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PERAWATAN KOLOSTOMI 

 

PENGERTIAN: 

Perawatan kolostomi adalah tindakan untuk membersihkan stoma dan kulit di sekitar 

stoma serta mengganti kantong kolostomi secara berkala. 

 

TUJUAN: 

1. Menjaga kebersihan stoma 

2. Mencegah terjadinya infeksi 

3. Mencegah terjadianya iritasi kulit sekitar stoma 

4. Menjaga kenyamanan psien dan lingkungan 

 

TATA CARA: 

1. Siapkan alat dan bahan: 

 Kantong kolostomi  

 Waslap/ kassa/ tissue 

 Baskom berisi air hangat/ Nacl 0,9% 

 Kasa 

 Gunting 

 plastik 

2. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan bila perlu 

3. Buka kantong kolostomi  

4. Lepaskan kantong kolostomi dengan cara satu tangan membuka kantong dan 

tangan 

yang satu menahan kulit sekitar kolostomi 

5. Bersihkan area sekitar stoma, bisa menggunakan waslap yang telah 

direndam air hangat atau dengan tisu basah 

6. Saat membersihkan area sekitar stoma, tutup stoma menggunakan tisu untuk 

mencegah kotoran keluar saat dibersihkan 

7. Setelah dibersihkan, siapkan kantong stoma yang akan diganti. Gunting kantong 

stoma sesuai dengan ukuran stoma. 

8. Pasang kasa di pinggir stoma/lubang. 

9. Pasang kantong stoma dengan baik lalu dirapikan. Pastikan kantong stoma 

melekat dengan baik. Posisi kantong bisa kesamping atau kebawah. 
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10. Untuk kantong stoma dengan clipper (pengunci), pasang clipper ditempatnya. 

11. Bereskan alat-alat kembali dan buang sampai dalam plastic 

12. Mencuci tangan kembali  

13. Penggantian kantong kolostomi bisa dilakukan setiap hari atau minimal 3x 

seminggu 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

1. Jika menggunakan sabun, bilas sampai bersih 

2. Jangan gunakan alcohol atau bahan kimia lain untuk membersihkan stoma 

3. Periksa adanya tanda alergi disekitar area penempelan kantong kolostomi atau 

adanya tanda-tanda infeksi pada stoma 

 

RISIKO DAN EFEK SAMPING: 

Beresiko infeksi bila perawatan kolostomi kurang bersih atu tidak dilakukan 

penggantian kantong kolostomi dalam jangka waktu yang lama 
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