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Tujuan Terapi Oksigen di Rumah
Oksigen sangat penting bagi manusia.
Kita perlu senantiasa menghirup oksigen
dari udara melalui pernapasan. Oksigen
akan diambil oleh sel-sel darah dalam
sirkulasi
paru-paru
dan
kemudian
diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung.
Pasien dengan penyakit paru-paru akan
sulit
menyerap
oksigen
sehingga
menyebabkan
hipoksia,
kesulitan
bernapas dan gejala terkait lainnya yang
berkembang. Hipoksia jangka panjang
meningkatkan beban jantung bagian
kanan dan bisa menyebabkan gagal
jantung bagian kanan (kor-pulmonal).
Dokter akan menilai kebutuhan individu
untuk
terapi
oksigen
di
rumah
berdasarkan kondisi penyakit, hasil gas
darah arteri dan keparahan desaturasi
dalam kegiatan sehari-hari. Tambahan
oksigen bisa mengurangi beban jantung,
dan karenanya mengurangi kemungkinan
berkembangnya
kor-pulmonal.
Penggunaan terapi oksigen di rumah
yang tepat bisa meringankan hipoksia
dan gejala terkait lainnya, mengurangi
dispnea dan meningkatkan kemampuan
anda dalam melakukan kegiatan seharihari. Terlebih, hal ini membantu anda
mengurangi kemungkinan masuk ke
rumah sakit serta meningkatkan kualitas
dan harapan hidup anda.
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Terapi Oksigen di Rumah
Terapi oksigen di rumah adalah resep medis. Tujuan
utama adalah mengobati hipoksia kronis dalam tubuh.
Tidak ada bukti yang menunjukkan ketergantungan
sesudah penggunaan terapi oksigen jangka panjang.
Salah satu peralatan terapi
oksigen yang paling umum
digunakan adalah oksigen
konsentrator.
Fungsinya
adalah untuk mengambil
partikel oksigen dari udara
dalam
ruangan
untuk
menghasilkan
oksigen
berkonsentrasi tinggi.

2

Di Hong Kong, tabung
oksigen jinjing biasanya
diresepkan
bersama
dengan stasioner oksigen
konsentrator
sebagai
cadangan
dan
penggunaan di luar ruang.
Tabung oksigen berisi gas
oksigen
yang
dimampatkan
pada
tekanan tinggi, yang bisa
digunakan
melalui
pengatur eksternal atau
perangkat konservasi.

Dosis dan Durasi Terapi Oksigen
1. Dosis
Kegiatan

Tingkat
Aliran

Tidur
(termasuk tidur sebentar)

Istirahat dan Kegiatan Ringan:
seperti - berbicara, makan, berdandan
(dilakukan sambil duduk), menonton TV
atau bekerja di meja kerja.
Kegiatan Sedang:
seperti - Berpakaian, ke kamar mandi,
berjalan di rumah anda sendiri atau
melakukan pekerjaan rumah ringan
misalnya
merapikan
tempat
tidur,
menyapu lantai, menggunakan penyedot
debu, menyiapkan makanan sederhana
(tanpa api)
Kegiatan Berat:
seperti - Mandi berdiri, belanja dengan
membawa
belanjaan,
berjalan
mendaki/menanjak
atau
melakukan
pekerjaan
rumah
berat
misalnya
menggosok
lantai,
mencuci
dan
menggantung pakaian berat.

2. Durasi
Penggunaan Terus-menerus: Gunakan sekurangnya
15 jam setiap hari (termasuk kegiatan sehari-hari dan
tidur). Manfaat lebih banyak bisa tercapai saat
digunakan terus-menerus selama 24 jam sehari.
 Penggunaan Rawat Jalan/ Mendesak
 Perawatan Nokturnal
 Perawatan Paliatif
Keterangan: Terapi oksigen, seperti campur tangan farmakologi
lainnya, harus digunakan secara benar sesuai dosis dan ketentuan
yang ditentukan oleh dokter anda atau petugas medis. Penyesuaian
dosis yang tidak tepat bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan
pada kesehatan anda.
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Penggunaan Oksigen Konsentrator

1.

Pasang
steker 2.
oksigen
konsentrator pada
soket listrik yang
tidak
sendang
dipakai.

Sisipkan nasal kanul 3.
ke saluran oksigen
dari
oksigen
konsentrator.

Nyalakan oksigen
konsentrator.

4. Putar tombol untuk 5.

Setel tingkat aliran 6.
oksigen kembali ke
nol
sebelum
mematikan oksigen
konsentrator.

Matikan oksigen
konsentrator.

menyetel
pengukur
tingkat
oksigen
ditentukan
dokter anda.

4

bola
ke
aliran
yang
oleh

Keterangan: Titik tengah bola pengukur harus disetel pada
tanda ukuran aliran yang sesuai setinggi mata.

Tipe Tombol Digital

1. Putar tombol ke
tingkat aliran oksigen
yang ditentukan oleh
dokter anda.

2. Langsung matikan
oksigen konsentrator
sesudah digunakan.

Bagi pengguna yang memerlukan tingkat aliran lebih
dari 4 LPM, anda harus mencari saran dari ahli terapi
okupasi anda dalam menentukan perlunya
penggunaan alat pelembab udara. Jika digunakan,
alat pelembab udara harus diisi dengan air steril. Alat
pelembab udara harus didesinfeksi secara teratur
dan air steril di dalamnya harus diganti setiap hari.
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Peringatan dalam Penggunaan
Oksigen Konsentrator

•
•

•
•
•
•

•
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Gunakan soket listrik standar kaki
tiga untuk oksigen konsentrator.
Jauhkan
lubang
oksigen
konsentrator 1 kaki dari dinding
untuk efek pendinginan dan
ventilasi yang lebih baik.
Tempatkan atau simpan peralatan oksigen di
tempat yang kering, bersih dan berventilasi baik.
Jauhkan dari paparan langsung sinar matahari.
Jauhkan dari api yang menyala saat memasak.

Disarankan memasak tanpa nyala api, gunakan
penanak nasi atau kompor induksi.

Matikan oksigen konsentrator dan matikan
tabung oksigen jinjing saat tidak digunakan.

Peringatan dalam Penggunaan
Oksigen Konsentrator

• Jika

alarm (biasanya lampu berwarna
merah dengan bunyi “beep”) tetap
menyala meskipun oksigen konsentrator
sudah menyala beberapa saat, harap
periksa apakah oksigen konsentrator
dicolokkan secara benar. Hubungi
pemasok oksigen anda yang terkait
untuk segera memeriksa jika alarm
tetap menyala.

• Jika

bola pengukur merosot di bawah
level yang disetel, harap periksa apakah
nasal kanul rusak/ tidak tersambung
atau aliran oksigen terganggu.

• Jika

tingkat suara-nyala lemah, harap
hubungi pemasok oksigen anda yang
terkait untuk mengganti baterai bagian
dalam. Nama dan nomor telepon
pemasok oksigen yang terkait bisa
ditemukan di label mesin.

• Pemasok

oksigen akan menyediakan
jasa pemeliharaan preventif gratis untuk
penyewaan oksigen konsentrator anda
setiap 2 hingga 3 bulan. Harap hubungi
pemasok oksigen anda yang terkait jika
pemeriksaan teratur terlewatkan.
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Penggunaan Tabung Oksigen
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1. Putar tombol berlawanan arah
jarum jam sekitar 180 derajad.
(gunakan kunci jika diperlukan)

2. Penanda tekanan gas dari
pengatur akan berpindah dari
zona merah ke zona hijau.

3. Setel tingkat aliran oksigen ke
tingkat yang disarankan oleh ahli
medis.

4. Saat mematikan tabung, putar
tombol searah jarum jam hingga
kencang.

5. Tunggu hingga penanda
tekanan gas kembali ke posisi nol.

6. Setel tingkat aliran oksigen
kembali ke "0" atau "off".

Penggunaan Tabung Oksigen –
Durasi Pasokan Oksigen
Jika anda berencana melakukan kegiatan di luar ruangan misalnya
tindak lanjut medis, pergi ke rumah makan dan sebagainya, anda
bisa menggunakan tabung oksigen, namun anda harus
merencanakan dan memperkirakan waktu perjalanan dan
memeriksa apakah pasokan oksigen dalam tabung mencukupi.
Durasi Pasokan Oksigen dalam
Tabung (Jam: menit)

Tingkat Aliran (L/Menit)

Ukuran
Tabung
Oksigen

Kapasitas
(Liter)

1

2

3

4

5

B

170

2:50

1:25

0:56

0:42

0:34

C

230

3:50

1:55

1:16

0:57

0:46

D

406

6:46

3:23

2:15

1:41

1:21

(Pemasok yang berbeda akan memiliki tabung dengan kapasitas yang
berbeda. Informasi di atas hanya sebagai rujukan)

Keterangan:
Saat anda menyalakan tabung oksigen dengan
kapasitas penuh, penanda tekanan gas harus
bergerak di zona hijau, misalnya di “2000” atau
“4/4”. Jika penanda tekanan gas turun ke zona
merah, anda harus menghubungi pemasok anda
yang terkait untuk mengisi kembali oksigen
secepat mungkin.
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Peringatan dalam penggunaan
Tabung Oksigen Jinjing

• Untuk

alasan keselamatan, tabung oksigen
disarankan untuk dibawa dalam tas atau troli.

• Katup

gas pada bagian atas tabung bisa
mudah rusak, tabung harus disimpan di
tempat yang aman untuk mencegah benturan
dan terjatuh.

• Hindari

minyak yang menempel di tangan
anda saat menangani tabung oksigen.

• Jangan

menyeret atau menggelindingkan
tabung di lantai. Saat memegang tabung,
dukung dengan kuat dari bawah. Jangan
hanya menarik bagian atas (tombol /
pengatur).

• Jangan

gunakan wax pembersih apapun,
semprotan pembersih atau pelumas pada
tabung.

• Rutin memeriksa tabung. Hubungi pemasok
oksigen jika ditemukan penyok, retak, warna
yang memudar, atau bocor.

• Pengguna
10

oksigen harus menggunakan
tabung oksigen terdaftar yang dipasok oleh
pemasok. Tabung harus dengan label standar
dijamin aman untuk digunakan oleh pemasok.
Jangan merusak label pada tabung.

Membersihkan

• Untuk

oksigen
konsentrator
dengan
penyaring, bersihkan penyaring dengan air
sabun sekali seminggu atau setiap kali
diperlukan. Sesudah membilasnya dengan
air yang mengalir, keringkan penyaring
dengan handuk secara menyeluruh. Biarkan
kering sebelum menempatkannya kembali
ke oksigen konsentrator.

• Gunakan air sabun untuk membersihkan bagian nasal
dari kanul agar menghilangkan noda yang melekat.
Bilas secara menyeluruh dengan air dingin yang sudah
dimasak dan kemudian biarkan kering pada udara
ruangan.

• Desinfeksi

nasal kanul sekurangnya sekali dalam

seminggu.

Desinfeksi

• Siapkan zat sterilisasi dalam wadah yang
bersih. Zat sterilisasi bisa dibuat dari
campuran pemutih dan air dalam 1:49
bagian.

• Rendam bagian nasal dari kanul dalam zat sterilisasi,
sementara saluran oksigen harus mengarah ke
bawah.

• Waktu rendam yang disarankan adalah 10 hingga 30
menit untuk pemutih yang diencerkan.
• Bilas secara menyeluruh dengan air dingin yang 11
sudah dimasak. Biarkan kering pada udara ruangan.

Penggunaan Perangkat Konservasi
Anda bisa mempertimbangkan menggunakan
perangkat konservasi oksigen untuk meningkatkan
durasi pasokan oksigen dari tabung. Beberapa
perangkat bisa meningkatkan penggunaan dengan
durasi 2-3 lipat.

1. Perangkat konservasi elektronik
1.Sambungkan perangkat
konservasi ke tabung
oksigen dan kemudian
colokkan nasal kanul.

2. Putar tombol tabung
berlawanan arah
jarum jam sekitar 180
derajad (Gunakan
kunci jika diperlukan).
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1. Perangkat konservasi elektronik
(Lanjutan)

3. Periksa apakah jumlah
oksigen yang tersisa cukup
untuk kegiatan anda.

4. Alihkan ke “modus
konservasi”.

5. Setel tingkat aliran.

6. Sesudah digunakan, tutup
katup on/off tabung dengan
memutarnya searah jarum jam.
Lalu alihkan ke “modus terusmenerus”

7. Saat penanda tekanan gas
menunjuk ke nol, alihkan
kembali ke “modus konservasi”
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2. Perangkat Konservasi Pneumatik

1.
Sambungkan
perangkat
konservasi ke tabung oksigen
dan colokkan nasal kanul.

2. Nyalakan tabung dengan
memutarnya berlawanan arah jarum
jam (Anda bisa menggunakan kunci
jika diperlukan).

“Konservasi”
4. Alihkan ke “modus
konservasi”. Lalu setel tingkat
aliran.
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5. Sesudah digunakan,
matikan saklar utama dengan
memutarnya searah jarum jam
dan alihkan tombol kembali ke
modus aliran terus-menerus.

6. Saat penanda tekanan gas
turun kembali ke posisi nol, lalu
setel tingkat aliran kembali ke [0].

Peringatan dalam penggunaan
Perangkat Konservasi

Modus
Konservasi

Modus Terusmenerus

1. Saat menggunakan perangkat konservasi elektronik,
lampu hijau akan berkedip saat pengguna menghirup. Jika
tidak, sesuaikan pola pernapasan anda dan periksa
apakah ada masalah pada sambungan dengan nasal
kanul/pipa.
2. Jika perangkat konservasi gagal mengeluarkan oksigen,
pindahkan dari modus denyut (modus konservasi) ke
modus terus-menerus.
3. Untuk
perangkat
konservasi elektronik, saat
lampu
penanda
daya
baterai rendah menyala,
segera ganti baterai.
(Jika ada masalah apapun dengan perangkat konservasi,
hubungi pemasok untuk pemeriksaan.)
Keterangan: Ada perbedaan fungsi di antara berbagai model
perangkat konservasi oksigen. Harap konsultasikan dengan
ahli terapi okupasi anda untuk informasi lebih lanjut.
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Perangkat dan Peralatan
Oksigen Lainnya
Oxymizer

• Penampung

•
•

harus tetap kering untuk
menjaga kinerja yang tepat. Anda harus
mengganti penampung saat ada air
terjebak di dalamnya.
Penggantian rutin diperlukan, sekitar
setiap satu bulan.
Oxymizer
tidak
bisa
digunakan
bersamaan dengan perangkat konservasi
apapun (Baik tipe elektronik maupun tipe
pneumatik).

• Oksigen
•
•
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•

Konsentrator Jinjing lebih
ringkas dan mudah digunakan. Model
yang umum dioperasikan dengan baterai
yang bisa diisi ulang memungkinkan
pengguna berada di luar ruangan lebih
lama dan menikmati perjalanan singkat.
Pengoperasian dan fungsi akan berbeda
untuk model yang berbeda. Beberapa
model bisa menghasilkan tingkat aliran
oksigen dari 1LPM hingga 6LPM dalam
dosis-denyut atau opsi terus-menerus.
Durasi pasokan oksigen bervariasi
tergantung tingkat aliran yang dihasilkan
(kurang lebih sekitar 50 menit hingga 10
jam).
Hubungi ahli terapi okupasi anda untuk
pertanyaan atau pemeriksaan.

Langkah-langkah Keselamatan
Pedoman keselamatan umum
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Peringatan dalam penggunaan
Nasal Kanul/ Pipa Ekstensi

•

•
•
•

•
•
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Nasal Kanul dengan panjang
optimal lebih disukai. Gunakan
pipa ekstensi saat diperlukan dan
panjang total tidak lebih dari 40
kaki.

Nasal kanul harus ditempatkan
secara benar untuk menghindari
jatuh.
Hindari membengkokkan atau
memuntir pipa oksigen untuk
memastikan aliran oksigen yang
normal.
Simpan nasal kanul yang tidak
digunakan dan pipa ekstensi
dalam kantong plastik bersih.

Nasal kanul disarankan untuk
diganti setiap 2 hingga 3 bulan
sekali.
Ganti
nasal
kanul
secepat
mungkin jika menjadi keras, kotor
atau retak.

Panjang total tidak
lebih dari 40 kaki

Pedoman keselamatan penggunaan
Tabung Oksigen Jinjing di Angkutan
Umum

• Di Hong Kong, oksigen yang dimampatkan

adalah barang yang diawasi berdasarkan
Peraturan Barang Berbahaya (Bab 295).
Penyedia layanan angkutan umum utama
sudah
menerbitkan
peraturan
yang
mengawasi pengangkutan tabung oksigen
yang dimampatkan (Barang Berbahaya
Kategori 2). Karenanya, penumpang yang
menggunakan tabung oksigen harus
mematuhi peraturan yang sesuai saat
mereka bepergian dengan angkutan umum.

• Pengguna

oksigen
jinjing
harus
mengetahui batasan-batasan berdasarkan
peraturan yang sesuai, peraturan dan
pedoman keselamatan.

• Saat

menggunakan tabung oksigen di
angkutan umum atau mobil pribadi,
pengguna dan sopir keduanya harus
mengikuti langkah keselamatan yang tepat
untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

• Dalam

hal bepergian dengan pesawat
udara atau perjalanan lama, anda harus
mencari saran medis dari dokter anda atau
ahli medis lainnya, dan hubungi maskapai
penerbangan dan pemasok oksigen anda
sebelumnya untuk pengaturan terkait.
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Penanggulangan Keadaan Darurat
Kebakaran

•
•
•

•

•
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Keluar dari tempat kejadian
secepat mungkin.
Jika anda berada dalam
kendaraan bermotor, mintalah
sopir agar segera berhenti dan
mematikan mesin.
Ikuti tanda keluar darurat
kebakaran atau petunjuk dari
instruktur di tempat untuk
keluar dari tempat kejadian/
kendaraan.
Saat situasi aman, usahakan
untuk memindahkan tabung
oksigen dari zona bahaya.
Jika tabung oksigen tidak bisa
dipindahkan dari zona bahaya,
lapor ke polisi, pemadam
kebakaran dan/atau instruktur
di tempat.

Penanggulangan Keadaan Darurat
Kegagalan Mesin/ Pasokan Listrik
Terputus

•
•
•
•
•

Tetap tenang, minimalkan aktivitas fisik dan lebih banyak
beristirahat.
Hubungi hotline 24-jam dari pemasok oksigen
konsentrator untuk perbaikan atau penggantia secepatnya.
Saat pasokan listrik terputus, perhatikan durasinya agar
bisa mengambil langkah darurat yang sesuai.
Pastikan selalu ada tabung oksigen jinjing untuk
penggunaan darurat.
Cari pertolongan di Bagian Kecelakaan dan Gawat Darurat
atau Klinik Rawat Jalan Spesialis saat terjadi dispnea yang
parah atau hipoksia.

Kesimpulan
Terapi Oksigen di Rumah bertujuan
menyediakan tambahan oksigen untuk
mengurangi hipoksia dan perubahan yang
terkait
patofisiologi
dalam
tubuh.
Penggunaan terapi oksigen di rumah yang
tepat bisa meningkatkan keterlibatan anda
dalam kegiatan sehari-hari yang biasa
seperti perawatan diri, bekerja dan rekreasi,
mengurangi dispnea saat mengerahkan
tenaga, meningkatkan rasa percaya diri
anda dalam mengatasi kegiatan sehari-hari,
menjaga kualitas hidup dan meningkatkan
tingkat harapan hidup.
Untuk pertanyaan, harap hubungi Ahli TerapiOkupasi

21
Bpk/Ibu.

di

.

Peringatan:
Informasi yang diberikan dalam brosur ini
dimaksudkan
terutama
sebagai
pengetahuan bagi pembaca tentang
penerapan terapi oksigen di rumah. Karena
kondisi pasien bervariasi, harap patuhi
dosis yang ditentukan oleh dokter anda
untuk mencapai efek terapi terbaik. Jika
anda melihat ada perubahan apapun pada
kondisi pasien, harap berkonsultasi dengan
petugas medis yang relevan secepat
mungkin.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak ada bagian dalam
publikasi ini yang boleh diproduksi ulang kecuali dengan izin tertulis
dari panitia publikasi.

