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    Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 

 Keseleo Pergelangan Kaki 

 

(1) Penyebab 

 Keseleo pada pergelangan kaki disebabkan oleh peregangan atau perobekan 

(keseluruhan atau sebagian) dari salah satu ligamen atau lebih yang menstabilkan 

pergelangan kaki. Ketika sebuah sendi terlalu meregang atau tiba-tiba terpilin 

melebihi rentang gerak normal, maka akan menyebabkan keseleo yang 

menimbulkan pembengkakan, rasa sakit, dan memar pada sendi. 

 

(2) Gejala 

 Rasa sakit: rasa sakit yang parah dirasakan pada titik yang terluka, terutama saat 

bergerak atau ketika membawa beban. 

 Pembengkakan dan memar: pecahnya pembulub darah kecil sepert kapilari darah pada 

titik yang terluka akan mengakibatkan kemerahan, pembengkakan dan memar di 

bagian lokal. 

 

(3) Pereda Nyeri 

 Pereda nyeri bisa diminum sesuai resep ketika dibutuhkan. 

 

(4) Instruksi Perawatan 

(A) Istirahatkan anggota badan yang terluka untuk menghindari luka yang lebih parah 

dan untuk memberikan kesembuhan 

- Hindari beraktivitas untuk mengistirahatkan anggota badan yang terluka pada 
48 jam pertama setelah mengalami luka. 

- Secara bertahap lanjutkan beraktivitas setelah 48 jam dengan tingkat aktivitas 
yang disesuaikan bergantung pada kondisi dari pergelangan kaki yang terluka 
dan harus dihentikan ketika merasa sakit. 

- Ikuti saran medis tentang berjalan dan membawa beban. 

 
(B) ngkat anggota badan yang terluka untuk mengurangi pembengkakan 

- Angkat anggota badan yang terluka dan tempatkan dengan nyaman setelah 
mengalami luka. Gunakan 1 hingga 2 bantal untuk mengangkat anggota 
badan yang terluka ketika duduk atau berbaring untuk sirkulasi limfatik yang 
lebih baik guna mengurangi pembangkakan. 

 
(C) Kompres dengan es untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit 

- Kompres anggota badan yang terluka dengan es jika didapati berwarna merah, 
bengkak dan sakit pada 2 hari pertama setelah mengalami luka. 

- Masukkan es ke dalam kantong plastik dan bungkus dengan handuk. Kompres 
ke titik yang terluka dan jangan mengompres langsung ke kulit. 

- Kompres dengan es setiap 2 hingga 4 jam, masing-masing selama 15-20 menit. 
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(D) Balut dengan perban untuk menghentikan dan mendukung anggota tubuh yang 

terluka untuk memberikan kenyamanan, meminimalisir pembengkakan dan 

mencegah luka yang lebih para 

            Metode: Stoking kompres elastik atau perban elastik 

1. Stoking elastik: posisi area yang terluka di tengah kaus kaki berlais dua 
dengan ujung jari kaki terbuka untuk memudahkan observasi  sirkulasi 
darah. Gunakan air hangat (sekitar 400 C) dan pembersih tapi jangan 
gunakan pemutih untuk membersihkan kaus kaki. Biarkan mengering 
dengan permukaan rata. Stoking elastik tersedia di toko-toko peralatan 
olah raga. 

2. Ikuti instruksi di bawah ini mengenai penggunaan perban elastik yang 
tersedia di toko-toko persediaan medis atau toko obat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     

Lepas perban: 

- Jika dirasakan kesemutan atau mati rasa. 

- Jika rasa sakit bertambah. 

- Ketika pembengkakan sembuh. 

- Sebelum tidur. 

 

(5) Tanda-tanda untuk Waspada 

 Umumnya, mungkin dibutuhkan 2-3 minggu hingga anggota badan yang terluka 
menjadi sembuh. Pergi ke Departemen Kecelakaan & Darurat atau dokter keluarga Anda 
untuk mendapatkan saran medis jika: 

- kondisi menjadi semakin parah, seperti kulit anggota badan yang terluka 
menjadi pucat, mati rasa, kesemutan atau sensasi terbakar. 

- tingkat mobilitas dan aktivitas berkurang dan terbatas dengan rasa sakit yang 
meningkat setelah beberapa hari. 

 

Disusun oleh Komite Koordinasi Unit Kecelakaan dan Gawat Darurat 

Otoritas Rumah Sakit 

Mei 2018 

Perhatian: ketika memasang perban, periksa secara teratur untuk memastikan 

perban tidak terlalu ketat sehingga mengakibatkan mati rasa dan tertahannya 
sirkulasi darah atau telalu longgar dan tidak memiliki efek kompresi. 


