
PENATALAKSANAAN KEKURANGAN 

DARAH 

 

Lebih dari separuh darah yang dikumpulkan di Amerika dipergunakan untuk pasien bedah pada saat 

sebelum operasi, tetapi paling banyak digunakan pada waktu operasi. Penggunaan darah 

membutuhkan pertimbangan yang cermat dan kewaspadaan untuk mencegah kesalahan. Metode 

terbaru membatasi transfusi darah dari bank darah dengan penggunaan yang minimal dengan 

pengecualian anemia yang moderate dengan menggunakan terapi komponen darah, dengan 

menggunakan transfusi darah autologous atau dengan substitusi produk darah lain yang sesuai. 

 

 Kehilangan darah yang diperkenankan 

Dimasa lalu banyak anastesiologis bersikeras bahwa pasien harus mempunyai kadar         

Hb 10 g / dl  atau lebih sebelum di anestesi. Kesetiaan yang kaku pada hal yang telah digambarkan 

diatas tidak logis, di dalam tersebut tidak didapatkan hal yang bernilai yang dapat diaplikasikan 

kepada seluruh pasien atau pada pengaturan-pengaturan. Bagaimanapun, batas terendah untuk 

kebanyakan pasien adalah pada sekitar 7 g / dl. Pasien – pasien dengan aliran darah yang kurang 

lancar ke organ – organ yang vital seperti kasus penyakit jantung koroner adalah pengecualiannya. 

Dua kelompok pasien, Jehovah’s Witnesses (dengan kehilangan darah akut) dan pada gagal ginjal 

stadium akhir telah di demonstrasikan dengan jelas bahwa kadar Hb 5 g / dl atau kurang dapat 

ditoleransi bila perlu; walau kondisi yang kronik lebih di toleransi daripada anemia akut. 

Itu adalah kebiasaan umum yang dilakukan atau sebaliknya pasien yang sehat untuk 

mengganti darah baik dengan kristaloid (dengan ratio 3 : 1) atau cairan koloid (dengan ratio 1 : 1) 

sampai transfusi sel darah merah diperlukan oleh anemia yang dikarenakan oleh hemodialisa. 

Perkiraan dari kehilangan darah yang masih diperbolehkan dirumuskan sebagai kehilangan darah 

yang diperbolehkan  

  EBV   =  ( Hb Inisial  -  Hb Target )  /  Hb Inisial 

Hb Inisial adalah konsentrasi hemoglobin pada saat pertama kehilangan darah.  

Hb Target adalah target konsentrasi hemoglobin hemodilusi, dan EBV adalah perkiraan volume 

darah.  

Sebagai contoh, pada seorang wanita dengan BB 65 Kg perkiraan darah 4500 ml dan kadar 

konsentrasi hemoglobin 12,0 g / dl, target konsentrasi hemoglobin 7 g / dl dapat dicapai dengan 

pertama – tama dengan menggantikan 1800 ml kehilangan darah dengan koloid atau kristaloid. 1800 

ml didapat dari perhitungan EBV  =  4500 x (12 - 7) / 12 = 1800 ml. Kesalahan perkiraan pada 

penanganan konservatif pada kehilangan darah lebih jauh disebabkan karena penatalaksanaan 

dengan menggunakan kristaloid atau koloid yang dilaksanakan untuk mempertahankan volume 

darah. 

 



 

 

 Terapi komponen darah dengan Terapi Whole blood 

 Lebih dari 80 % yang ada di Amerika Serikat terfraksi sebelum digunakan. Tiap unit donor 

menyediakan komponen – komponen untuk beberapa pasien, demikianlah tujuan terapi spesifik 

sebagai pengganti dari terapi Whole Blood dan memperbolehkan suplai darah yang tersedia untuk 

populasi yang besar. Untuk perdarahan yang biasa – biasa, transfusi dengan sel darah merah saja 

sudah mencukupi, sejak dilusi moderate dari platelet, albumin dan faktor pembekuan yang soluble 

dapat ditoleransi. Bagaimanapun, bila diperlukan penggantian jumlah darah yang besar – besaran, 

maka dibutuhkan komponen  - komponen Whole Blood dibutuhkan, sehingga kelangkaan whole 

blood sebagai hasil dari unit – unit yang didonorkan yang di fraksi – fraksikan menyebabkan 

komplikasi dari terapi perdarahan yang massive karena jumlah donor unit yang menjadi lebih 

banyak karena paparan dari terapi komponen darah dan memperlambat proses transfusi. 

 

 Transfusi Autologous 

 Transfusi Autologous menawarkan beberapa keuntungan – keuntungan, tidak hanya cara 

ini dapat menghemat bank darah, tetapi kompabilitas dan penularan penyakit dapat dihindari, 

kecuali bila terdapat kekeliruan pemberian darah yang keliru. Ada beberapa variasi transfusi 

autologous. 

 Pengumpulan darah preoperative dan penyimpanan sebelum operasi elektif dapat 

menghasilkan stok 4 unit darah autologous dengan menyimpannya dengan mendinginkannya,malah 

kadang – kadang didapatkan jumlah stok yang lebih banyak. Pada beberapa pasien yang golongan 

darahnya langka, cara ini mungkin satu – satunya untuk menyediakan darah yang sesuai. Untuk 

mencegah anemia, pasien – pasien tersebut diberikan suplemen besi, dan juga dengan eritropoeitin 

dapat meningkatkan volume darah yang dapat dikumpulkan. 

 Untuk menjamin agar tidak terjadi kekeliruan pencatatan, paling tidak golongan darah 

ABO dan Rh pencocokan dari pasien dan unit autologous mereka dibutuhkan. 

 Hemodilusi isovolumeia akut adalah sebuah bentuk transfusi autologous yang unik bagi 

kamar operasi dan bagi praktek anestesia. Pada awalnya operasi, beberapa bagian dari darah yang 

hilang dipindahkan melalui kateter arteri atau kanul vena yang besar, sementara itu cairan – cairan 

intra vena diinfuskan untuk mempertahankan volume darah. Dilusi dari darah yang akan hilang 

selama operasi mengurangi seluruh total jumlah sel darah merah, akan tetapi keuntungan yang 

terbesar karena reinfus dari darah yang telah di stok ketika akhir dari operasi menyediakan platelet 

yang segar yang tersimpan hanya untuk beberapa jam. 

 Pencarian darah selama operasi dengan penggantian selama operasi terutama bernilai pada 

pasien trauma dan kasus darurat lain dimana tidak ada waktu untuk mengcrossmatch unit 

autologous. Tersedia berbagai produk komersial yang menggunakan berbagai anti koagulan dan 

menyediakan sel darah yang dicuci atau seluruh darah yang dikumpulkan. Risiko pengumpulan 

bakteri atau sel – sel tumor dengan penggantian darah dengan pencarian selama operasi yang 



melibatkan pembukaan saluran cerna atau keganasan. Penyimpanan darah yang dikumpulkan dari 

selang dada dan drain luka yang lain juga dapat menurunkan kegunaan dari darah homologous. 

 

 Penyimpanan darah yang aman 

      Infeksi   

 Walau infeksi bakteri dan parasit seperti malaria dapat ditularkan lewat transfusi, biasanya 

yang sering terjadi adalah penularan lewat virus. Darah yang perjual belikan dikumpulkan dari 

donor – donor yang telah dibayar bila dibandingkan dari darah yang dikumpulkan dari donor 

sukarelawan yang membawa resiko yang lebih tinggi atas hepatitis dan sekarang ini sudah jarang 

digunakan. Semua unit darah yang dikumpulkan telah di tes dengan petanda hepatitis A, B, C dan 

juga dengan petanda HIV. Sayangnya darah yang dikumpulkan dari donor yang telah terinfeksi, 

selama masa inkubasi sebelumnya adanya antibody – antibody dapat menyalurkan salah satu dari 

penyakit tersebut. HIV ditularkan dengan perkiraan insiden 1 dalam 40.000 sampai dengan 1 dalam 

400.000, bergantung pada populasi donor. Sering terjadi penuntutan, karena infeksi – infeksi 

tersebut sehingga beberapa institusi meminta pernyataan tertulis yang lengkap tentang informed 

consent sebelum transfusi darah elektif atau prosedur elektif dimana transfusi memungkinkan. 

 Ketakutan atas HIV telah membuat beberapa pasien memilih donor yang menyediakan 

darah untuk operasi mereka. Banyak bank darah yang menentang cara ini, dengan beranggapan 

bahwa darah dari kerabat, tetangga, atau kerabat kerja tidak menyediakan darah yang lebih aman 

daripada populasi donor darah sukarelawan nasional. Dalam sebuah studi dari 12.000 donor yang 

langsung identik dengan pool donor dalam jumlah besar, meskipun argumen – argumen ini dan 

dihadapkan pada tekanan publik dan undang – undang, banyak bank – bank darah telah 

mengembangkan suatu system yang menandakan donor – donor ketika dimintakan. 

 

Inkompabilitas  

 Langkah pertama dalam menjamin agar tidak terjadi inkompabilitas adalah dengan 

mengidentifikasi secara cermat darah yang diperuntukkan bagi resipien lalu mengumpulkan sample 

darah yang jelas ditandai dengan nama, nomor RS, dan tanggal pengumpulan. Langkah terakhir, 

yakni pada waktu memberikan darah pada pasien, dibutuhkan perkiraan yang cermat tentang 

identifikasi pasien dan pencocokan nama pasien dan juga nomor RS pada unit darah yang akan di 

transfusikan. Prosedur ini mencegah sebab – sebab umum pada reaksi transfusi yang fatal, pada 

pemberian golongan darah ABO yang terjadi  inkompabilitas karena kekeliruan pemberian. 

 Penggolongan dan crossmatch adalah prosedur dimana serum pasien dan sel – sel donor 

potensia diinkubasi (crossmatch major) dalam 30 menit dengan reagen untuk mendeteksi antibodi  

lg G yang melapisi pada permukaan sel darah merah. Aglutinasi adalah suatu tanda bahwa antibodi 

pasien bereaksi terhadap antigen donor dan artinya terjadi inkompabilitas. Percampuran antara sel – 

sel pasien dan serum donor (crossmatch minor) tidak lagi rutin dilakukan. 



 Type dan screen, dikerjakan bilamana dibutuhkan darah yang tidak memungkinkan, 

dihasilkan dengan menginkubasi serum pasien dengan sel darah merah yang telah diketahui 

antigennya untuk mendeteksi antibodi resipien. Unit – unit darah yang kompatible selanjutnya 

dibuat apabila sewaktu terjadi kebutuhan darah, tetapi unit – unit tidak tersedia untuk penggunaan 

ekslusif dari satu orang pasien, karena mungkin kegunaannya yang kecil. Pada beberapa center type 

dan screen adalah satu – satunya tes. Kompabilitas yang dilakukan apabila hasil screen antibodi 

negatif. 

 

 Konsekuensi Imunologis dari transfusi 

 Resepien transplantasi ginjal jarang terjadi penolakan donor ginjal apabila mereka 

sebelumnya telah mendapat transfusi darah homologous. Pengaruh transfusi adalah pada system 

immune yang menguntungkan bagi pasien tersebut. Sebaliknya transfusi telah ada hubungannya 

dengan frekwensi yang dini dan prognosis yang buruk pada beberapa bentuk keganasan, seperti 

pada peningkatan resiko infeksi bakteri. Anjuran yang logis ialah kebutuhan untuk darah ada 

korelasi dengan kemajuan penyakit telah disangkal oleh studi – studi lain. Efek ini lebih jelas 

mengikuti transfusi whole blood daripada setelah transfusi RBC dan telah menimbulkan komponen 

yang tidak teridentifikasi dari plasma simpan atau sel – sel debris. 

 

 Transfusi Emergensi 

 Ketika keadaan darurat tidak dipersalahkan, antibodi screen, whole blood O negatif (donor 

universal) dapat diberikan tanpa tes – tes. Jika waktunya luang uncrossmatch ABO – Rh yang paling 

sering dilakukan. Penggunaan RBCs negatif O sebagai pengganti whole blood mengurangi 

pemberian volume plasma yang mengandung anti A dan B yang dapat menghemolisis resipien A, B, 

atau AB. Sebelum pemberian golongan darah yang spesifik kepada pasien yang menerima golongan 

darah O negatif sebagai pengukuran yang darurat, konsentrasi anti A dan anti B harus dapat 

diturunkan supaya tidak terjadi reaksi hemolisis transfusi. 

 

 Substitusi darah 

 Kegunaan elektrolit atau larutan koloid adalah untuk menggantikan kehilangan darah ialah 

merupakan langkah pertama dalam substitusi darah. Fraksi plasma protein, albumin 5%, dextran, 

larutan starch adalah larutan – larutan koloid yang biasanya dipakai. Fraksi plasma protein dan 

albumin 5% mempunyai tekanan onkotik yang sama seperti plasma, sedangkan dextran dan starch 

mempunyai tekanan onkotik yang  lebih besar. Tidak satupun dari produk – produk ini menyediakan 

protein – protein koagulasi atau transport oksigen yang efisien, akan tetapi starch dan dextran dapat 

disimpan pada temperatur kamar, tidak menularkan penyakit, dan tidak memerlukan tes 

inkompabilitas. 

 Potensial aselular membawa oksigen, sering dikenal sebagai darah artificial, termasuk 

hemoglobin yang bebas stroma, hemoglobin rekombinan, dan compound perfluorokarbon. 



Hemoglobin bebas stroma, adalah sel darah merah yang membran selnya telah dipindahkan, 

mengantarkan oksigen ke jaringan dan juga mensuport tekanan onkotik. Persiapan yang tidak 

antigenic dan tes kompabilitas tidak diperlukan sebelum infus. Bagaimanapun juga, hemoglobin 

diekresikan oleh ginjal dan yang mewarnai plasma darah dan menyebabkan urine berwarna merah, 

hal ini menyebabkan masking kondisi patologis yang berbarengan dengan hemoglobinemia atau 

hemoglobinuria. Percobaan hemoglobin rekombinan sebagai alternatif yang menjanjikan, sebab 

dipertahankan didalam kompartemen intravaskular sebagai pertimbangan interval yang lebih lama 

(paling tidak pada hewan) dan molekulnya bisa berubah untuk mempengaruhi karakteristik disosiasi 

oksigen. 

 Kompound perfluorokarbon tidak membawa oksigen secara sesuai untuk menyesuaikan 

kegunaan klinis secara tepat. Kompound perfluorokarbon secara cepat diekspirasi oleh paru – paru, 

harus disimpan dibekukan, dan dapat menyebabkan insufisiensi pulmoner dan aktivasi komplemen. 

Kompound perfluorokarbon tidak terdapat efek koagulasi atau onkotik. 

 Eritropoitin rekombinan telah digunakan untuk merangsang produksi sel darah merah pada 

pasien yang anemis di gagal ginjal stage akhir. Hormon sekarang juga digunakan pada pasien 

berikut, eritropoeitin juga digunakan pada pasien bedah, lebih jauh dapat mengurangi kebutuhan 

darah homologous. 

 

 Reaksi transfusi Hemolitik 

 Reaksi akut hemolisis biasanya adalah akibat inkompabilitas transfusi RBC, 

inkompabilitas cairan infus dengan RBCs dan kontaminasi darah oleh gram negatif yang 

menyebabkan sepsis. Perdarahan yang tidak jelas pada saat operasi adalah tanda klinis yang penting 

untuk DIC akut karena reaksi transfusi hemolitik. 

 Reaksi hemolisis yang tertunda berasal dari inkompabilitas yang melibatkan antigen non 

ABO dan hanya membutuhkan monitoring dari hematokrit, fungsi renal, fungsi koagulasi. Dimana 

dari reaksi alergi adalah dikarenakan antibody pada sel darah putih, platelet, protein plasma, dan 

juga lg A. penatalaksanaannya terdiri dari antipiretik, anti histamin, bila dibutuhkan diberikan 

vasopresor, dan juga sel darah merah yang telah dicuci. 

 

 Kelainan Hemostasis 

 Diagnosa 

 Cara terbaik untuk mendeteksi defisiensi hemostasis sebelum operasi adalah dengan 

mewawancara riwayat, khususnya respon hemostasis sebelum operasi atau extrasi gigi. Pada kasus 

dimana didapatkan riwayat positif dari kelainan hemostasis seperti ptekiae, ekimosis, test screening 

yang rutin justru tidak diindikasikan, karena dapat terjadi hasil positif dan false positif yang 

melahirkan dilema baru. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sign dan Simptom dari Reaksi Transfusi 

Type Reaksi Pasien Sadar Pasien Dalam Anestesi 

Hemolisis akut 

 

 

 

Febrile 

 

Hypervolemia 

 

 

Alergi 

 

 

Hemolisis yang 

tertunda 

Nyeri saat infus, cemas, nyeri dada, sesak nafas, 

kedinginan, sakit kepala, nyeri area flank. 

 

 

Kedinginan, pingsan. 

 

Sesak, sakit kepala, palpitasi. 

 

 

Gatal,parau,pingsan,urtikaria. 

 

 

Demam, malaise, penurunan hematokrit, 

peningkatan bilirubin indirek, peningkatan 

urobilinogen urin. 

Demam, hemoglobinemia, 

hemoglobiuria, shock, 

DIC. 

 

Demam, syok (tapi jarang). 

 

Edema paru, hipertensi, 

aritmia. 

 

Urtikaria, stridor, 

hipotensi. 

 

Tidak jelas 

 

 Apabila riwayatnya menunjang, apabila kehilangan jumlah darah yang besar telah 

diantisipasi, atau ketika perdarahan selama operasi sehingga terjadi pengurangan, tes pada tabel 

15.10 memperbolehkan diagnosis spesifik dan terapi yang rasional. Mengurangi tes setelah terapi 

memastikan bahwa abnormalitas telah dikoreksi.  

 

 Penanganan dari gangguan Hemostasis 

 Tabel 15 – 11 menunjukkan produk – produk darah yang tersedia untuk merawat 

kekurangan hemostasis tertentu. Langkah pertama dalam perawatan adalah dengan pembedahan 

hemostasis yang sangat teliti. 

 Fresh Frozen Plasma (FFP) adalah bagian aselular dari darah yang telah dipisahkan dan 

dibekukan selama 6 jam dari pengumpulan. Fresh Frozen Plasma berbeda dari plasma donor tunggal 

(yang belum dibekukan) dimana itu mengandung jumlah yang adekuat dari faktor V dan VIII, yang 

akan rusak dalam penyimpanan pada temperatur ruangan. Fresh Frozen Plasma  juga menggantikan 

faktor II (Protrombin), V, VII, IX, dan XI untuk membalikkan efek dari warfarin dan untuk 

menyediakan antitrombin III. Dalam tranfusi darah yang secara besar – besaran, khususnya ketika 

sel darah merah digunakan sebagai pengganti dari whole blood, FFP juga diperlukan untuk 

menggantikan faktor - faktor yang dapat larut, hilang pada saat dilusi. Untuk menggantikan faktor 

pembekuan, 15 – 20 ml dari plasma per kilogram berat badan diperlukan untuk menyediakan 25 % 

peningkatan, yang mana mencakup semua faktor kecuali faktor VIII. Usaha untuk meningkatkan 

konsentrasi dari faktor pembekuan lebih dari 25 % dari infus, biasanya akan berdampak pada 

kelebihan cairan, masalah yang mungkin terjadi karena pertukaran transfusi. 



 Konsentrasi platelet diindikasikan untuk perawatan dari perdarahan yang diakibatkan 

trombositopenia atau fungsi platelet yang abnormal, tetapi relatif tidak efektif untuk Idiopathic 

autoimmune Thrombocytopenic Purpura ( ITP ), septicemia, dan hiperplenisme. Satu unit dari 

platelet biasanya menyebabkan peningkatan 5.000 – 10.000 platelet / mm
3
 pada orang dewasa yang 

tidak aktif mengkonsumsi platelet. Dosis orang dewasa biasanya 6 – 8 unit. Pada pasien yang telah 

menerima transfusi platelet multiple, platelet alloimunization membutuhkan HLA – platelet yang 

sesuai. Pada Rh – negatif anak perempuan dan wanita dengan hubungan anak yang potensial, ABO 

– Rh platelet yang cocok ditransfusikan untuk mencegah Rh immunization. 

 Presipitat yang terjadi akibat pendinginan adalah residu yang tetap ketika FFP dicairkan 

pada suhu 4
0
C dan kaya dengan faktor VIII / faktor Von Willebrand dan fibrinogen. Satu unit 

plasma  pada umumnya akan menghasilkan 100 unit faktor VIII dan 300 mg fibrinogen. 10 unit 

akan menyediakan tambahan 25 % pada konsentrasi plasma faktor VIII pada pasien dengan berat 

badan 70 kg dan peningkatan fibrinogen 100 mg / dl. 

 Anti Hemophilic Factor ( AHF ) konsentrasinya biasanya digunakan untuk merawat 

penderita hemophili yang kekurangan faktor VIII yang disiapkan dengan fraksional plasma dan 

lyophilized untuk penyimpanan. Sejumlah besar kelompok donor darimana produk diperoleh 

dipertimbangkan akan meningkatkan resiko dari transmisi penyakit, khususnya hepatitis atau HIV. 

 Prothrombion Complex Concentrate ( PCC ) tersedia untuk merawat defisiensi dari    

faktor II (protrombion), VII, IX dan X. produk ini dapat digunakan untuk netralisasi warfarin, tetapi 

karena ini adalah sekelompok produk yang membawa resiko besar untuk penularan penyakit, PCC 

dipesan hampir secara eksklusif untuk pasien dengan defisiensi faktor IX. 

 Desmopressin ( DDAVP ) adalah analog vasopresin yang bertindak dengan melepaskan 

faktor VIII / faktor Von Willebrand dari sel endotelial, yang meningkatkan konsentrasi faktor 

tersebut secara cepat dan akut, yang dapat efektif pada pasien dengan penyakit Von Willebrand. Ini 

telah diberikan kepada pasien dengan pendarahan lain yang dikira mempunyai fungsi platelet yang 

hampir sama tetapi tidak terbukti efektif secara seragam. 

 

 Menstabilkan pengeluaran Vaskuler 

 Suatu kemampuan teknis yang harus dimiliki untuk penanganan dari cairan adalah 

kemampuan untuk menstabilkan dan menjaga pengeluaran intravaskular dari cairan, dan 

penanganan obat dan monitoring. Cateter intravena adalah bagian dari penanganan yang baik, 

bahkan untuk operasi minor pada pasien yang sehat, jika saja untuk penanganan darurat untuk obat. 

Kateter yang dimasukkan diluar jarum menuju vena perifer adalah standar. Ukuran kateter no. 24 

mungkin mencukupi untuk medikasi, dimana kateter multiple no. 8 Prancis mungkin diindikasikan 

untuk transfusi darah yang besar. Komplikasi utama dari kateter adalah sepsis dan tromboplebitis, 

yang mungkin terjadi semakin lama kateter ditinggal ditempatnya. Kateter diubah atau dihentikan 

jika memungkinkan dalam 48 – 72 jam dari pemasukan. Pilihan dari tempat dan kateter seringkali 

ditentukan oleh posisi dari pasien untuk operasi, operasi itu sendiri, dan kadang – kadang oleh 



abnormalitas dari anatomi pasien. Adalah penting untuk memastikan integritas dari sistem yang ada. 

Umumnya petunjuk pengamatan untuk vena perifer terdaftar pada Tabel 15 – 12. 

 Kombinasi dari pengeluaran vaskuler yang adekuat dan hemodinamik, hemoglobin, 

elektrolit dan pengawasan pengeluaran urin mengijinkan ahli anestesi untuk mendiagnosa dan 

merawat abnormalitas cairan dan elektrolit dan untuk memastikan penyampaian oksigen yang 

adekuat bahkan selama kondisi yang mengancam jiwa seperti operasi yang berjalan lebih lama, 

banyak kehilangan darah, trauma berat atau pemindahan cairan. 

 

Tabel 15 – 9  

Penanganan Suspek Reaksi Transfusi Hemolitik 

1. Stop transfusi, tetapi jangan pindahkan kateter intravena. 

2. Jaga aliran kateter intravena dengan normal saline. 

3. Pemberitahuan pada PMI. 

4. Kirim spesimen darah baru yang telah diberi label kepada PMI. 

5. Kirim darah dan unit transfusi set pada PMI. 

6. Cek sekali lagi unit darah yang disiapkan untuk pasien. 

7. Kirim spesimen urin kepada laboratorium untuk analisis hemoglobin. 

 

Tabel 15 – 10   



Tes Hemostasi yang digunakan untuk konfirmasi adanya gangguan Hemostasis 

Tes Primer : 

1. Activated Coagulation Time ( ACT ) 

 

 

2. Fibrinogen 

 

3. Prothrombin Time ( PT ) 

 

 

4. Partial Thromboplastin Time ( PTT ) 

 

 

5. Platelet Count 

 

Tes Sekunder : 

1. Bleeding Time 

 

 

2. Platelet Aggregation 

 

 

 

3. Protomine Titration 

 

 

4. Individual Factor 

 

 

5. Fibrin Split Products 

 

 

Dapat dilakukan di OK, awasi retraksi bekuan dan 

lisis (hampir sama dengan PTT tetapi lebih sensitif). 

 

Menurun pada DIC. 

 

Memanjang pada penyakit hati, defisiensi vit. K. 

Antikoagulasi warfarin, DIC. 

 

Memanjang pada defisiensi faktor V dan VIII 

(transfusi banyak), hemofili, adanya heparin. 

 

Menurun pada trombositopenia dan DIC. 

 

 

Umumnya diterima secara klinis tes dari fungsi 

platelet. 

 

Tes yang lebih menyaring dari fungsi platelet yang 

menggunakan macam – macam agen untuk 

menentukan respon dari platelet. 

 

Tes yang digunakan untuk mengkonfirmasi efek 

heparin. 

 

Digunakan untuk mendiagnose dan mengikuti terapi 

dengan hemofilia. 

 

Tes untuk mengkonfirmasi DIC 

Tabel 15 – 11 

Produk darah untuk kelainan Hemostasis 

Faktor 

Hemostasis 

Minimal diperlukan 

untuk operasi hemostasis 

( % Normal ) 

In Vivo  

Waktu Paruh 
Agen Terapeutik 

I 

II 

V 

 

VII 

VIII 

50 – 100 

20 – 40 

5 – 20 

 

10 – 20 

30 

3 – 6 hari 

3 – 4 hari 

12 jam 

 

4 – 6 jam 

10 – 18 jam 

Cryoprecipitate 

Plasma 

Fresh Plasma 

Fresh Frozen Plasma  

Plasma 

Cryoprecipitate Antihemophilic 



 

Von Willebrand 

 

IX 

 

X 

XI 

XII 

XIII 

Platelet  

 

30 

 

20 – 25 

 

10 – 20 

20 – 30 

0 

1 – 3 

50.000  -  100.000  

 

 

 

18 – 24 jam 

 

2 – 4 hari 

2 – 3 hari 

 

5+ hari 

Variabel  

Factor 

Desmopressin 

Plasma 

Plasma 

Prothrombin Complex Concentrate 

Plasma 

Plasma 

Plasma 

Plasma 

Platelet Concentrates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 15 – 12 



Teknik Intravena Perifer 

Vena 

Pilih vena ekstremitas atas sebelum vena ekstramitas bawah pada dewasa (lebih mudah untuk 

menimbulkan plebitis dan trombosis). 

Pilih pertama tempat distal, menggerakkan lengan seperlunya bila ada kesulitan. 

Pilih tempat yang datar dari punggung tangan atau lengan bawah untuk stabilitas dan keamanan. 

Pilih segmen vena yang lurus sepanjang kateter. 

Hindari segmen vena yang berada pada persendian. 

 

Kateter  

Pilih ukuran yang konsisten dengan kegunaan. Jika aliran yang kencang diperlukan, kateter 

yang lebih pendek lebih baik daripada kateter yang lebih panjang dengan diameter yang 

sama. 

Pertimbangkan sistem pertukaran penjagaan (teknik seldinger), jika kateter yang sangat besar 

diperlukan. 

Sebelum memasukkan, lihat kateter dan jarum dan pindahkan kateter secara perlahan untuk 

memastikan pemisahan yang bebas dari jarum. 

Gunakan kateter kecil untuk penanganan obat pada awal prosedur jika hanya terdapat vena yang 

kecil dan pemberian cairan yang cepat tidak diperlukan dan cari vena yang lebih besar 

setelah induksi anestesi. 

Gunakan kateter yang lebih panjang bila vena terdapat dalam dibawah permukaan kulit dan 

kulit yang diatasnya sangat mudah bergerak. (contohnya : artecubital vena pada pasien 

obesitas, femoral, vena jugular internal dan eksternal). 

 

Teknik  

Gunakan torniket yang luas tanpa meregangkan kulit atau menarik rambut untuk menyediakan 

penggelembungan cairan vena yang adekuat tetapi bukan hambatan dari aliran arteri. 

Taruh posisi lengan dibawah bahu. Gravitasi akan meningkatkan distensi vena. 

Bersihkan kulit dengan antiseptik. 

Buat daerah kulit dengan lokal anestetik melalui jarum ukuran no. 27. 

Kencangkan kulit sejauh mungkin untuk mencegah pergerakan vena selama pemasukan jarum, 

tetapi lakukan secara perlahan agar menghindari penekanan vena. 

Gunakan 10 – 20
0
 kemiringan pendekatan. Jika vena sangat mudah bergerak, tingkatkan derajat 

kemiringan untuk pemasukan jarum dari dinding anterior dan kemudian kurangi derajat 

insersi untuk menghindari dinding posterior. 

Arahkan untuk memasuki vena dengan ujung jarum setelah melewati kulit. Ini meningkatkan 

kemudahan pemasukan vena dan meningkatkan panjang kateter didalam vena. 

Tekanan vena akan menyebabkan darah nampak pada jarum untuk mengindikasikan masuknya 

jarum. Aspirasi darah dengan jarum mungkin menyebabkan vena kolaps. 

Masukkan ujung jarum dan kateter kedalam vena (1 sampai 3 mm tambahan) sebelum 

mengeluarkan jarum kateter lebih jauh kedalam vena. 

Amankan kateter IV dengan infus set dengan penghubung. 

Jangan letakkan plester mengelilingi seluruh extremitas telah ada. 

 

Sebelumnya telah ada kateter 

Lihat secara teliti dan gantikan selang dan plester dari kateter yang telah ada sebelumnya 

dengan mempertimbangkan bahwa itu cocok untuk apa yang telah diantisipasikan. 

Jangan mengandalkan kateter distal pada tempat vena punksi yang baru untuk penanganan 

volume cairan yang besar. 

Jangan mengandalkan kateter ketika bukti dari phlebitis ada pada tempat tersebut. 

Jika ragu, tempatkan IV kateter yang baru. 

 


