
1 
 

 Panduan Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 

Perawatan menggunakan Gips 
 

 

(1) Pendahuluan 
 Gips perban digunakan untuk imobilisasi bagian tubuh yang mengalami fraktur atau luka 

untuk proses penyembuhan yang optimal. Gips juga dapat digunakan untuk mengatasi rasa 
sakit yang disebabkan oleh fraktur atau pergerakan sendi. 

 Gips dapat digunakan untuk jangka waktu 4-8 minggu tergantung dari posisi fraktur atau 
tingkat penyembuhan. 

(2) Tips untuk Perawatan menggunakan Gips 
 Ketika sebuah gips perban baru digunakan, maka reaksi perban ini akan menimbulkan 

panas dari reaksi kimiawi. Gips tersebut membutuhkan waktu untuk melakukan 
pendinginan secara berangsur-angsur dan tidak akan mempengaruhi efek terapeutiknya. 

 Gips membutuhkan waktu 2-3 jam untuk mengeras. Sebelum hal tersebut terjadi: 

- Jangan menempatkan gips pada permukaan yang keras. 

- Jangan menggerakan persendian di dalam gips. 

- Jangan menempatkan beban atau menekan Gips. 

- Jangan berjalan ketika gips belum sepenuhnya kering. 

- Beristirahatlah di tempat yang teduh sehingga gips dapat mengering secara alami 

dan menyeluruh. 

 
 Proses pengeringan gips akan memakan waktu 1-2 hari. Ketika gips telah sepenuhnya 

kering, 

- Jangan membasahi gips dengan cairan karena hal tersebut akan membuat gips 

menjadi lunak dan merusak bentuknya; tutupilah gips dengan plastik dan segel 

plastik tersebut sebelum anda mandi atau jika diperlukan 

- Angkatlah gips tersebut menggunakan arm sling atau penopang bagian tubuh 

dengan bantal lunak, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi 

pembengkakan. 

- Hindari gips dari kemasukan benda cair atau padat, atau menggunting gips sendiri. 

- Gerakanlah bagian tubuh yang sehat secara teratur untuk menjaga fleksibilitas. 

- hadirilah pertemuan lanjutan dengan terapis Anda sesuai jadwal. 

 
(3) Segera temui dokter anda jika timbul keadaan-keadaan sebagai berikut : 
 Rasa sakit yang parah dan konstan pada bagian tubuh yang terluka. 

 Mati rasa atau kebas pada jari tangan atau jari kaki, ketidakmampuan untuk menggerakan 

bagian tubuh. 

 Jari tangan atau jari kaki mengalami pembengkakan, berwarna biru atau pucat.  

 Gips terlalu ketat atau terlalu longgar. 

 Gips mengalami kebocoran cairan atau menimbulkan bau tidak sedap. 

 Gips mengalami retak atau pecah. 

 Gips melunak atau mengalami perubahan bentuk. 

 Timbul kekhawatiran terhadap gips atau bagian tubuh yang terluka. 
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