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Terapi Oksigen di Rumah – 

Pamflet Edukasi Rehabilitasi 

Paru-paru  
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku. 

Tujuan terapi oksigen di rumah 

Oksigen digunakan untuk mempertahankan hidup. Kita perlu terus menghirup 
oksigen dari udara setiap hari, dan oksigen yang dihirup tersebut akan masuk ke 
dalam darah dan mengalir melalui paru-paru; lalu jantung akan memompa darah 
yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. 
 
Banyak pasien yang menderita hipoksia dan asma karena paru-paru mereka 
tidak mendapat cukup oksigen untuk menyuplai tubuh melalui pernafasan 
normal karena masalah pada paru-paru atau sistem sirkulasi. Dokter akan 
memutuskan apakah perlu melakukan terapi oksigen di rumah bergantung pada 
taraf hipoksia dalam kehidupan sehari-hari pasien, hasil tes darah, dan 
faktor-faktor lainnya. 
 
Selain itu, hipoksia jangka panjang akan meningkatkan tekanan pada jantung 
kanan dan mengakibatkan lemah jantung. Terapi oksigen memberikan oksigen 
tambahan untuk merendahkan beban pada jantung dan kemungkinan penyakit 
jantung pulmonari; terapi ini turut meredakan ketidaknyamanan fisik dan 
mengurangi asma yang diakibatkan oleh hipoksia, sehingga meningkatkan 
pergerakan dan kualitas hidup, dan bahkan mengurangi waktu perawatan di 
rumah sakit dan mencapai efek perpanjangan usia. 
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Terapi oksigen di rumah 

Oksigen perlu digunakan sesuai resep dokter. Terapi oksigen di rumah dapat 
memberikan oksigen tambahan untuk tubuh, dan penggunaan jangka panjang 
tidak akan mengakibatkan kecanduan. 
 
Saat ini, perangkat oksigen skala rumah tangga yang paling sering digunakan 
adalah konsentrator oksigen. Prinsip operasinya adalah menarik udara dari 
sekitar, lalu memisahkan oksigen dari gas lain, mengonsentrasikan oksigen dan 
mengeluarkan oksigen berkemurnian tinggi. 
 

 
Di Hong Kong, saat dilakukan pengaturan untuk konsentrator oksigen di rumah, 
biasanya juga akan diberikan silinder oksigen portabel pada saat yang sama 
untuk cadangan dan untuk digunakan saat pergi ke luar rumah. Silinder oksigen 
portabel berisi oksigen terkompresi. Saat digunakan, oksigen akan dilepaskan 
dari flow meter eksternal atau penyimpan oksigen. 
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Volume dan durasi penggunaan terapi oksigen 

1. Panduan untuk terapi oksigen harian 
Aktivitas Kecepatan 

aliran 
Tidur (termasuk tidur sejenak): mis. tidur siang  
Istirahat dan aktivitas ringan: mis. membaca koran, merias diri 
(sambil duduk)  

 

Aktivitas menengah: mis. berpakaian, pergi ke toilet  
Aktivitas berat: mis. mandi, belanja, naik tangga atau berjalan 
mendaki, menyapu lantai, mencuci baju berukuran besar, dll.  

 

 
2. Waktu penggunaan 
❑ Gunakan setidaknya 15 jam per hari (termasuk saat beraktivitas dan tidur); 
paling efektif jika digunakan terus menerus selama 24 jam. 
❑ Hanya gunakan saat beraktivitas 
❑ Untuk perawatan paliatif 
❑ Hanya gunakan saat tidur 
Catatan: Terapi oksigen, layaknya terapi obat-obatan, perlu dilakukan sesuai 
instruksi dokter atau terapis, dan tidak boleh sembarangan diubah-ubah. Jika 
pasien merasa tidak enak badan, ia perlu berkonsultasi dengan dokter sesegera 
mungkin. 
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Cara menggunakan konsentrator oksigen 

1. Colokkan konsentrator oksigen ke dalam stopkontak terpisah 
2. Hubungkan selang oksigen dengan nozzle 
3. Nyalakan konsentrator oksigen 

 
 

 
Indikator pengontrol aliran manik 
4. Sesuaikan aliran dengan yang diinstruksikan oleh dokter 
5. Atur kembali ke angka nol sebelum mematikan konsentrator 
6. Matikan konsentrator 

 

Catatan: Atur agar titik tengah manik indikator berada pada posisi horizontal 
pada penanda 
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Pengontrol aliran putar 

1. Atur aliran sesuai yang diinstruksikan oleh dokter 

 
2. Langsung matikan setelah selesai digunakan 

 

Catatan: 

Nozzle oksigen dapat langsung digunakan tanpa humidifier / alat pengatur 
kelembapan untuk kecepatan aliran oksigen 4 ke bawah. 
Untuk kecepatan aliran oksigen 4 ke atas, mohon diskusikan dengan terapis 
apakah diperlukan humidifier; jika diperlukan humidifier, disarankan untuk 
menyuntikan air steril ke dalamnya. Humidifier harus didesinfeksi secara 
menyeluruh dan teratur, sedangkan air steril harus diganti setiap hari. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan saat 

menggunakan konsentrator oksigen  

• Colokan berujung tiga yang terpisah perlu digunakan.  

 
• Berikan jarak 1 kaki agar udara di sekitar perangkat dapat ditarik dan ini turut 
membantu mendisipasikan panas. 
• Untuk memastikan pengoperasian normal, sirkulasi udara di dalam ruangan 
harus selalu terjaga. 
• Usahakan hindari sinar matahari langsung sedapat mungkin. 
• Hindari memasak dengan api. Gunakan penanak nasi listrik atau kompor 
induksi sebagai gantinya. 
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• Matikan konsentrator oksigen saat pasien berhenti menggunakan oksigen. 

• Jika alarm berbunyi atau lampu 
indikator merah menyala saat konsentrator oksigen sedang digunakan, coba 
periksa power supply. Jika masalah terus berlangsung, mohon hubungi supplier.  

 

• Jika aliran oksigen menurun, yaitu saat manik indikator dalam pengontrol 
aliran bergerak turun secara otomatis, mohon periksa apakah selang oksigen 
rusak, tersumbat atau terlepas. 

 
•Jika alarm berbunyi lemah saat konsentrator oksigen dinyalakan, baterai di 
dalamnya mungkin mau habis, dan mohon hubungi supplier. Nomor telepon 
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supplier yang dapat dihubungi tertampang pada mesin konsentrator. 

 
• Supplier biasanya akan berkunjung untuk melakukan inspeksi dan perawatan 
konsentrator oksigen secara gratis dan teratur setiap 2-3 bulan. Jika terjadi omisi, 
mohon hubungi supplier untuk inspeksi teratur.  

 

 

Cara menggunakan silinder oksigen 

1. Buka katup silinder oksigen ke arah berlawanan dengan jarum jam sekitar satu 
putaran (kunci pemutar dapat dipasang jika perlu) 
2. Perhatikan indikator tekanan pada flow meter yang akan bergerak dari area 
merah ke hijau. 
3. Atur pengendali aliran pada flow meter hingga mencapai aliran yang 
diinstruksikan oleh dokter. 
4. Setelah digunakan, putar katup searah jarum jam untuk mengencangkannya. 
5. Perhatikan indikator tekanan pada flow meter, yang akan perlahan-lahan 
kembali ke titik nol. 
6. Atur pengendali aliran hingga titik “0” atau “off”. 
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Waktu suplai oksigen untuk silinder oksigen  

Jika Anda perlu melakukan aktivitas di luar ruangan, seperti berkonsultasi 
dengan dokter dan minum teh, Anda dapat menggunakan silinder oksigen 
portabel. Sebelum pergi ke luar, Anda perlu memperkirakan lamanya waktu pergi, 
periksa apakah ada cukup oksigen di dalam silinder oksigen portable, dan 
rencanakan perjalanan dengan baik. 
Waktu penggunaan 
silinder oksigen 
(Jam: Menit) 

Kecepatan aliran oksigen (L/menit) 

Model 
silinder 
oksigen 

Kapasit
as 
(L) 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 
C 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 
D 406 13:32 6:46 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 

 
Catatan 
Jika indikator tekanan mengarah ke area hijau (sekitar skala 2000 atau 4/4) 
setelah dibuka, artinya silinder oksigen penuh; jika indikator tekanan menunjuk 
ke area merah, hubungi supplier sesegera mungkin untuk mengganti silinder 
oksigen.  
Jika diperlukan silinder oksigen yang lebih besar, kereta dorong khusus dapat 
dibeli dari supplier. Jika diperlukan silinder oksigen tambahan, mohon tanyakan 
pada supplier. Menurut Undang-undang Layanan Pemadam Kebakaran, tidak 
boleh ada lebih dari 2 silinder oksigen yang dapat disimpan dalam setiap unit 
tempat tinggal. 
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Hal-hal yang perlu dicatat saat menggunakan 

silinder oksigen 

• Karena katup di bagian atas mudah rusak, silinder oksigen perlu ditempatkan 
pada posisi stabil untuk mencegah terbentur dan terlalu banyak digeser. 
• Untuk memastikan keamanan saat membawa, sangat direkomendasikan utnuk 
meletakkan silinder oksigen dalam tas atau kereta dorong. 

 
•Saat menangani silinder oksigen, pastikan tangan Anda bebas dari oli atau 
pelumas. 
• Jangan menyeret atau menggelindingkan silinder oksigen di lantai. Selain itu, 
saat mengangkat silinder oksigen, jangan hanya pegang bagian katup atas atau 
flow meter saja. 
• Jangan gunakan pembersih yang mengandung lilin, semprotan pembersih atau 
pelumas pada permukaan silinder oksigen. 
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• Silinder oksigen perlu diperiksa secara teratur. Jika ada bagian silinder yang 
penyok, retak, berubah warna atau bocor, mohon hubungi supplier untuk diganti 
sesegera mungkin. 
• Pengguna oksigen harus menggunakan silinder oksigen yang memenuhi syarat 
dan disediakan oleh supplier. Silinder oksigen perlu diberi label bahwa telah diuji 
dan memenuhi syarat serta aman digunakan oleh supplier. Pengguna oksigen 
tidak boleh merusak label pada silinder oksigen. 

 

 

Pembersihan 

• Bersihkan filter debu dengan air sabun setidaknya sekali seminggu, keringkan 
dengan handuk setelah dibilas, keringudarakan kembali di tempat sejuk dan 
letakkan kembali ke dalam konsentrator oksigen (Catatan: Beberapa model 
konsentrator oksigen tidak memiliki filter debu). 
• Bersihkan outlet oksigen pada selang hidung dengan air sabun setiap hari, lalu 
bilas hingga bersih dengan air yang sudah dididihkan lalu didinginkan. 
• Desinfeksi tabung hidung setidaknya sekali seminggu. 
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Prosedur desinfektasi 

• Pertama, siapkan larutan desinfektan yang diencerkan dalam wadah bersih. 
Kaporit 1:49 dapat digunakan sebagai larutan desinfektan 
• Rendam bagian outlet oksigen pada selang hidung ke dalam larutan desinfektan, 
perhatikan bahwa outlet oksigen harus menghadap ke bawah. 
• Rendam dalam kaporit yang sudah diencerkan selama 10 hingga 30 menit. 
• Bilas dengan air yang sudah dididihkan dan didinginkan setelah itu, lalu 
keringudarakan. 
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Instruksi pengoperasian alat konservasi oksigen 

Jika pasien perlu melakukan kegiatan di luar ruangan dalam waktu lama, dan 
kapasitas silinder oksigen yang dipilih tidak dapat mencukupi suplai oksigen, 
konsultasikan dengan terapis untuk mengevaluasi dan memilih alat konservasi 
oksigen yang cocok untuk digunakan pasien. Alat konservasi oksigen dapat 
memperpanjang waktu suplai oksigen hingga 2-3 kali lipat.  

 

 
Alat konservasi oksigen elektronik 
1. Sambungkan alat konservasi oksigen ke silinder oksigen, lalu ke selang 

oksigen.  
2. Buka katup silinder oksigen berlawanan arah jarum jam. (Kunci dapat 

digunakan jika perlu) 

 
3. Periksa apakah kapasitasnya mencukupi. 
4. Atur ke mode “konservasi oksigen / oxygen conservation”. 
5. Atur aliran. 
6. Setelah digunakan, pertama-tama putar katup searah jarum jam untuk 

mengencangkannya, lalu rilis oksigen dengan mengubah mode ke “aliran 
langsung.” 
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7. Tunggu hingga indikator tekanan pada flow meter bergeser ke angka nol 
sebelum menyalakan mode “konservasi oksigen” lagi. 

 
Alat konservasi oksigen pneumatik 
1. Hubungkan alat konservasi oksigen ke silinder oksigen, lalu ke selang oksigen. 
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2. Buka katup silinder oksigen berlawanan dengan arah jarum jam. (Kunci dapat 
digunakan jika perlu)  

 

3. Periksa apakah kapasitasnya mencukupi. 

 

4. Atur aliran. 
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5. Setelah digunakan, pertama-tama kencangkan katup silinder oksigen searah 
jarum jam, lalu putar katup konservasi oksigen ke arah aliran langsung 
(kontinyu).   

 
6. Saat indikator tekanan pada flow meter menunjukkan angka nol, atur aliran 
menjadi “0”. 
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Catatan untuk penggunaan alat konservasi 

oksigen 

 
1. Saat alat konservasi oksigen elektronik digunakan, lampu hijau akan menyala 
selama oksigen dihirup. Jika lampu hijau tidak menyala, perhatikan pernafasan 
dan periksa selang oksigen. 
2. Jika alat konservasi oksigen tidak dapat menyediakan oksigen sebagaimana 
normalnya, alat konservasi oksigen dapat diatur ke fungsi rilis oksigen langsung 
untuk melepaskan oksigen secara kontinyu. 
3. Saat menggunakan alat konservasi oksigen elektronik, jika lampu baterai 
menyala, artinya baterai perlu diganti.  

 
(Untuk kebutuhan lain, silahkan hubungi supplier untuk mengatur jadwal 
pemeriksaan.) 
* Fungsi setiap model alat konservasi oksigen berbeda-beda. Silahkan 
berkonsultasi dengan ahli terapi atau personal medis terkait. 
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Perangkat terapi oksigen lainnya 

Nasal cannula untuk konservasi oksigen 
• Membran halus dalam nasal cannula alat konservasi oksigen tidak boleh basah. 
Jika basah, perlu diganti dengan yang baru. 
• Cannula alat konservasi oksigen harus diganti sebulan sekali. 
• Cannula alat konservasi oksigen tidak dapat digunakan bersamaan dengan alat 
konservasi oksigen elektronik/pneumatik. 

 

Konsentrator oksigen portabel 
• Konsentrator oksigen portabel kecil dan ringkas dioperasikan dengan baterai. 
Konsentrator oksigen portabel dapat bersifat praktis bagi pasien yang akan 
melakukan aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama atau yang akan 
melakukan perjalanan singkat. 
• Fungsi setiap model konsentrator oksigen portabel berbeda, dan aliran 
beberapa di antaranya dapat disesuaikan dari level 1 hingga 6.  
• Waktu penggunaan akan berbeda sesuai aliran yang berbeda (Sekitar 50 menit 
hingga 10 jam) 
• Mohon berkonsultasi atau minta evaluasi dari ahli terapi atau personel medis 
terkait.  
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Instruksi keselamatan 
Panduan keselamatan umum 
• Karena oksigen adalah gas yang menyebabkan pembakaran, semua 
konsentrator oksigen dan silinder oksigen portabel harus dijauhkan dari kayu, 
oli, sumber panas dan benda-benda yang mudah terbakar, dan penempatan 
optimalnya tidak kurang dari jarak 6 kaki.  
Jangan merokok saat perangkat terapi oksigen tengah digunakan di ruangan, 
karena dapat mengakibatkan kebakaran. 
• Untuk pasien yang menolak untuk berhenti merokok, kami tidak 
merekomendasikan terapi oksigen untuk pasien ini. 
• Pada saat yang sama, merokok akan sangat menurunkan efektivitas terapi 
oksigen, karena itu pasien harus berhenti merokok sesegera mungkin. 
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Perhatikan saat menggunakan selang 

oksigen 
• Coba gunakan selang pendek sesering mungkin, gunakan tongkang jika perlu, 
namun panjang total selang tidak boleh melebihi 40 kaki. 

 

• Selang oksigen harus ditempatkan dengan benar untuk menghindari 
tersandung. 
• Hindari melipat selang oksigen untuk memastikan agar output oksigen normal. 

 
• Selang oksigen yang sedang tidak digunakan harus dimasukkan ke dalam 
kantung plastik bersih untuk memastikan higienitas. 
• Umumnya selang oksigen disarankan agar diganti secara teratur setiap sekitar 
2-3 bulan. 
• Saat selang oksigen mengeras atau ternoda atau tersumbat, harus segera 
diganti. 
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Panduan keselamatan untuk 

menggunakan silinder oksigen 

portabel saat pergi ke luar rumah 

dan naik kendaraan 
• Di Hong Kong, oksigen terkompresi adalah salah satu barang berbahaya yang 
diatur di bawah Undang-undang Barang Berbahaya (Bab 295). Saat ini, institusi 
transportasi umum besar mengenakan pembatasan tertentu untuk transportasi 
silinder oksigen terkompresi (yaitu barang berbahaya kelas II). Karena itu, saat 
membawa silinder oksigen medis portabel di transportasi umum, benda ini juga 
diatur oleh regulasi terkait.  
• Pengguna oksigen harus memperhatikan batasan undang-undang terkait dan 
aturan keselamatan sesuai kebutuhan. 
• Saat silinder oksigen portabel sedang digunakan, baik pengguna maupun 
pengemudi harus melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk mencegah 
kondisi darurat, baik saat naik transportasi umum maupun mobil pribadi. 
• Jika pasien perlu pergi ke luar rumah untuk waktu yang sama, seperti 
berpergian ke luar negeri atau naik pesawat, ia perlu berkonsultasi dengan 
personal medis profesional terdahulu, serta menghubungi supplier oksigen dan 
perusahaan penerbangan sebelumnya untuk melakukan pengaturan terkait.  
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Tindakan darurat jika terjadi 

kebakaran 
• Tinggalkan tempat sesegera mungkin jika terjadi kebakaran. 
• Minta pengemudi untuk menghentikan kendaraan dan segera matikan mesin 
jika pasien sedang berada dalam kendaraan. 
• Ikuti petunjuk melarikan diri di tempat atau instruksi personel yang membantu 
di tempat evakuasi untuk segera meninggalkan tempat atau kendaraan yang 
tengah Anda tumpangi. 
• Jika memungkinkan dan aman, coba bawa silinder oksigen portabel dari tempat 
yang terancam bahaya. 
• Jika ada silinder oksigen portabel yang tertinggal di lokasi yang terancam 
bahaya, polisi, petugas pemadam kebakaran dan personel yang membantu 
evakuasi di tempat perlu diberi tahu untuk melakukan tindak lanjut. 
 

Tindakan darurat jika terjadi mati 

listrik/kerusakan mesin 
• Tetap tenang, kurangi aktivitas dan istirahat lebih banyak. 
• Jika terjadi kerusakan mesin, mohon hubungi hotline darurat 24 jam supplier 
untuk mengatur perbaikan atau penggantian. 
• Jika terjadi mati listrik, silahkan hubungi pihak terkait untuk menanyakan 
durasi mati listrik. 
• Selalu siapkan silinder oksigen portabel untuk cadangan. 
• Jika terjadi asma atau hipoksia parah, pasien perlu mencari bantuan UGD 
segera. 
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Simpulan 
Terapi oksigen di rumah tidak hanya dapat menyelesaikan permasalahan 
hipoksia pada pasien, namun juga meredakan asma saat menjalani kehidupan 
sehari-hari dan aktivitas di luar ruangan. Jika terapi oksigen dilakukan dengan 
benar, pasien dapat melakukan aktivitas normal, meningkatkan rasa percaya diri, 
dan menghadapi hidup secara aktif, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan 
memperpanjang usia.  
 
Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi staf medis terkait atau terapis 
professional. 
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