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Penggantian Pinggul Total (Perawatan Pra dan Pasca 

Operasi)  
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 
 
Pendahuluan 
Penggantian Pinggul Total adalah prosedur operasi untuk menggantikan dengan sendi pinggul 
buatan. Untuk menfasilitasi proses rehabilitasi Anda, buklet ini membantu Anda memahami 
operasi, perawatan pra operasi dan pasca operasi serta resiko terkait. 
 
Anatomi dan Fungsi Sendi Pinggul  
Sendi pinggul adalah sendi bola dan soket, dibentuk oleh artikulasi kepala femoralis yang membulat 
dan asetabulum panggul yang seperti cangkir. Permukaan sendi ditutupi oleh tulang rawan. 

 
Acetabulum Asetabulum 
Femoral Head  Kepala Femoralis 
Femoral Neck  Leher Femoralis 
Femur  Femur 
Hip Joint Sendi Pinggul 
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Saat Anda menderita artritis atau nekrosis avaskuler atau trauma pada pinggul, tulang rawan atau 
tulang pada sendi pinggul akan mengalami kerusakan. Anda dapat merasa nyeri dan kaku pada 
sendi pinggul.  

 
Diagram 1 

 

Diagram 2 
Acetabulum Asetabulum 
Femoral Head Kepala Femoralis 
Articular Cartilage Tulang Rawan 

Artikuler 
 

Diagram 1 dan 2: Pinggul normal (tampilan anterior) 

 

 

Diagram 3 

 

Diagram 4 
Bone Spurs Taji Tulang 

 

Diagram 3 dan 4: Pinggul penderita artritis (tampilan anterior) 
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Untuk perawatannya, pasien dapat mencoba analgesik oral dan modifikasi gaya hidup. Jika 
perawatan tanpa operasi tidak berhasil, mereka dapat mempertimbangkan untuk melakukan 
penggantian pinggul total. 
 
Indikasi Penggantian Pinggul Total 
 Necrosis avaskuler 
 Keretakan kepala atau leher femoralis 
 Artritis 
 Osteoartritis 
 Rematik 
 Spondilitis ankilosa

 

Tujuan Operasi 
 Mengurangi nyeri pinggul 
 Menjaga kestabilan sendi pinggul 

 
Bagaimana Penggantian Pinggul Total dapat membantu Pasien? 
 Mengurangi nyeri 
 Memperbaiki jangkauan gerakan pinggul 
 Memperbaiki sendi pinggul yang berubah bentuk 
 Memulihkan fungsi, kekuatan otot dan kemampuan berjalan 
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Desain Penggantian Pinggul Total  
Penggantian pinggul total adalah operasi yang membuang tulang dan tulang rawan yang mengalami 
penyakit atau kerusakan, kemudian sendi yang terkena digantikan dengan sendi buatan baru. 
Implan penggantian pinggul total terdiri atas cangkir asetabulum, bola kepala dan cabang femur. 
Implan ini biasanya terbuat dari logam, polietilen atau keramik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implan Penggantian Pinggul Total 
 
Fiksasi Sendi Buatan 
Cara fiksasi meliputi fiksasi dengan semen, fiksasi tanpa semen dan metode hibrida. 
 
Fiksasi dengan semen 
Semen khusus untuk tulang digunakan untuk merekatkan implan. Semen ini tidak mengikat tulang 
dengan; tapi utamanya mengisi ruang di antaranya untuk menfasilitasi perekatan. Pengerasan 
semen tulang hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Fiksasi semen memungkinkan pasien 
untuk berjalan dan melanjutkan aktivitas pada periode awal pasca operasi. 
 
Fiksasi tanpa semen 
Prostesis logam berpori memungkinkan jaringan tulang tumbuh ke dalam prostesis dalam beberapa 
minggu. Metode ini memperkuat integrasi antara tulang dan implan tanpa menggunakan semen. 
 
 

Bola 

Kepala 

Cangkir 

Asetabulum  

Batang 

Femoralis 
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Dokter bedah Ortopedi akan menyarankan jenis implant pinggul dan cara fiksasi yang cocok. Jika 
Anda memiliki pertanyaan, silahkan konsultasikan dengan dokter.  
 
Posedur Operasi 
 Sayatan (sekitar 10 inci atau 25 cm) dibuat pada bagian lateral atau posterior pinggul yang 

dioperasi. 
 Dislokasi kepala femoralis dari asetabulum. Ukuran cangkir yang sesuai akan ditempatkan ke 

dalam asetabulum. 
 Pelepasan kepala femoralis dan implan batang dengan ukuran yang sesuai dimasukkan ke 

dalam kanal femoralis. Penggunaan semen untuk fiksasi jika diindikasikan. Ukuran bola kepala 
yang sesuai diletakkan pada batang. Dan kemudian kepala femoralis ditarik kembali ke dalam 
acetabulum. 

 Akhirnya, selang drainase dapat ditempatkan di dekat luka. Dan luka utama akan ditutup 
dengan staples atau jahitan. 

 Pasangkan perban jika perlu. 
 
Hasil yang Diharapkan 
Setelah operasi, nyeri pada pinggul dan mobilitas diharapkan membaik. Anda mungkin merasa 
kebas di sekitar luka operasi. Serta mengalami kekakuan pada sendi buatan baru, terutama jika 
terlalu banyak ditegangkan. Akan tetapi, masalah ini akan menghilang seiring dengan waktu.   
 
Pada umumnya, 90% sendi pinggulan palsu diharapkan dapat digunakan selama lebih dari 10 
tahun. Untuk pasien muda dan aktif, sendi buatan mungkin dapat mengalami kerusakan mekanik 
dan melonggar. Operasi perbaikan mungkin diperlukan. 
 
Resiko dan Komplikasi  
Penggantian Pinggul Total adalah prosedur operasi yang aman dan umum dilakukan. Akan tetapi, 
tetap dapat ditemukan komplikasi yang tidak diinginkan. 
Komplikasi umum 
Sama seperti prosedur operasi lainnya, mungkin terjadi komplikasi umum: infeksi luka, pneumonia, 
infarksi miokardia dan stroke, dll. 
Komplikasi Spesifik 
1. Pendarahan 

Tingkat kehilangan darah bervariasi dan transfusi darah bergantung pada kondisi pasien. 
2. Cedera saraf 

Khususnya, mungkin terjadi kerusakan saraf di sekitar pinggul. Ini dapat mengakibatkan 
perubahan sensasi serta kelemahan di sepanjang kaki secara sementara atau permanen. Pasien 
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dapat mengalami rasa kebas ringan di sekitar luka. Kondisi ini akan berangsur-angsur membaik. 
Cedera pembuluh darah dapat terjadi namun jarang.  

3. Trombosis Pembuluh Darah Dalam dan Embolisme Paru 
Trombosis pembuluh darah dalam setelah penggantian pinggul total dapat terjadi dan kejadian 
embolisme paru jarang. Embolisme paru parah dapat berujung pada kegagalan fungsi paru-paru 
dan kematian. 

4. Infeksi Sendi Pinggul 
Pasien dapat mengalami infeksi setelah Penggantian Pinggul Tottal. Akan tetapi, taraf infeksi 
relatif rendah. Untuk penderita diabetes, resiko infeksi relative lebih tinggi.  

5. Kekakuan Sendi 
Kekakuan pinggul dapat terjadi namun jarang. 

6. Pergeseran Sendi 
Pergeseran sendi pinggul buatan dapat terjadi namun jarang.  

 
Sebelum operasi, pasien harus memahami resiko dan komplikasi operasi. Untuk informasi lebih 
lanjut mohon diskusikan dengan dokter. 
 
 
Persiapan sebelum Operasi 
1. Edukasi Pra Operasi 

Perawatan khusus akan menjelaskan tentang perawatan sebelum dan sesudah operasi, 
pengendalian nyeri, rehabilitas dan rencana pemulangan kepada Anda. Mohon ajukan 
pertanyaan jika ada pertanyaan. 

2. Izin Operasi 
Dokter bedah akan menjelaskan tujuan operasi, prosedur, perawatan dan komplikasi yang 
mungkin terjadi sebelum Anda menandatangani formulir persetujuan. 

3. Penilaian Anestesi 
Dokter bius akan mendiskusikan prosedur pembiusan dan komplikasi yang mungkin terjadi 
(umum atau epidural) dengan Anda. Anda dapat dirujuk ke dokter ahli lain untuk penilaian lebih 
lanjut dan pengelolaannya untuk mengoptimalkan status kesehatan Anda. 

4. Pemeriksaan tubuh pra operasi meliputi 
 Tinggi dan berat badan 
 Elektrokardiografi (EKG) 
 Tes darah dan urin 
 X-ray Dada dan Lutut 
 Jika Anda memiliki karang gigi, penyakit periodontis atau gigi goyah, mohon minta saran 

dokter gigi sebelum operasi untuk meminimalkan resiko pembiusan dan infeksi implan 
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pasca operasi 
5. Saran kesehatan sebelum Operasi 
 Jika Anda merasa tidak sehat, mis. flu, diare, infeksi saluran kemih atau infeksi kulit pada 

tubuh bagian bawah, mohon minta saran dokter.  
 Jangan menggunakan koyo analgesik pada lutut untuk menghindari iritasi kulit. 
 Berhenti merokok dan minum minuman beralkohol. 
 Ikuti saran dokter untuk menunda konsumsi obat-obatan seperti antikoagulan mis. 

warfarin/Plavix, obat-obatan Cina atau Obat-obatan Anti-inflamasi Non-steroid (NSAID). 
 
Pengaturan Masuk ke Rumah Sakit 
1. Barang milik pribadi 
 Dokumen identifikasi pasien (asli) 
 Slip admisi 
 Obat-obatan yang ada sekarang (dilabel jelas) 
 Barang-barang kebutuhan pribadi (handuk, sikat gigi, sandal anti licin, tisu toilet, celana 

panjang longgar, dll.) 
 

2. Benda yang perlu ditinggal sebelum masuk rumah sakit 
 Tidak boleh mengenakan rias wajah, cat kuku atau cat kuku bening.  
 Anting-anting, kalung dan cincin harus dilepaskan. 
 Jangan membawa uang dalam jumlah besar dan benda berharga saat masuk rumah sakit. 

Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang milik Anda. 
 

3. Pengaturan obat-obatan dan puasa 
Pengaturan sesuai dengan kategori admisi (Kategori I atau Kategori II) sebagai berikut: 
 
Kategori I (Masuk satu hari sebelum operasi) 
 Sarapan pagi dan minum obat seperti biasa. 
 Mulai puasa setelah tengah malam. 
Kategori II (Masuk pada hari operasi) 
 Puasa setelah tengah malam di rumah sebelum masuk rumah sakit. 
 Pada hari masuk rumah sakit, minum obat-obatan sesuai resep dokter.  
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Persiapan Pra-operasi 
1. Malam hari sebelum operasi 
 Kebersihan pribadi 

Mandi dan mencuci rambut harus dilakukan sebelum operasi.  
 Puasa sebelum operasi 

Pasien disarankan untuk tidak makan atau minum setelah tengah malam. 
 Persiapan usus  

 
2. Hari operasi 
 Pengobatan 

Mohon berkonsultasi dengan dokter jika ragu. Sesuai kondisi pasien, obat-obatan tertentu 
dapat dikonsumsi sesuai petunjuk dokter bius.  

 Persiapan sebelum masuk kamar operasi 
 Buang air 
 Kenakan penutup rambut, gaun operasi dan stocking 
 Lepaskan gigi palsu, lensa kontak, perhiasan dan benda-benda logam 
 Pastikan lokasi yang akan dioperasi telah ditandai agar mudah diidentifikasi 

 Barang milik 
 Semua barang milik, seperti uang, perhiasan, jam tangan dan ponsel harus disimpan 

oleh keluarga atau dikunci dalam loker pasien. 
 
 
Perawatan Pasca Operasi 
1. Pereda nyeri 

Dokter bius akan meresepkan Analgesia di Bawah Kendali Pasien (PCA) dan analgesik oral untuk 
meredakan nyeri. Nyeri biasanya berkurang dalam waktu 2 hingga 3 hari, mesin PCA akan 
dilepaskan untuk pelatihan olah raga diri. Ahli fisioterapi akan menggunakan terapi es pada 
lutut yang dioperasi untuk meredakan nyeri dan mengendalikan pembengkakan. 

Analgesik Oral 

 

Mesin Analgesia di Bawah Kendali Pasien (PCA) 
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2. Perawatan Luka 

Pembalut luka akan diganti jika tampak ada rembesan atau luka oleh dokter bedah. Jika tidak, 
pembalut luka operasi harus dijaga tetap utuh dan kering untuk mencegah infeksi luka. 

3. Tabung drainase 
Tabung drainase luka dapat ditempatkan di dekat area bedah untuk mencegah pembentukan 
hematoma. Dalam 1-2 hari pasca operasi, tabung drainase luka akan dilepas sesuai petunjuk 
dokter. 

4. Olahraga dan ambulasi 
Anda perlu mulai melakukan latihan nafas dalam dan batuk untuk mencegah pneumonia. Ahli 
fisioterapi memulai latihan berdiri dan berjalan secara dini, yang membantu menjaga jangkauan 
gerakan dan mengembalikan kekuatan otot lutut yang dioperasi. 

5. Pencegahan Trombosis Pembuluh Darah Dalam (DVT) pada tungkai tubuh bawah 
Trombosis Pembuluh Darah Dalam (DVT) adalah pembentukan gumpalan darah (trombus) pada 
pembuluh darah dalam. Tanda-tanda DVT dapat meliputi nyeri, bengkak, atau rasa hangat pada 
tungkai yang terkena. Gumpalan yang lepas dan bergerak melalui pembuluh darah ke jantung 
dan paru-paru dikenal sebagai embolisme paru (PE). Ini dapat berujung ke komplikasi serius 
seperti kegagalan fungsi paru-paru dan dapat bersifat fatal. 

 Upaya pencegahan 
 Lakukan latihan pompa pergelangan kaki 20 kali per jam (fleksi dan 
peregangan penuh sendi pergelangan kaki). 
 Jangan menyilangkan kaki atau duduk lama. Saat berdiri atau berjalan 
selama lebih dari 30 menit, perlu melakukan latihan peregangan tungkai 
tubuh bawah untuk mengodorng sirkulasi dan mengurangi 
pembengkakan. 
 Jaga berat tubuh optimal, minum air yang cukup dan berhenti 
merokok. 

 Sesuai pembengkakan dan mobilitas kaki pasien, perlu mengenakan kaus kaki anti embolisme 
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sekitar satu hingga tiga bulan untuk mencegah trombosis pembuluh darah 
dalam. 
 Perawatan kaus kaki anti embolisme: 
Kaus kaki dapat dicuci dengan sabun.  
Hindari penggunaan pemutih dan pengering binatu yang dapat 
memperpendek usia kaus kaki. 
 
 

 
 
Di bawah kondisi berikut ini, pasien perlu minta saran dokter: 
 Betis membengkak, panas dan nyeri 
 Demam dan nafas tersengal 
 
Tindakan pencegahan terkait pinggul secara dirawat di rumah sakit 
 Untuk mencegah pergeseran pinggul, bantal penyangga ditempatkan di antara kaki untuk 

mencegah menyilangkan kaki dan membuat sendi pinggul tetap berada pada posisi abduksi.  
 Hindari berbaring pada sisi yang dioperasi. Anda harus menempatkan bantal di antara kaki saat 

berbaring pada sisi yang tidak dioperasi. 
 Istirahat dengan posisi agak terangkat dan jangan menaikkan tempat tidur lebih dari 45 

derajat. Jangan naikkan ujung bawah tempat tidur untuk mencegah tegangan tekukan pada 
sendi pinggul.  

 
Abduction Pillows 

 
1. Aktivitas 
 Bantal penyangga diletakkan di antara kedua kaki untuk mencegah pergeseran pinggul dini.  
 Gunakan pispot spesifik untuk mencegah regangan sendi pinggul secara berlebihan.  
 Ahli fisioterapi akan mengajarkan latihan mobilisasi untuk memperkuat pinggul dan 

penggunaan alat bantu berjalan yang sesuai.  
 Duduk di kursi dengan posisi dudukan miring untuk mencegah menekuk pinggul lebih dari 90 
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derajat. 

 
Kursi dengan Dudukan Miring 

2. Untuk mencegah pergeseran pinggul: Ikuti tindakan pencegahan Penggantian Pinggul Total 
 Jangan berjongkok 
 Jangan silangkan kaki 
 Jangan tekuk pinggul > 90 derajat 
 
DO NOT 
 

 
Jangan menekuk tubuh ke depan 

 
Jangan menekuk pinggul yang dioperasi 
secara berlebihan > 90 derajat 

 
Jangan menyilangkan kaki 
 

 
Jangan memutar kaki ke dalam saat berdiri 
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Jangan menyangga pinggul saat berbaring di 
tempat tidur 

 

 
 
Anda perlu…….LAKUKAN 
 
 Saat di tempat tidur 

Letakkan bantal tebal di antara 
kaki 

 
 Berbaring dan bangun dari 

tempat tidur 
Gerakkan tubuh ke tepi tempat 
tidur dan terus sangga kaki yang 
dioperasi. 

 
 Bangun dari atau duduk di atas 

kursi 
Hindari menekuk pinggul yang 
dioperasi lebih dari 90 derajat, 
Anda dapat menggunakan lengan 
kursi untuk berdiri. 
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Mengenakan dan Menanggalkan Celana 
Untuk mengenakan celana, duduk di kursi atau tepi 
tempat tidur. Gunakan alat penggapai untuk 
mengenakan celana pada kaki yang dioperasi dahulu, 
diikuti oleh kaki yang tidak dioperasi. Tarik celana ke 
atas lalu berdiri. 
Untuk menanggalkan celana, duduk di kursi atau tepi 
tempat tidur. Turunkan celana hingga ke pinggul lalu ke 
lutut. Tanggalkan celanan dari sisi yang tidak dioperasi 
terlebih dahulu dan gunakan alat penggapai untuk 
menanggalkan celana dari sisi yang dioperasi. 
 

 

Mengenakan dan Melepaskan Kaus Kaki 
Masukkan kaus kaki pada alat bantu mengenakan kaus 
kaki. Letakkan alat bantu di lantai dan gerakkan kaki ke 
dalam kaus kaki. Tarik ke atas lalu lepaskan talinya. 
Untuk melepaskan kaus kaki, gunakan sendok sepatu 
atau alat penggapai. 

 

 
3. Nutrisi 
Untuk mendorong penyembuhan luka, diet seimbang dan vitamin direkomendasikan. 
 
4. Buang air 
Kesulitan buang air kecil dan sembelit umum terjadi setelah pembiusan umum dan tulang belakang. 
Sesuai kondisi pasien, penggunaan kateter atau penggunaan kateter secara berselang akan 
dilakukan untuk mengosongkan kantung kemih. 
Jika sembelit, pasien perlu melapor ke ahli perawatan kesehatan untuk perawatan yang tepat. 
 
5. Pelepasan jahitan / staples 
Jahitan atau staples akan dilepaskan pada Hari ke-10 hingga 14. 
 
6. Pemulangan 
Pasien dapat pulang jika dapat berjalan stabil dengan alat bantu. 
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Saran Pemulangan 
1. Terus berolahraga untuk menjaga kekuatan otot dan stabilitas sendi pinggul 
2. Jaga agar luka tetap bersih dan kering.  
3. Hindari berjongkok dan terlalu banyak memutar pinggul pada tahap awal. 
4. Lakukan latihan tungkai tubuh bawah setiap 30 menit selama perjalanan jarak jauh untuk 

mencegah pembengkakan dan trombosis pembuluh darah dalam. 
5. Pastikan istirahat yang cukup selama berjalan jarak jauh. Sesuaikan waktu berjalan dan angkat 

tungkai tubuh bawah jika mengalami pembengkakan. 
6. Hindari berlari dan melompat karena olahraga berat dapat merusak sendi buatan. 
7. Beritahukan dokter gigi atau dokter mengenai riwayat operasi penggantian sendi untuk 

prosedur atau operasi apapun terkait perlunya antibiotic. 
8. Minta saran dokter mengenai kondisi berikut: 

 Tanda-tanda infeksi luka: demam, luka bertambah nyeri, merah, luka ngilu dan 
mengeluarkan cairan 

 Nyeri tungkai tubuh bawah secara mendadak, perubahan bentuk sendi pinggul 
 Jatuh atau cedera pinggul 
 Pembengkakan dan nyeri pada betis dan pergelangan kaki 

9. Terus gunakan alat bantu jalan hingga kembali ke aktivitas normal. 
10. Minum obat dan lakukan pemeriksaan tindak lanjut sesuai saran. 
11. Konsultasikan dengan ahli perawatan kesehatan jika ragu. 
 
Detektor Logam di Bandara 
Sensitivitas alat deteksi logam di berbagai bandara udara bervariasi. Beritahukan petugas bea cukai 
mengenai penggantian sendi Anda jika alarm teraktifkan. 
 
Simpulan 
Tingkat komplikasi Penggantian Pinggul Total sangat rendah jika pasien mengikuti instruksi ahli 
perawatan kesehatan. Akhirnya, kualitas hidup pasian diharapkan membaik akibat bebas nyeri 
selama beraktivitas hidup sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, prospek operasi pengganti 
pinggul sangat menjanjikan. 
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Saran Regimen Antibiotik Profilaksis 
untuk Pasien Penggantian Sendi 

 
Penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien penggantian sendiri untuk kejadian atau prosedur 
yang terkait dengan resiko bakteremia disarankan. Berikut ini adalah rekomendari dari Akademi 
Dokter Bedah Ortopedi Amerika. 
 

Prosedur Agen Antimikrob Dosis Waktu Durasi 

Gigi Cephalexin, 
Cephradine, 
Amoxicillin 

2 gm po 1 jam sebelum 
prosedur 

Hentikan 24 jam 
setelah prosedur. 
Untuk sebagian 
besar prosedur 
rawat jalan/di 
tempat prakter, satu 
dosis sebelum 
prosedur sudah 
cukup. 
 

Mata Gentamicin, 
Tobramycin, 
Ciprofloxacin, 
Gatifloxacin, 
Levofloxacin, 
Moxifloxacin, 
Ofloxacin, atau 
Meomycin- 
Gramicidin- 
Polymyxin B 
Cefazolin 

Beberapa dosis 
topikal dalam kurun 
waktu 2 hingga 24 
jam atau 100 mg 

secara subkonjungtiva  
 

Konsultasikan dosis 
dengan dokter mata 
atau apoteker 

Ortopedi Cefazolin, 
Cefuroxime atau 
Vancomycin 

1-2 g iv 
1.5 g iv 

Mulai dosis 60 
menit sebelum 
prosedur 

 

  1 g iv   

Vaskuler Cefazolin,  atau 
Vancomycin 

1-2 g iv 
1 g iv 

Mulai dosis 60 
menit sebelum 
prosedur 
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Prosedur Agen Antimikrob Dosis Waktu Durasi 
Saluran Pencernaan Discontinued 

within 24 hours 
of the procedure. 
For most 
outpatient/ 
office-based 
procedures a 
single 
pre-procedure 
dose is sufficient. 

Esofasus, 
Gastroduodenal 

Cefazolin 1-2 g iv Mulai dosis 60 
menit sebelum 
prosedur 

Saluran bilier Cefazolin 1-2 g iv  
Kolorektal Neomycin + 

Erythromycin 
base (oral) atau 
Metronidazole 
(oral) 

1 g po Bergantung pada 
waktu prosedur, 
konsultasikan 
dengan dokter 
saluran 
pencernaan 
dan/atau 
apoteker 

Kepala dan leher Clindamycin + 
Gentamicin atau 
Cefazolin 

600-900 mg iv 
1.5 mg/kg iv 

1-2 g iv 

Mulai dosis 60 
menit sebelum 
prosedur 

Obstetri dan 
ginekologi 
 

Cefoxitin, 
Cefazolin, 
Ampicillin/ 
Sulbactam 

1-2 g iv 
1-2 g iv 
3 g iv 
3 g iv 

Mulai dosis 60 
menit sebelum 
prosedur 

Kelamin dan 
saluran kemih 

Ciprofloxacin 500 mg po atau 
400 mg iv 

1 jam sebelum 
prosedur. 
Mulai dosis 60 
menit sebelum 
prosedur 

 

Akademi Dokter Bedah Ortopedi Amerika (2010). Penyataan Informasi 1033: Antibiotik Profilaksis 
untuk Bakteremia pada Pasien Penggantian Sendi.  
Diambil dari http://www.aaos.org/news/aaosnow/may09/cover2 t2 .pdf  
AAOS: Pernyataan Informasi mengenai Antibiotik pasca Artroplasti, 2009, direvisi 2010. 
 

Informasi ini hanya untuk tujuan edukasi umum dan hanya sebagai rujukan. 
Jika Anda memiliki pertanyaan apapun, silahkan berkonsultasi dengan dokter. 
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