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TUJUAN :TUJUAN :

••Peserta mengetahui tentang Peserta mengetahui tentang 

pentingnya akses vaskular.pentingnya akses vaskular.

••Peserta mengetahui tentang jenis Peserta mengetahui tentang jenis ••Peserta mengetahui tentang jenis Peserta mengetahui tentang jenis 

akses vaskular.akses vaskular.

••Peserta mengetahui tehnik Peserta mengetahui tehnik 

pengelolaan akses vaskular.pengelolaan akses vaskular.



Pemasangan akses vaskular : sangatsangat penting

Mendapatkan outcome terbaik pada pasien 

yang memerlukan terapi intravena.

Perencanaan dini akses penting untuk 
mencegah komplikasi dan outcome negatif 
yang berhubungan dengannya terhadap 
pasien dan rumah sakit. 



Terapi melalui infus : aturan utama Terapi melalui infus : aturan utama 
dalam rencana pengelolaan : proses dalam rencana pengelolaan : proses 
setiap penyakitsetiap penyakit

Perlunya terapi intravena salah satu Perlunya terapi intravena salah satu 
kriteria untuk perawatan di Rumah sakit.kriteria untuk perawatan di Rumah sakit.kriteria untuk perawatan di Rumah sakit.kriteria untuk perawatan di Rumah sakit.

Dalam keadaan khusus : Dalam keadaan khusus : 
kegawatdaruratan : tehnik khusus / kegawatdaruratan : tehnik khusus / 
permasalahan khususpermasalahan khusus



TEHNIKTEHNIK

1.1. PeriferPerifer

2.2. SentralSentral

3.3. Keadaan KhususKeadaan Khusus



UMUM : Penggunaan Akses VaskularUMUM : Penggunaan Akses Vaskular

Salah satu keputusan utama : kolaboratif multi disiplinSalah satu keputusan utama : kolaboratif multi disiplin

Target : Alat dan Tehnik : Resiko dan Komplikasi paling Target : Alat dan Tehnik : Resiko dan Komplikasi paling 
rendah (infeksi dan noninfeksi) berhubungan dengan rendah (infeksi dan noninfeksi) berhubungan dengan 
lama terapi dengan penggantian paling sedikit.lama terapi dengan penggantian paling sedikit.

Perencanaan : PENTINGPerencanaan : PENTINGPerencanaan : PENTINGPerencanaan : PENTING

Rencana awal target pemasangan akses vaskularRencana awal target pemasangan akses vaskular

Informasi pasien dan keluargaInformasi pasien dan keluarga



Mengurangi ketidaknyamanan pasien, 
morbiditas dan mortalitas

Mengurangi biaya karena terapi lambat 
dan meningkatnya lama perawatan di RS

Meningkatkan keuntungan terapi dengan Meningkatkan keuntungan terapi dengan 
dampak minimal untuk kegiatan rutin 
harian.



JENIS AKSES VASKULARJENIS AKSES VASKULAR

Lamanya TerapiLamanya Terapi

Karakteristik cairan infusKarakteristik cairan infus

Daerah insersi yang memungkinkanDaerah insersi yang memungkinkanDaerah insersi yang memungkinkanDaerah insersi yang memungkinkan

Penyakit komorbid yang menyertaiPenyakit komorbid yang menyertai

Dampak terhadap kegiatan rutin harianDampak terhadap kegiatan rutin harian



Lamanya TerapiLamanya Terapi

< 5-7 hari – Akses perifer

>7 hari sd <2 minggu akses vaskular sentral 

temporertemporer

1 sd 6 minggu – PICC (perifer inserted 

centrally catheter)

>6 minggu – Tunneled atau Implanted



Karakteristik Cairan InfusKarakteristik Cairan Infus

• pH < 5

• pH > 9

• Osmolalitas > 600• Osmolalitas > 600

• Caustic atau vesicant 
medications



Daerah Insersi Yang MemungkinkanDaerah Insersi Yang Memungkinkan

Pertimbangkan akses vaskular sentral :

• Akses perifer tidak dapat dipasang ekstremitas atas

• Akses vaskular mudah pecah atau hanya bertahan • Akses vaskular mudah pecah atau hanya bertahan 
beberapa jam

• Tidak memungkinkan juga akses di ekstremitas 
bawah.

• Riwayat pasien sulit diinfus dan memerlukan akses 
vaskular sentral



Penyakit komorbid yang menyertaiPenyakit komorbid yang menyertai

Chronic Kidney DiseaseChronic Kidney Disease

Hypercoaguable syndromesHypercoaguable syndromes

Preexisting venous stenosisPreexisting venous stenosisPreexisting venous stenosisPreexisting venous stenosis

ThrombosisThrombosis

Vena Cava Superior SyndromeVena Cava Superior Syndrome

Severe Burn InjurySevere Burn Injury



Dampak terhadap kegiatan rutin harianDampak terhadap kegiatan rutin harian

• Kemampuan keperawatan yang 
mendampingi

• Alat peralatan yang dibutuhkan untuk 
maintenance dan stabilitas akses maintenance dan stabilitas akses 
vaskular

• Penggunaan alat tambahan untuk 
mobilisasi

• Aktifitas kegiatan yang terbatas



1. PERIFER1. PERIFER

• Kateter pendek (kurang dari 3 inchi) dipasang 

di vena ekstremitas atas.

• Sebagian besar untuk terapi jangka pendek • Sebagian besar untuk terapi jangka pendek 

(kurang dari 5 hari) dengan cairan infus tidak 

iritasi.

• Dipasang oleh perawat di unit 24 jam, dengan 

asistensi tim khusus pada pasien dengan 

riwayat sulit akses vaskular. 



• Akses vaskular umum saat Kegawat daruratan

• Dipasang umumnya di ekstremitas atas, Vena 

• Jugularis Eksterna sering juga digunakan.

• Komplikasi : infiltrasi lokal, dislodgement dan 

kegagalan.kegagalan.

• Mendapatkan “good vein” pada pasien sakit 

kronis, IV drug busers, pasien syok : sulit

• Perawat : kesulitan � pasien anak dengan tensi 

rendah di lapangan / trauma



• Ukuran : sebagian besar ➔ kateter ukuran 

24‐14 G

• Ukuran besar : 14 G (1.25 in) digunakan untuk 

memberikan volume banyak dalam waktu 

singkat.singkat.

• Kesulitan : Tempat gelap, kendaraan bergerak 

(ambulans/udara), Resiko penyakit menular 

melalui darah, di pre hospital, pasien 

bergerak2.



2. SENTRAL

• Kateter panjang dengan ujung kateter di vena sentral

• Jika direncanakan cairan dengan pH lebih dari 9.0 atau 

kurang dari 5.0,  osmolalitas lebih besar dari 500 

mOsm.        

• Perintaj terapi obat / cairan yang diketahui dapat 

mengiritasi

• Nutrisi Parenteral dengan kandungan konsentrasi 

dextrose lebih besar dari 10%.

• Obat inotropik IV, vasopresor. 



• Dipasang  oleh petugas medis terlatih di RS

• Sering digunakan evakuasi udara atau darat.

• Komplikasi :  Infeksi, Kanulasi arteri, 

pnemotoraks (jika subklavia / jugularis interna), 

perdarahan, aritmia, kematian 

• Memerlukan daerah steril untuk memasang : 

perhatian di pre hospital

• Tempat insersi : Subklavia, jugularis interna, 

femoralis



3. KHUSUS3. KHUSUS

Pada keadaan sebagai berikut :

• Akses vaskular emergensi

• Akses vaskular sulit  atau tidak mungkin didapat

• AKSES INTRA-OSSEUS �

– Alternatif utama untuk menggantikan akses 
intravena

– Terdapat device akses intra-osseus untuk dewasa 
dan pediatri

– Dapat digunakan pada keadaan emergensi dan 
katastrofik dimana terdapat banyak korban

19



Akses Intra Osseus Akses Intra Osseus -- 1 1 

•• Akses pada ruang intraAkses pada ruang intra--osseus pd tulangosseus pd tulang--

tulang panjangtulang panjang

•• Rekomendasi ILCOR/AHA Rekomendasi ILCOR/AHA �� jika akses intra jika akses intra •• Rekomendasi ILCOR/AHA Rekomendasi ILCOR/AHA �� jika akses intra jika akses intra 

vena gagal pada henti jantungvena gagal pada henti jantung

•• Jaringan venula dan arteriol yang tidak Jaringan venula dan arteriol yang tidak 

mungkin kolaps dan terhubung kepada mungkin kolaps dan terhubung kepada 

sirkulasi sentralsirkulasi sentral





Akses Intra Osseus Akses Intra Osseus -- 22

• Tempat insersi � ditentukan berdasarkan keadaan 

umum dan penyakit :
– Os humerus proksimal

– Os tibia proksimal tidak mempengaruhi

– Os tibia distal usaha resusitasi– Os tibia distal usaha resusitasi

– Sternum

• Persiapan :
– Ukuran needle � ditentukan dari kedalaman jaringan

– Teknik aseptik

– Marking pada tempat insersi







Akses Intra Osseus Akses Intra Osseus -- 33

•• Indikasi :Indikasi :
–– Jika tidak didapatkan akses vaskular dalam 2x percobaan Jika tidak didapatkan akses vaskular dalam 2x percobaan 

atau  90 detik pada pasienatau  90 detik pada pasien‐‐pasien yang segera pasien yang segera 

membutuhkan akses vaskularmembutuhkan akses vaskular

•• Kontra indikasi :Kontra indikasi :
–– Tidak dapat mengidentifikasi tempat insersiTidak dapat mengidentifikasi tempat insersi

–– Fraktur pada tempat insersiFraktur pada tempat insersi

–– Infeksi pada tempat insersiInfeksi pada tempat insersi

–– Prosedur ortopedi pada tempat insersi dalam waktu 48 jam Prosedur ortopedi pada tempat insersi dalam waktu 48 jam 

sebelumnyasebelumnya

–– ProstetikProstetik



Akses Intra Osseus Akses Intra Osseus -- 44

•• Semua obatSemua obat--obatan yang diberikan intravena obatan yang diberikan intravena �� dapat dapat 

juga diberikan secara intrajuga diberikan secara intra--osseusosseus

•• Pengecualian :Pengecualian :
–– Agen kemoterapiAgen kemoterapi–– Agen kemoterapiAgen kemoterapi

–– Nutrisi parenteralNutrisi parenteral

–– Agen hipertonik yang diberikan dalam jangka waktu lamaAgen hipertonik yang diberikan dalam jangka waktu lama

•• 24 jam setelah pemasangan 24 jam setelah pemasangan �� akses intraakses intra--osseus osseus 

harus sudah digantikan oleh akses intravenaharus sudah digantikan oleh akses intravena



Akses Intra Osseus Akses Intra Osseus -- 55

•• Komplikasi :Komplikasi :
–– Infiltrasi, ekstravasasiInfiltrasi, ekstravasasi

–– Compartment syndrome pada ekstremitas bawahCompartment syndrome pada ekstremitas bawah

–– Perubahan posisi s/d tercabutPerubahan posisi s/d tercabut

–– Aliran lambatAliran lambat–– Aliran lambatAliran lambat

–– KebocoranKebocoran

–– Tidak dapat diTidak dapat di--flushflush

–– InfeksiInfeksi



Vena SeksiVena Seksi
•• Vena seksi juga dapat digunakan dalam situasi Vena seksi juga dapat digunakan dalam situasi 

emergensiemergensi

•• Insisi di kulit di atas tempat insersi Insisi di kulit di atas tempat insersi –– ekspos vena ekspos vena 

dengan diseksi tumpul dengan diseksi tumpul –– kanulasi venakanulasi venadengan diseksi tumpul dengan diseksi tumpul –– kanulasi venakanulasi vena

•• Tempat insersi :Tempat insersi :
–– V. SafenaV. Safena

–– V. Safena magnaV. Safena magna

–– V. FemoralV. Femoral

–– V. basilikaV. basilika





KESIMPULAN :

Pengelolaan Akses Vaskular : Perencanaan

Awal � Berkolaborasi : Sesuai

kebutuhan, Pencegahan morbiditas dan

Mortalitas.Mortalitas.

Kenyamanan Pasien Diperhatikan

Situasi Khusus Pasien Perlu Perhatian :

Kegawatan / Lokasi Pasien.



TERIMAKASIH TERIMAKASIH 

ATAS ATAS ATAS ATAS 

PERHATIANNYAPERHATIANNYA


