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Atroskopi 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 

 
Pendahuluan 

Artroskopi umum digunakan untuk sendi lutut, pergelangan kaki dan bahu. Alat ini 

digunakan untuk menvisualisasi kondisi interior sendi, menggunakan tabung serat optik 

kecil yang disebut artroskopi. 

 

Tujuan 

Dengan mengamati kondisi interior sendi, diagnosis dan perbaikan dapat dibuat dengan bantuan 

artroskopi. 

 
Persiapan Pra-operasi 
 Pemeriksaan tubuh min. tes darah, x-ray, tes urin, elektrokardiogram, dll. 

 Mandi sebelum operasi. 

 Berhenti makan dan minum pada waktu yang ditentukan. 

 Dokter bius dapat dikonsultasikan jika perlu dan memutuskan cara pembiusan seperti bius 
umum, area atau tulang belakang. 

 Diperlukan persetujuan tertulis. 
 

Prosedur 

Dokter bedah akan membuat irisan kecil pada kulit pasien dan memasukkan alat seukuran pena ke 

dalam sendi. Bersamaan dengan penggunaan alat lain, mis. pisau bedah, kamera, dll., dokter bedah 

dapat mengamati, memanipulasi atau memperbaiki struktur internal sendi. 

 
Perawatan pasca operasi 
 Pola makan dapat dikembalikan setelah pasien sadar penuh kembali. 

 Anda mungkin mengalami nyeri pada luka yang dapat diredakan dengan analgesik. 

 Terapi es dapat membantu meredakan nyeri dan mengendalikan pembengkakan. 

 Awalnya, tempat yang dioperasi akan dibalut tebal dan diangkat untuk mencegah 
pembengkakan. Belat atau penyangga dapat dibuat untuk melindungi anggota tubuh yang 
terkena. 

 Prinsip perawatan luka adalah jaga tetap bersih dan kering. 

 Hindari terlalu banyak menggerakkan tungkai tubuh yang dioperasi. 
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 Jika perlu, dapat dirujuk ke ahli fisioterapi untuk olahraga dan latihan penguatan otot. 

 

Komplikasi 

Jarang, namun mungkin terjadi infeksi, pembengkakan berlebihan atau perdarahan. 

 

Tindak lanjut 

Tindak lanjuti sesuai jadwal. Semoga Cepat Sembuh! 
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