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Panduan perawatan untuk amputasi tungkai tubuh 
bawah 
Komite Koordinasi Ortopedi Otoritas Rumah Sakit / 
Kelompok Penasehat Keperawatan Spesialis Otoritas Rumah Sakit (Ortopedi) 
September 2021 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku 
 
(1) Pendahuluan 
Amputasi mengacu pada operasi pemotongan sebagian atau seluruh bagian tungkai tubuh bawah akibat 
trauma atau penyakit. Prosedur amputasi yang paling umum adalah di atas atau di bawah lutut.  
Panduan perawatan ini diharapkan memberikan bagi pasien, anggota keluarga dan perawat panduan yang 
jelas agar mereka dapat mempelajari poin-poin utama perawatan amputasi tungkai tubuh bawah, pulih 
kembali sesegera mungkin, dan beradaptasi kembali dengan hidup baru. 

 
(2) Indikasi amputasi  

Berikut ini adalah alasan utama mengapa pasien Hong Kong menjalani amputasi tungkai tubuh bawah: 
 Luka parah yang diakibatkan oleh komplikasi diabetes 
 Penyakit pembuluh darah perifer 
 Infeksi parah 
 Patah tulang atau trauma parah 
 Tumor 
 Kelainan bentuk bawaan atau dapatan 

 
Jenis amputasi tungkai tubuh bawah 
Umumnya, lokasi amputasi bergantung pada keparahan cedera tungkai tubuh, keparahan infeksi, sirkulasi 
darah dan jaringan lunak di dekatnya.  

 

Amputasi di bawah sendi lutut (betis) 

Amputasi di atas sendi lutut (paha) 

Amputasi pinggul 
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(3) Persiapan sebelum operasi 
1. Dokter perlu menjelaskan kepada pasien fungsi, proses dan kemungkinan komplikasi operasi, serta 

menandatangani formulir persetujuan operasi. 
2. Melakukan pemeriksaan pra operasi yang diperlukan, meliputi tes darah, X-ray dan elektrokardiogram, 

dll. 
3. Mencoba mengendalikan kondisi asli: misalnya, mengendalikan kadar gula darah penderita diabetes. 
4. Jika perlu, antibiotik akan digunakan untuk mengendalikan infeksi. 
5. Merujuk ke terapis fisik sesuai situasi, terapis okupasi atau ahli ortopedi prostetis (kaki palsu) akan 

mengevaluasi dan merencanakan perawatan sebelum dan setelah operasi. 
6. Memahami status nutrisi dan merujuk ke ahli nutrisi jika perlu untuk mendorong penyembuhan luka 

pasca operasi. 
7. Pasien perlu menyesuaikan suasana hati dan bersiap-siap untuk operasi. Rehabilitasi membutuhkan 

waktu dan kesabatan. Menjaga perilaku optimis dan positif untuk berpartisipasi dalam latihan 
rehabilitasi akan membantu integrasi kembali ke masyarakat.  

 
 
(4) Proses operasi 
Operasi biasanya dilakukan dengan bius umum atau bius tulang belakang. Kulit, otot, saraf dan pembuluh 
darah area yang dioperasi akan dipisahkan, kemudian tulang akan diamputasi, hemostasis dan jaringan lunak 
area bekas amputasi akan dijahit, dan sebuat kateter akan ditempatkan di tempat yang dioperasi untuk 
mengeluarkan darah dan cairan tubuh di sekitarnya. Akhirnya, luka akan ditutup dengan staples operasi atau 
jahitan. Jika penyembuhan luka berlangsung baik, kateter pembuangan akan dilepas sekitar dua hari setelah 
operasi, dan benang jahit atau staples akan dilepas dalam waktu sekitar dua hingga tiga minggu. 

 
 

(5) Perawatan pasca operasi 
Setelah operasi, luka rentan mengalami peradangan akibat perawatan yang kurang tepat atau infeksi bakteri. 
Pasien juga perlu menghadapi masalah rehabilitasi seperti perubahan fungsi tungkai tubuh, nyeri tungkai 
bayangan (phantom limb pain), dan pemasangan prostesis. Karena itu, pasien dan perawatnya perlu 
memahami perawatan pasca operasi yang benar dan belajar menghadapi berbagai masalah yang mungkin 
muncul.  
(Apakah perlu dipasang prosthesis ataupun tidak bergantung pada banyak faktor, meliputi usia pasien, kondisi 
fisik, aktivitas sebelum operasi, panjang dan kondisi tungkai yang terpengaruh, dll. Mohon konsultasikan 
dengan staf medis untuk rinciannya). 

 
1. Perawatan Nyeri 

Setelah amputasi, adalah hal normal bagi pasien untuk mengalami sensasi tungkai bayangan dan nyeri 
tungkai bayangan. Gejala biasanya akan memudar seiring dengan waktu, dan nyeri dalam beberapa kasus 
dapat berlangsung selama waktu yang lama.  

 
A. Sensasi bayangan 
 Akibat gangguan konduksi saraf yang diamputasi, pasien masih akan merasakan tungkai yang tidak 

lagi ada. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah jatuh untuk menghindari cedera 
lebih lanjut. 

 
B. Nyeri bayangan 
 Walaupun analgesik dapat meredakan nyeri luka setelah amputasi, jika pasien merasakan nyeri pada 

tungkai yang sudah tidak ada, ini dapat dianggap sebagai nyeri tungkai bayangan. Sensasi sengatan 
listrik, teriris, luka, kebas, tertusuk jarum atau terbakar umum terjadi. Situasi ini mungkin lebih terasa 
pada malam hari ketimbang selama siang hari, dan bahkan berlangsung selama beberapa tahun. 
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Solusi 
 Sebelum operasi, penggunaan obat-obatan dan cara tanpa obat-obatan dapat digunakan untuk 

mengendalikan nyeri, seperti distraksi dan pelatihan kognitif, demi menghindari “prasangka” yang 
membuat Anda mengingat rasa nyeri sebelum operasi. 

 Untuk memperkuat otot dan kulit serta mengurangi rasa kebas, setelah lukasembuh, mulai menepuk-nepuk 
dan memijat tungkai yang terkena. Satu hingga dua kali sehari, 10 hingga 15 menit setiap kali, Anda dapat 
secara berangsur meningkatkan frekuensi dan intensitasnya. 

 
Memijat 

Menepuk-nepuk 
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 Untuk mengurangi reaksi sensitif yang diakibatkan oleh amputasi setelah operasi. Pertama, gunakan 
bahan yang lembut untuk menggosok area yang sensitive. Ketika sensitivitas menurun, ganti dengan 
bahan yang lebih kasar dan perkuat gesekan. Lakukan setiap 2 jam, setiap 15 menit.  
Bahan berikut ini dapat digunakan sesuai kelembutannya: Sutera  Kapas  Flanel  

 
 Akhirnya, membalut tungkai yang terkena secara benar dengan pembalut juga dapat membantu 

meredakan sensasi tungkai bayangan dan nyeri tungkai bayangan (Lihat di bawah ini untuk cara 
membalut yang terperinci) 

 
Perawatan luka 
 Pencegahan infeksi 
 Luka harus dijaga tetap kering dan bersih. Awasi luka dengan hati-hati. Jika gejala infeksi (seperti 

nyeri perut, merah, demam, berbau, berdarah atau bernanah) muncul, beritahukan staf medis.  
 Pengurangan kerusakan 
 Hindari gesekan berlebihan dan memencet luka. Hindari membalut tungkai yang terkena terlalu ketat. 
 Mendorong penyembuhan 
 Jaga pola makan seimbang dan konsumsi cukup nutrisi. 
 Konsultasi lanjutan dan minum obat tepat waktu untuk menjaga kadar gula darah yang stabil. 
 Lakukan olah raga yang sesuai dan tepat untuk mendorong sirkulasi darah. 
  

Setelah operasi amputasi lutut, penyangga karet (Pembalut Kaku yang Dapat Dilepas) yang terbuat dari bahan 
yang lebih keras umumnya dapat digunakan untuk melindungi amputasi. Ortosis membantu mengontrol 
pembengkakan pada bagian tubuh bawah, dan mencegah sendi pinggul dan lutut melentur. Pada tahap 
selanjutnya, tutup luka dengan pembalut dan bungkus dengan Perban Elastis atau Stump Shrinker (kaus kaki 
khusus) untuk membantu mengontrol atau mengurangi pembengkakan. 

 
  

 

 

Flanel 

Kapas 

Gerakan 
memutar 
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Stump Shrinker 

Stocking elastis cocok bagi pasien yang lebih tua atau pasien yang pergerakan tangannya lemah. Perhatikan 
bahwa jika ada luka yang belum sembuh, Anda harus membalut luka sebelum mengenakannya, dan 
memeriksa apakah stocking elastis tersebut kendur. 

 
Perban Elastis 

Setelah luka sembuh, pembalutan harus diteruskan sepanjang hari agar amputasi dapat dikontraksi hingga 
tingkat yang tepat dan stabil, sehingga pemasangan prostesis tidak sulit. 
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2. Postur yang benar 
Untuk mencegah fleksi dan perubahan bentuk sendi, postur yang benar harus dipertahankan setiap saat. 
 Untuk mencegah kontraktur sendi pinggul dan lutut, sangat penting bagi orang yang diamputasi di 

atas lutut untuk berbaring telungkup selama minimal 1 jam sehari jika kondisi luka memungkinkan. 
 Orang yang diamputasi harus berusaha mempertahankan postur yang meregang dan lurus secara alami. 
 Jangan menempatkan orang yang diamputasi dalam posisi membungkuk untuk waktu yang lama, 

untuk menghindari kontraktur dan kekakuan sendi, dan tidak mungkin berjalan dengan prostesis. 
 Panggul harus tetap datar saat berdiri. 
 Jangan menggunakan postur yang sama atau kursi roda selama lebih dari satu jam setiap kalinya. 

 
 

Mohon perhatikan untuk amputasi di bawah lutut 
A. Jangan pisahkan kaki dengan bantal 

 

 
B. Jangan letakkan kaki yang diamputasi pada alat bantu jalan atau tongkat penyangga hingga kaki 

tersebut menekuk 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 
 

 

INDONESIAN - AMPUTATION-BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved  

 Mohon perhatikan untuk amputasi di bawah lutut 
A. Saat duduk, jangan menekuk sendi lutut yang diamputasi 

 

B. Jangan menggantung kaki yang diamputasi di tepi tempat tidur hingga sendi lutut menekuk 

 
 

C. Saat berbaring telentang, jangan menekuk sendi lutut yang diamputasi 
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3. Pencegahan jatuh 
 Jika tekanan darah Anda tidak stabil atau Anda merasa pusing atau tidak nyaman, mohon jangan turun 

dari tempat tidur dan segera beri tahu perawat. 
 Jika lantai basah dan licin, harap hubungi staf bangsal untuk menanganinya. 
 Saat bangun dari tempat tidur (termasuk pergi ke toilet), Anda harus mengikuti instruksi perawat dan 

ahli terapi fisik dengan hati-hati, dan dengan ringan menyentuh anggota tubuh yang sakit sebelum 
turun dari tempat tidur untuk memastikan bahwa pengaruh sensasi tungkai bayangan berkurang. 

 Kenakan pakaian dengan panjang yang sesuai untuk mencegah tersandung 
 
4. Pola Makan dan Nutrisi 

Setelah operasi, pasien membutuhkan nutrisi yang cukup untuk membantu penyembuhan luka, dan juga 
membutuhkan energi tambahan untuk menghadapi latihan dan penggunaan alat bantu jalan, sehingga hal-
hal berikut perlu diperhatikan: 
 Perhatikan pola makan seimbang, jangan pilih-pilih makanan, minum air putih yang cukup. 
 Berhenti merokok, karena merokok dapat mempengaruhi penyembuhan luka. 
 Hindari kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan. Latihan rehabilitasi dapat digunakan 

untuk memperkuat otot. 
 Jika Anda penderita diabetes, harap ikuti petunjuk makan dari ahli gizi. 
 Mengenai masalah pola makan dan nutrisi, rujuk ke ahli gizi untuk tindak lanjut jika perlu 

 
 
(6) Perawatan selama rehabilitasi 
1. Perawatan Tungkai yang Ada dan Tungkai yang Terkena 

 
Pembersihan sehari-hari 
 Setelah operasi, kulit di sekitar tempat yang amputasi mudah teriritasi dan mengalami trauma sehingga 

menyebabkan peradangan. Oleh karena itu, kesehatan dan kebersihan bagian yang diamputasi harus 
diperhatikan. 

 Cuci bagian yang diamputasi dengan sabun netral non-obat. Jangan menggaruk kulit dengan tangan 
Anda. Setelah dibersihkan, keringkan kaki Anda sepenuhnya dengan handuk. Jangan meninggalkan 
sisa sabun pada orang yang diamputasi, karena kulit yang kering akan teriritasi dan menyebabkan 
peradangan. Jangan gunakan disinfektan yang kuat untuk dioleskan pada kulit yang diamputasi 
(misalnya: yodium). Setelah mencuci bagian yang diamputasi, oleskan krim perawatan kulit dalam 
jumlah yang sesuai, dan jangan gunakan produk yang mengandung alkohol. 

 Biasanya yang terbaik adalah membersihkan bagian yang amputasi pada malam hari. Jangan mencuci 
bagian yang amputasi di pagi hari, karena kulit yang basah dapat dengan mudah menyebabkan 
pembengkakan serta menempel pada lengan prostesis dan saling bergesekan hingga menyebabkan 
peradangan kulit. 

 Perban direndam dalam sabun netral (jangan digosok dan dicuci dengan kuat), lalu peras airnya (tanpa 
dipelintir), ratakan di tempat yang dingin, dan gulung dengan longgar untuk penggunaan berikutnya. 

 
2. Masalah umum dalam amputasi: 

A. Goresan 
Jika kulit tungkai yang diamputasi tergores oleh prostesis, mohon ikuti langkah-langkah berikut: 
 Cuci luka dengan air hangat, lalu oleskan disinfektan antibakteri ringan, dan terakhir bungkus 

dengan selotip medis yang didesinfeksi untuk mengurangi waktu pemakaian prostesis. 
 Jika kulit sering tergores, cari bantuan ahli ortopedi prostesis. 
 Jika ada peradangan pada goresan, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan perawatan 

 
B.  Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kulit lecet 
 Jika luka lecet kecil dan tidak nyeri, dapat dicuci dengan desinfektan antibakteri ringan. Jika luka 
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lecet dipaksa melewati perangkat yang tidak dirawat secara tepat atau tidak disterilisasi, ini akan 
menyebabkan radang dan infeksi luka. 

 Jika luka lecet cukup besar, terasa nyeri dan sering terjadi, pergi ke dokter untuk mendapatkan 
perawatan. 

 
C. Pembengkakan 

Selama masa penyembuhan, amputasi biasanya menyebabkan pembengkakan. Kemudian atau selama 
penggunaan prostesis secara tidak tepat, situasi yang sama juga dapat terjadi. Karena itu, untuk 
mencegah dan mengatasi situasi ini, perhatikan hal-hal berikut: 
 Kenakan stocking kompresi atau balut bagian yang diamputasi untuk mengendalikan atau 

mengurangi pembengkakan. 
 Saat beristirahat, naikkan bagian yang diamputasi sebentar, yang dapat meningkatkan sirkulasi 

darah dan mengurangi pembengkakan. 
 Jika pembengkakan terjadi di bawah lutut, coba hindari menekuk lutut terlalu lama. 
 Jika letak kaki palsu tidak pas, konsultasikan dengan ahli ortopedi prostesis. 

 
D. Luka dan abses 

Ini adalah kejadian infeksi bakteri yang lebih parah. Gejalanya adalah demam, merah, bengkak, nyeri 
dan pembentukan pustul. Jika ini terjadi, segera konsultasikan dengan dokter dan berhenti 
mengenakan prostesis untuk sementara. 

 
3. Pembalutan 

A. Amputasi di atas lutut dan pembalutan 

 
1. Mulai dari depan dan tarik ke bawah secara diagonal dari atas 
2. Lalu balut ke belakang dan buat balutan setengah lingkaran 
3. Tarik secara diagonal di belakang dan tarik dari atas ke bawah 

 
4. Mulai balutan angka 8 

a. Mulai secara diagonal dari depan dan tarik dari bawah ke atas, melingkari bagian 
belakang 
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b. Lalu tarik secara diagonal dari depan dan tarik dari atas ke bawah, melingkari bagian 
belakang 

 
5. Ulangi membalut dengan gerakan angka 8 hingga ke ujung, dan buat dua balutan melingkar 
6. Akhirnya tempelkan dengan perekat 

 
 

7. Buat balutan melingkar terdahulu 
8. Tarik dari bagian depan ke pinggang 
9. Buat dua balutan melingkar pada pinggang 
10. Akhirnya tempelkan pada pinggang dengan perekat 

 
 

B. Amputasi di bawah lutut dan pembalutan 
1. Mulai dari lapisan pembalut pertama dari posisi lutut ke samping 

2. Tarik ke bawah secara diagonal dari atas 
3. Lalu lingkari hingga ke belakang 
4. Tarik ke atas dari bawah secara diagonal 
5. Balut secara horizontal pada lutut 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 
 

 

INDONESIAN - AMPUTATION-BOOKLET.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved  

6. Tarik secara diagonal di belakang dan tarik dari atas ke bawah 
7. Mulai balutan angka 8 

a. Mulai secara diagonal dari depan dan tarik dari bawah ke atas, melingkari bagian belakang 
b.  Lalu tarik secara diagonal ke sekeliling pojokan dari depan dan tarik dari atas ke bawah, 

melingkari bagian belakang 

8. Ulangi membalut dengan gerakan angka 8 hingga mencapai ke bawah lutut 
9. Buat balutan melingkar pada bagian ujung bawah 
10. Lalu tarik secara diagonal di belakang dari bawah ke atas lutut untuk membuat balutan melingkar, 

dan akhirnya rekatkan dengan perekat 
 
Catatan untuk pembalut: 
 Saat membalut, keeratannya harus tepat dan tekanannya harus merata. 
 Hindari meninggalkan kerutan, gunakan tangan untuk meratakan kerutan. 
 Setelah amputasi di atas lutut dan pembalutan, lutut harus terekspos dan tidak sepenuhnya tertutup oleh 

pembalut, sehingga tidak mempengaruhi pergerakan. 
 

Pasien perlu terus mencegah fleksi dan perubahan bentuk sendi, sehingga tidak mempengaruhi penggunaan 
prostesis. 
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4. Latihan rehabilitasi 
Latihan rehabilitasi untuk amputasi di bawah lutut adalah sebagai berikut:  
A. Peregangan 
 Peregangan fleksor pinggul 

Berbaring tengkurap di tempat tidur, letakkan gulungan handuk di bawah bagian yang amputasi. 
Ketebalan handuk seharusnya hanya membuat bagian depan paha terasa seperti ditarik. Simpan 
selama 20 menit. Ketebalan handuk dapat disesuaikan untuk meningkatkan tingkat tarikan. 

 
 

B. Latihan otot 
 Penguatan fleksi pinggul 

Berbaring tengkurap di tempat tidur, letakkan gulungan handuk di bawah bagian yang diamputasi, 
tekan bagian yang diamputasi dengan kuat untuk mengangkat bokong, tahan selama 10 detik, 
rileks, dan ulangi 10 kali. 
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 Penguatan ekstensor pinggul 
Berbaringlah di tempat tidur, gulung handuk di bawah bagian yang diamputasi, dan jaga agar kaki 
lainnya tetap vertikal. Bagian yang diamputasi ditekan dengan kuat untuk mengangkat bokong, 
tahan selama 10 detik, dan rileks. Ulangi 10 kali. 

 
Berbaring tengkurap di tempat tidur, angkat bagian yang diamputasi, tahan selama 10 detik, rileks, 
dan ulangi 10 kali 

 
 

 Hip abduction strengthening  
Lie on the side on the bed, lift the amputee up, hold for 10 seconds, relax, repeat 10 times 

 
Ikat karet gelang olahraga ke ujung proksimal amputasi, paksa bagian yang diamputasi untuk 
membuka ke luar, tahan selama 10 detik, rileks, dan ulangi 10 kali. 

 
 

 Penguatan aduksi pinggul 
Berbaring miring dengan lutut normal ditekuk di dekat bagian yang diamputasi. Letakkan di depan, 
angkat bagian yang diamputasi, tahan selama 10 detik, rileks, dan ulangi 10 kali. 
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Berbaring telentang di tempat tidur, gulung handuk di antara kedua kaki, remas handuk dengan 
kuat dengan kaki, tahan selama 10 detik, rileks, dan ulangi 10 kali. 

 
 Penguatan otot perut 

Berbaring telentang di tempat tidur, dengan kaki normal ditekuk di tempat tidur, tangan di lutut, 
bagian yang diamputasi, kepala dan bahu bersama-sama diangkat, tahan selama 5 detik, rileks, 
ulangi 10 kali 

 
 Penguatan tungkai tubuh atas 

 

 
Duduk di tempat tidur, letakkan kaki rata, luruskan tangan, angkat tubuh dari tempat tidur dengan 
kuat, tahan selama 5 detik, rileks, ulangi 10 kali 
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Latihan rehabilitasi untuk amputasi di bawah lutut adalah sebagai berikut: 

A. Peregangan 
 Peregangan ekstensor lutut 

Luruskan kaki di atas tempat tidur, tarik paha lebih dekat ke dada, lalu tekuk lutut sedapat mungkin. 
Akan ada sensasi tertarik di depan paha. Tahan selama 10 detik, rileks, dan ulangi 10 kali 
 

 

 
 Peregangan fleksor lutut 

Duduk di lantai, buka kaki, luruskan lutut, luruskan punggung, lalu tekuk tubuh bagian atas ke 
satu sisi untuk membuat bagian belakang paha terasa seperti ditarik. Tahan selama 10 detik, rileks, 
lalu tekuk ke sisi lain selama 10 detik, rileks, ulangi 10 kali. 
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B. Latihan otot 

 Penguatan ekstensor lutut 
Berbaring tengkurap di tempat tidur, letakkan handuk di bawah bagian yang diamputasi, 
tekan bagian yang diamputasi secara kuat hingga lutut lurus, tahan 10 detik, rileks, ulangi 
10 kali 

 
 

 Penguatan fleksor lutut 
Berbaring di atas punggung di tempat tidur, gulung handuk di bawah bagian yang diamputasi,  
tekan bagian yang diamputasi secara kuat hingga lutut menekuk, tahan 10 detik, rileks, ulangi 10 
kali.
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5. Perawatan prostesis 
Bergantung pada kondisi pasien sebelum dan sesudah operasi dan kemajuan rehabilitasi, jika perlu, ahli 
ortopedi akan mengatur pasien untuk memasang prostesis dan melakukan pelatihan terkait untuk 
membantu memulihkan kemampuan aktivitas mandiri sehari-hari. Mungkin ada kesalahan penyesuaian 
pada tahap awal, tetapi ahli ortopedi dapat terus memodifikasinya agar sesuai dengan anggota badan untuk 
menghindari luka tekan dan mencapai efek kebebasan bergerak. 

 
 Sebelum mengenakan prostesis, Anda perlu memakai kaus kaki amputasi, lebih baik dari katun atau 

wol.  
 Harus diganti setiap hari, cara mencucinya seperti ini: 
 Gunakan tangan untuk menggosok pelan-pelan dan jangan dimasukkan ke mesin cuci. 
 Letakkan kaus kaki amputasi atau perban di tempat yang sejuk untuk dikeringkan. Jangan kena 

paparan sinar matahari, dan hindari berdekatan dengan benda-benda yang terlalu panas, jika tidak 
elastisitas pembalut akan rusak. Setiap kali selesai dicuci, harus benar-benar dikeringkan sebelum 
digunakan. 

 Jika kaus kaki robek, sebaiknya diganti, karena kerutan akibat memperbaiki kaus kaki dapat 
menyebabkan iritasi dan merusak kulit. 

 Jika perban digunakan, kendurkan perban tiga sampai empat kali sehari, dan periksa bagian yang 
diamputasi apakah merah, lecet, dan mengalami kerusakan kulit dengan cermin. Jika kulit sering 
tergores oleh ujung jari kaki, konsultasikan dengan ahli ortopedi prostesis. 

 Bersihkan keringat dan debu pada protesis setiap hari, bersihkan permukaan bagian dalam dengan 
kain lembab yang dibasahi dengan sabun, lalu gunakan kain yang dibasahi dengan air untuk menyeka 
sabun; jangan pernah menuangkan air ke dalamnya, karena air akan merusak bagian kulit dari protesis. 
Ini juga akan membuat sendi prostesis berkarat. Lumen yang lembab akan mengiritasi kulit, 
menyebabkan cedera pada bagian yang diamputasi dan infeksi. 

 Jika ada tanda-tanda infeksi pada goresan, silakan berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan 
perawatan. 

 Jangan mencoba menyesuaikan atau mengganti bagian prostesis apapun. Jika mengalami kesulitan, 
harap segera mencari bantuan dari ahli ortopedi prostesis. 

 
 
6. Perawatan psikologis dan emosi 

Amputasi akan menyebabkan pasien menghadapi tantangan baru dalam hal struktur fisik, mentalitas atau 
mobilitas. Pasien dan keluarganya harus menghadapi banyak kejutan mendadak dan berbagai kesulitan 
dalam hidup. Mereka cenderung merasa kehilangan dan tidak berdaya, depresi, dan juga merasa tidak 
nyaman dan cemas karena butuh berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Jika seseorang mengalami 
reaksi emosional di atas terus menerus, pasien dan keluarganya dapat: 
 Mendorong dan mendukung pasien, menunjukkan lebih banyak kepedulian dan dukungan positif. 
 Memahami dan memperhatikan kesulitan yang dihadapi pasien, lebih banyak mendengarkan mereka. 
 Lebih banyak menemani pasien, sehingga pasien memiliki kesempatan untuk mengekspresikan 

emosinya selama waktu bersama-sama. 
 Menetapkan gol jangka pendek dan jangka panjang yang realistis dan dapat dicapai dengan pasien, 

dan bekerja keras bersama untuk mempraktikkannya. Jangan memberikan harapan palsu sembarangan. 
 Mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam kelompok hobi, meningkatkan kegembiraan hidup, dan 

mendapatkan rasa pencapaian dan kepuasan darinya. 
 Jika mengalami gejala depresi seperti suasana hati yang buruk, reaksi/pemikiran yang lambat, 

menyalahkan diri sendiri, insomnia, kehilangan nafsu makan, dll, cari bantuan dari staf medis atau 
psikolog sesegera mungkin. 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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7. Instruksi Pemulangan 
 Periksa bagian yang diamputasi setiap hari apakah ada lecet, kerusakan kulit, dll. Pada saat 

yang sama, kondisi tungkai yang sehat juga perlu diperiksa. 
 Terus lakukan latihan rehabilitasi. 
 Perhatikan postur bagian yang diamputasi yang tepat. 
 Terus gunakan pembalut elastis untuk membalut bagian yang diamputasi atau kenakan stocking 

elastis, dan ikuti prinsip pembalutan. 
 Ikuti instruksi untuk pemeriksaan tindak lanjut secara tepat waktu. 
 Jika gejala-gejala berikut terjadi, hubungi untuk tindak lanjut sesegera mungkin: 

 Luka merah, bengkak, panas, nyeri dan terjadi fenomena peradangan atau pengeluaran 
cairan abnormal lainnya. 

 Nyeri terus-menerus dan parah pada luka. 
 Jahitan luka terlepas. 
 Demam terus-menerus. 

 Pada hari-hari awal setelah meninggalkan rumah sakit dan pulang ke rumah, sering jatuh saat 
bangun di tengah malam hari (untuk pergi ke toilet atau tiba-tiba perlu mengangkat telepon, 
namun lupa mengambil tongkat atau prostesis). Karena itu, sebelum tidur, alat penyangga perlu 
diletakkan di samping tempat tidur pada di tempat yang mudah dijangkau: ingat untuk 
menggunakan alat penyangga saat bangun berdiri. 

 
 
8. Organisasi kehidupan kembali 

Instruksikan pasien dan keluarga tentang cara menghadapi hidup baru, seperti mengganti pekerjaan, 
mengganti lingkungan rumah untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasien (misalnya, memasang 
gagang pegangan tangan di kamar mandi, dll.). Waktu dan kesabaran diperlukan oleh pasien untuk 
melanjutkan kehidupan sosial sebelumnya; dan ia perlu menjaga kondisi mental optimis, yang 
membantu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.  
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9. Bantuan Masyarakat 
Proses rehabilitasi setelah amputasi memakan waktu lama. Selain kerja sama era tantara pasien, 
anggota keluarga, perawatan, dan staf medis juga ada berbagai kelompok masyarakat yang 
menyediakn layanan dukungan, seperti latihan rehabilitasi, aktivitas kelompok, dan kelompok 
berbagai untuk orang yang mengalami hal yang sama. Partisipasi aktif membantu pasien untuk 
keluar dari kesulitan dan trauma, pulih sesegera mungkin, dan beradaptasi kembali serta memasuki 
hidup baru. 
(Konten berikut ini hanya sebagai rujukan, informasinya dapat berubah dari waktu ke waktu) 

  
 

 
Perkumpulan Rehabilitasi Hong Kong (Telepon: 2855 9360)  
http://www.rehabsociety.org.hk/zh-hant/ 
Perkumpulan Rehabilitasi Hong Kong didirikan pada tahun 1959 dan merupakan organisasi amal terdaftar yang 
diakui pemerintah. Lebih dari 20 pusat layanan telah didirikan di Hong Kong dan Cina Daratan untuk 
menyediakan layanan transportasi dan perjalanan, rehabilitasi, dan perawatan berkelanjutan yang mudah diakses 
dan tepat serta berkualitas tinggi bagi penyandang difabel, penderita penyakit kronis dan lansia, termasuk 
layanan masyarakat dan siang hari, “Rehabus” dan layanan perawatan di rumah. 
 
 

 
Tenaga Rehabilitasi Hong Kong (Telepon: 3471 7000) 
http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php 
Organisasi layanan rehabilitasi amal yang didirikan pada tahun 1995 utamanya melayani penyandang disabilitas 
fisik, dan penderita penyakit kronis serta mantan penderita penyakit mental. Misinya adalah mendorong 
pengembangan diri penyandang disabilitas, membantunya mencari pekerjaan, berintegrasi ke dalam masyarakat, 
serta mendorong perbaikan kebijakan rehabilitasi, sehingga Hong Kong dapat mengembangkan kota bebas 
rintangan. “Pusat Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas” yang dibuka oleh asosiasi ini didedikasikan 
untuk menyediakan pelatihan kejuruan dan peluang magang bagi penyandang disabilitas.  
 
 

 
Asosiasi PHAB Hong Kong (Telepon: 2551 4161) 
http://www.hkphab.org.hk/zh-hk/pi-service-news 
 “Perpustakaan Sumber Daya Disabilitas” berisi berbagai informasi terkait integrasi penyandang disabilitas, 
serta materi pengajaran yang diterbitkan dalam kerja sama dengan berbagai organisasi profesional, serta salindia 
yang dapat digunakan untuk pelatihan dasar. Asosiasi ini juga mendorong pendidikan “inklusifitas di antara 
penyandang disabilitas dan orang yang sehat” serta mengorganisir aktivitas di sekolah agar siswa memahmi 
“inklusifitas” dan belajar untuk menghargai satu sama lain. 
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