasien.  

3. Mempercepat proses penyembuhan luka,  

4. Mencegah bertambahnya kerusakan jaringan,  

5. Membersihkan luka dari benda asing/kotoran,  

6. Memudahkan pengeluaran cairan yang keluar dari luka,  

7. Mencegah masuknya kuman dan kotoran ke dalam luka  

8. Mencegah perdarahan sekitar luka. 

 

TATA CARA: 

1. Cuci tangan  

2. Lepaskan kassa/balutan dengan cara menyentuh bagian luarnya saja. 

3. Jika kassa/balutan menempel pada luka, basahi dengan larutan Nacl, buka 

jika sudah longgar 

4. Buang kassa/balutan yang kotor ke dalam kantong 

5. Buka kassa steril tanpa menyentuh bagian dalam, lalu siram/basahi dengan 

larutan Nacl 

6. Gunakan sarung tangan steril 

7. Bersihkan luka dengan hati-hati, mulai dari bagian terdekat luka sampai terluar 

luka dengan sekali usapan saja 

8. Tekan pinggir luka untuk mengeluarkan nanah 

9. Buang kassa yang digunakan setiap sekali membersihkan luka 

10. Setelah selesai, keringkan luka dengan kassa kering 

11. Tutup luka dengan kassa/balutan 

12. Eratkan dengan plester 

13. Cuci tangan 

 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

1. Makan makanan bergizi, : mengandung sumber protein dan  vitamin C, sumber 

protein misalnya ikan , ayam, ikan , telur (hewani), tahu, tempe, kacang-

kacangan (Nabati) Sedangkan makanan sumber vitamin C seperti  Jeruk, jambu 

biji , tomat. 

2. Mengikuti terapi dokter,  

3. Minum obat secara teratur.  

4. Cuci tangan sebelum dan setelah merawat luka.  

5. Berhenti merokok  
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6. Hindari Stress.  

7. Lakukanlah cara merawat luka dengan benar. 

 

RISIKO DAN EFEK SAMPING: 

1. Hindari penggunaan obat luka diluar instruksi dokter misalnya; mentega, odol 

2. Hindari informasi yang salah tentang penanganan luka, misalnya dilarang 

makan telor, ayam  

 

 

 

SCAN ME 


