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Sindrom Carpal Tunnel  
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 
 

Pendahuluan 
Carpal Tunnel adalah ruang di bawah sisi volar pergelangan tangan. Ada otot, tendon, dan saraf 
median yang melaluinya. Dalam beberapa situasi, mis. gerakan berulang pergelangan tangan, 
trauma pergelangan tangan, pasien dengan rheumatoid arthritis, penyakit tiroid, diabetes, 
menopause, kehamilan dll, di mana saraf median dikompresi, ini menyebabkan sindrom carpal 
tunnel dan mengakibatkan mati rasa, sensasi kesemutan dan nyeri tangan, mempengaruhi kegiatan 
sehari-hari. 

 

 

 
 Translated content 
Carpal Tunnel Carpal Tunnel 
Carpals Karpal 
Median Nerve  Saraf Median 

 
Cara Perawatan 
 Istirahat yang cukup dan modifikasi aktivitas 
 Obat-obatan oral, mis. obat anti peradangan, diuretic, dll. 
 Fisioterapi, mis. terapi ultrasound, Terapi okupasi, mis. belat tangan. 
 Olah raga untuk meredakan tekanan carpal tunnel dan membebaskan saraf median dari 

tekanan. Ini dapat dilakukan melalui operasi terbuka atau endoskopi. Operasi biasanya dilakukan 
dengan bius lokal. Jika kondisi pasien stabil, ia dapat dipulangkan pada hari yang sama 
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 Mengistirahatkan pergelangan tangan dan mencegah menekuk pergelangan tangan yang sakit 
dapat membantu mengendalikan peradangan dan pembengkakan 

 Memobilisasi jari dan sendi lain dari ekstremitas atas dapat membantu mengurangi 
pembengkakan dan meningkatkan fungsi. 

 Jika ada luka di pergelangan tangan, jaga agar tetap bersih dan kering. Hindari membasahi luka. 
Jika ada jahitan yang perlu dilepas, biasanya akan dilepas 14 hari setelah operasi. Minta jahitan 
dilepaskan di klinik kesehatan seperti yang diinstruksikan. 

 Jika ada nyeri luka, minum obat pereda nyeri sesuai resep. 

 Jika Anda telah menjalani operasi, dan terjadi pendarahan hebat atau keluarnya cairan 
bernanah dari luka, atau kemerahan, bengkak, atau nyeri terus-menerus pada luka, segera 
minta saran dokter. 

 
Tindak lanjut 
Ingat untuk menghadiri pemeriksaan tindak lanjut sesuai jadwal. Semoga Lekas Sembuh! 

 
Komplikasi Operasi 
Jarang terjadi, namun mungkin terjadi infeksi luka, kerusakan saraf, dll.  
Setelah sembuh sekalipun, sindrom carpal tunnel masih dapat kambuh. Karena kondisi pasien 
berbeda-beda, cara perawatan dan rehabilitasi dapat berbeda-beda. Jika perlu, mohon minta saran 
ahli. 
 
 
Informasi diberikan oleh Departemen Ortopedi dan Traumatologi, Rumah Sakit Queen Mary  
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