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PERAWATAN AKSES VASKULER HEMODIALISIS 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Akses vaskular untuk hemodialisa adalah jalur untuk mempertahankan 

kehidupan pada penderita End Stage Renal Disease (ESRD) / gagal ginjal 

kronik ,karena penderita gagal ginjal  memerlukan Hemodialisa). Pada 

tindakan HD, Akses vaskuler dipakai sebagai sarana Hubungan Sirkulasi 

antara sirkulasi darah di tubuh pasien dengan sirkulasi darah ekstrakorporeal 

(di luar tubuh pasien). Pada tindakan HD, dibutuhkan 2 kanulasi/2 lubang/site 

aliran darah pada setiap akses vaskuler, yaitu sebagai aliran inlet dan outlet. 

Aliran inlet adalah aliran yang membawa darah dari akses vaskuler tubuh 

pasien menuju dialiser/ginjal buatan. Aliran outlet adalah aliran darah dari 

dialiser/ginjal buatan menuju akses vaskuler tubuh pasien. Sirkulasi 

ekstrakorporeal merupakan sirkulasi yang ada di Arterial Venous Blood Line 

(AVBL) dan kompartemen darah pada Dialiser. 

Akses vaskuler dapat dibedakan menjadi Akses vaskuler Temporer 

dan Akses vaskuler Permanen.Akses vaskuler Temporer adalah Akses yang 

dipakai hanya dalam jangka waktu tertentu /jangka pendekdan tidak 

menetap.sedang Akses vaskuler Permanen untuk jangka panjang dan 

menetap. Penggunaan Akses vaskuler ini dapat dilakukan melalui: Kanulasi 

Femoralis (arteri atau vena), Kanulasi arteri brakhialis, dan Kanulasi dengan 

menggunakan kateter HD non cuffed pada Vena sentral. Sedangkan Akses 

vaskuler Permanen, dipakai terus menerus dan menetap untuk jangka waktu 

panjang. Ada tiga tipe Akses vaskuler yang dapat dipakai jangka panjang 

untuk tindakan HD, yaitu:  Arteriovenous Fistula/AVF, Arteriovenous Grafts/ 

AVG dan Central Venous Catheter HD/CVC HD jenis Tunneled Cuffed 

double lumen Catheter  (Ching Ling & Chang Yang, 2009).  
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Survival rate dan life time dari akses vaskuler dipengaruhi oleh faktor 

mekanik dan faktor medik. Pemilihan tipe akses vaskuler, penentuan kapan harus 

dilakukan akses, kondisi pasien, riwayat penyakit, kompetensi pembuat akses, 

kompetensi pemakai atau kanulator serta penggunaan maupun perawatan yang 

benar dari akses vaskuler itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dengan life time akses vaskuler yang adekuat untuk Hemodialisis. Life time akses 

vaskuler akan menjamin pasien mendapatkan HD yang adekuat sehingga akan 

didapatkan peningkatan kualitas dan harapan hidup yang optimal pada pasien-

pasien yang menjalani HD. HD bekerja dengan menggunakan prinsip osmosis dan 

filtrasi, Untuk pelaksanaan HD diperlukan suatu akses jangka panjang yang 

adekuat. 

 

 

II. TIPE-TIPE AKSES VASKULER HEMODIALISIS 

1. Akses Vaskuler Eksternal (sementara) 

a. Pirau Arterivenosa/Shunt External/AV Shunt Scribner 

Shunt Scribner dibuat dengan memasang selang silastic 

dengan ujung teflon yang sesuai ke dalam arteri radialis dan vena 

sefalika pada pergelangan tangan atau ke dalam arteri tibialis posterior 

dan vena saphenousus pada pergelangan kaki. Bila shunt ingin 

digunakan, maka selang silastic dihubungkan secara langsung dengan 

selang darah dan mesin dialisa, jika tidak digunakan maka selang 

dihubungkan dengan konektor teflon. Adapun kerugian karena 

pemakaian shunt Scribner adalah trombosis, mudah tercabut dan 

perdarahan. Karena banyaknya kekurangan shunt Scribner tersebut, 

maka shunt ini sekarang sudah jarang dipakai untuk hemodialisis. 
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b. CENTRAL VENOUS CATHETER HEMODIALISIS (CVC HD) 

 

1. Pengertian 

CVC HD adalah sebuah kateter HD yang memiliki dua lumen dan 

satu ujung yang diinsersikan kedalam pembuluh darah vena sentral (vena 

kava inferior melalui vena femoralis atau vena kava superior melalui 

vena jugularis atau vena subclavia) yang dipakai sebagai akses vaskuler 

pada tindakan HD.  

CVC adalah akses vaskuler yang paling sering digunakan untuk 

HD pada pasien anak di Amerika Utara, ada 78,9 % dengan CVC, 12,3 % 

dengan AVF dan sisanya dengan AVG (Chand Deepa H., et al, 2009). 

Kateter HD memiliki 2 kategori, yaitu : 

a. Kateter non cuff atau non tunnel (< 3 minggu) 

Kateter ini memiliki satu ujung dua lumen tanpa cuff dan 

diinsersikan langsung ke dalam vena kava pasien. Satu lumen disebut 

sebagai lumen arterial yang akan dihubungkan dengan arterial blood 

line HD (ada tanda warna merah) dan satu lumen disebut sebagai 

lumen venous yang akan dihubungkan dengan venous blood line HD 

(ada tanda warna biru). Kateter ini termasuk kedalam tipe pemakaian 

yang jangka pendek atau sementara, sampai terbentuknya akses yang 

permanen 
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b. Kateter tunnel cuff (> 3 minggu) 

Kateter ini lebih panjang, memiliki satu ujung dengan dua lumen 

dan memiliki cuff. Kateter diinsersikan kedalam venous dengan exit 

site di tempat yang berbeda. Jadi ada sebagian kateter yang 

ditanamkan dibawah kulit pasien yang disebut sebagai tunnel. Tunnel 

ini dimaksudkan sebagai barier terhadap mikroba atau masuknya 

endotoksin kedalam venous. 

 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan CVC HD 

Kelebihan : 

a. Mudah dipasang/insersi 

b. Dapat segera digunakan 

c. Mengurangi rasa sakit, karena tidak ada kanulasi saat HD 

d. Mudah dilepas jika pasien beralih dari HD 

e. Menurunkan risiko tinggi gangguan jantung 

 

Kekurangan : 

f. Infeksi rate tinggi 

Aliran darah rendah, sehingga klirensnya kurang maksimal 
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g. Stenosis 

h. Thrombosis 

i. malfungsi kateter 

j. Umur keawetan CVC pendek, umumnya kurang 1 tahun 

k. Mudah terjadi clotting, karena aliran darah yang tidak 

adekuat 

 

3. Komplikasi CVC HD 

a. Komplikasi karena penusukkan 

Komplikasi karena penusukkan yang terjadi seperti disritmia 

atrium dan disritmia ventrikel. Disritmia atrium dapat terjadi 40% 

pada pemakaian kateter subclavian dan terjadi 20% disritmia 

ventrikel. Terjadi komplikasi pneumothoraks 1-5% pada kateter 

subclavian tetapi kurang dari 0,1% pada kateter jugularis internal. 

Selain itu, terjadi pula komplikasi akibat penusukkan adalah 

emboli udara, perforasi pada dinding jantung atau vena sentral, 

tamponade pericardium dan tertembusnya arteri. 

 

b. Infeksi 

Infeksi dapat menjadi penyebab kateter HD dilepas dan 

menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. 

Menurut US Renal Data System (2006), penyebab paling sering 

CVC cuff dilepas karena adanya infeksi dan angka kejadian sepsis 

karena CVC mendekati 80 per 100 orang per tahun.Infeksi juga 

karena penggunaan kateter merupakan masalah utama. Infeksi 

terjadi akibat migrasi mikroorganisme dari kulit pasien melalui 

lokasi tusukan kateter dan turun ke permukaan luar kateter atau 

dari kateter yang terkontaminasi selama prosedur hemodialisis. 

Infeksi kateter HD dapat disebabkan karena : 

a. Migrasi flora kulit dari pasien melalui exit site atau ujung 

kateter pada saat insersi yang menyebabkan terjadinya 

kolonisasi bakteremia 



Pertemuan Ilmiah daerah Jawa timur ,(PITDA Jatim)  Bayuwangi 24-25-2018 

 6 
 

b. kontaminasi melalui lumen serta tutupnya pada saat flushing 

(Pre-Post HD) dan koneksi HD 

Menurut National Kidney Fondation and Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative (NKF K/DOQI) (2006), faktor 

predisposisi infeksi aliran darah pada pasien HD adalah adanya 

diabetes, atherosklerosis perifer, durasi penggunaan kateter yang 

lama, riwayat infeksi yang sama sebelumnya, Infeksi lokal dan 

Staphilococcus Aureus di saluran hidung. 

Kejadian Infeksi CVC/Kateter HD diantaranya dapat melalui : 

a. Infeksi Exit Site, yang ditandai dengan adanya erythema dan 

atau adanya krustae atau cairan yg tidak purulen, lekositosis, 

suhu badan > 38°C dan hasil kultur darah positip 

b. Infeksi Tunnel, yang ditandai adanya eksudat yang 

purulen/bernanah keluar dari exit site, panas dan nyeri tekan 

pada sepanjang tunnel 

c. Infeksi Sistemik 

Tipikal dari infeksi ini adalah adanya peningkatan suhu 

badan yang tinggi durante HD, tidak selalu disertai adanya 

tanda-tanda infeksi CVC dan terjadi leukositosis. Pada jam 

pertama pasien HD, Leukositosis dapat pula terjadi karena 

penggunaan membran celluloce, namun pada kasus ini 

kemungkinan itu harus disingkirkan. Untuk memastikan hal 

itu karena adanya infeksi kateter HD, lakukan kultur darah 

dengan mengambil darah dari vena perifer dan melalui vena 

dari kateter HD 

 

c. Disfungsi kateter 

a) Malposisi 

Malposisi pada awal insersi kateter HD dapat 

menyebabkan terjadinya perdarahan arterial, pneumothorak, 

Hemothorak, arritmia, emboli udara, perforasi vena kava atau 

jantung dan adanya tamponade kardiak. 
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b) Oklusi/Sumbatan 

(a) Oklusi Mekanik 

Oklusi mekanik ini dapat terjadi karena adanya kateter 

yang tertekuk atau ujung kateter menyentuh dinding 

pembuluh darah, sehingga aliran darah tidak adekuat. Oklusi 

mekanik bisa juga disebabkan karena adanya kinking 

(kateter mengalami penyempitan/lekatan di lubang kateter). 

Goldstein et al, melaporkan bahwa ada 36 % kejadian 

kinking pada kateter HD non cuff dan 13,6 % pada kateter 

HD cuff yang menyebabkan kateter dilepas (Chad Deepa 

H.,et al, 2009) 

 

(b) Oklusi Bekuan Darah/thrombus 

Oklusi karena bekuan darah/thrombus ini terjadi karena 

bekuan darah menutupi lubang lumen baik pada samping 

lumen atau ujung lumen. Thrombus dapat terbentuk karena 

jaringan tissue pembuluh darah tumbuh pada CVC dan 

menyebabkan kerusakan endothelia sehingga terbentuklah 

formasi thrombus. Oklusi bisa juga karena sisa darah yang 

kurang bersih/adanya bekuan darah yang menempel pada 

lubang kateter pada saat akhir HD (proses flushing kurang 

sempurna). Adanya bekuan darah menyebabkan 26 % 

kateter HD tidak berfungsi (Valentini et al, 2008) 

Trombosis vena dalam Penderita datang dengan 

keluhan tangan bengkak dan nyeri serta kemerahan.Pada 

kasus ini biasanya dilakukan penutupan akses HD dan dibuat 

yang baru. Jika sumbatan bukan pada vena dalam dapat 

dilakukan trombektomi Pseudoaneurisma. 
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Terjadi benjolan merah dan jika pecah terjadi perdarahan 

hebat.Ini adalah suatu kondisi emergensi, karena perdarahan 

biasanya berat.Pada kasus ini biasanya dilakukan operasi 

untuk penutupan pseudoaneurisma. 

 

 

                Psedoanurisma pre op 

 

                       Post operasi 

(c) Oklusi karena Stenosis 

Penderita biasanya datang denga keluhan akses tidak 

dapat digunakan, tangan bengkak dan kemerahan. Kadang 

kadang bisa juga kronik dan penderita datang dengan 

keluhan pembuluh darah dilengan menonjol pada beberapa 

tempat dan jika selesai hemodialisa darah susah berhenti. 

Sumbatan biasanya akibat tusukan bekas akses HD didaerah 

http://4.bp.blogspot.com/-iyvoBBrj1Fk/U-cUC7DNoyI/AAAAAAAAAxk/Da4mO6mfj68/s1600/Pseudoaneurisma+preop.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vjokZPEfDwo/U-cULPWqZaI/AAAAAAAAAxs/LvlAXMRP4dM/s1600/Pseudoaneurisma+post+op.jpg
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leher dan dada yang menyempit .Untuk mengatasi masalah 

ini dilakukan venografi untuk mengetahui lokasi sumbatan 

dan jika memungkinkan dilakukan venoplasti. 

Stenosis dapat terjadi karena kateter HD pada 

pembuluh darah  vena merupakan benda asing, sehingga 

akan menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi yang 

mengakibatkan terjadinya scarr/kerusakan dinding  

pembuluh dan pembuluh darah menjadi menyempit 

(stenosis) sehingga aliran darah tidak adekuat untuk HD 

 

 

Hipertensi vena sentral akibat Stenosis Vena Sentral 

 

http://1.bp.blogspot.com/-MRotsUB1XgA/U-v5kWhrX-I/AAAAAAAAAyg/ECIF8bFQrUc/s1600/hipertensi+vena.jpg
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Stenosis vena sentral   

 

    

 Balloning Stenosis 

 

http://1.bp.blogspot.com/-jndUwY9qt4w/U-cTeY2BO2I/AAAAAAAAAxM/1y3fCNV0K5k/s1600/Stenosis+SVC+pre+op.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-t9QJ92rG23s/U-cTplCiXSI/AAAAAAAAAxU/4AWa8D57Xbk/s1600/Stenosis+SVC+Balloning.jpg
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Pasca Balloning 

 

(d) Oklusi Formasi Fibrin 

Kateter adalah benda asing pada tubuh manusia yang berada 

dipembuluh darah vena. Setiap benda asing dalam tubuh akan 

menyebabkan terjadinya iritasi. Iritan disekitar kateter ini akan 

menyebabkan terjadinya jaringan fibrin pada lumen kateter ataupun 

dinding kateter yang menutupi lubang lumen. Pada oklusi fibrin ini, 

umumnya cairan normal salin untuk flushing bisa masuk akan 

tetapi sulit/tidak lancar untuk aspirasi outflownya. 

 

 

Lokasi penusukan kateter double lumen dapat dilakukan 

dibeberapa tempat yaitu: 

1) Vena Femoralis 

http://3.bp.blogspot.com/-_5PxUobHnIw/U-cTyfloFfI/AAAAAAAAAxc/P-DawkMQECo/s1600/Stenosis+SVC+Pasca+balloning.jpg
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Pengertian kateter femoralis menurut Hartigan (dalam 

Lancester, 1992) adalah pemasangan kanul kateter secara 

perkutaneous pada vena femoralis. Kateter dimasukkan ke dalam 

vena femoralis yang terletak di bawah ligamen inguinalis. 

Pemasangan kateter femoral lebih mudah daripada 

pemasangan pada kateter subclavia atau jugularis internal dan 

umumnya memberikan akses lebih cepat pada sirkulasi. Panjang 

kateter femoral sedikitnya 19 cm sehingga ujung kateter terletak di 

vena cava inferior. 

Gutch, Stoner dan Corea (1999) mengatakan bahwa indikasi 

pemasangan kateter femoral adalah pada pasien dengan PGTA 

dimana akses vaskular lainnya mengalami sumbatan karena bekuan 

darah tetapi memerlukan HD segera atau pada pasien yang 

mengalami stenosis pada vena subclavian. Sedangkan 

kontraindikasi pemasangan keteter femoral adalah pada pasien 

yang mengalami thrombosis ileofemoral yang dapat menimbulkan 

resiko emboli (Lancester, 1992). 

Komplikasi yang umumnya terjadi adalah hematoma, 

emboli, thrombosis vena ileofemoralis, fistula arteriovenousus, 

perdarahan peritoneal akibat perforasi vena atau tusukan yang 

menembus arteri femoralis serta infeksi (Gutch, Stoner & Corea, 

1999). Tingginya angka kejadian infeksi tersebut, maka pemakaian 

kateter femoral tidak lebih dari 7 hari. 
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Lokasi Kanulasi 

Kanulasi femoralis dilakukan di ligamen inguinal, 1 cm arah 

medial dari pulsasi dan 2 jari (± 2 cm) arah bawah dari garis 

lipatan, bisa di kanan atau di kiri. Lokasi ini identik dengan 

pemasangan CVC kateter di femoralis (Tommasula JR, et al, 1993) 

2) Vena Subclavia 

Kateter double lumen dimasukkan melalui midclavicula 

dengan tujuan kateter tersebut dapat sampai ke suprastrernal. 

Kateter vena subclavikula lebih aman dan nyaman digunakan untuk 

akses vascular sementara dibandingkan kateter vena femoral, dan 

tidak mengharuskan pasien dirawat di rumah sakit.Hal ini 

disebabkan keran rendahnya resiko terjadi infeksi dan dapat dipakai 

sampai lebih dari 1 minggu.Kateter vena subklavikula ini dapat 

menyebabkan komplikasi seperti pneumotoraks, stenosis vena 

subklavikula, dan menghalangi akses pembuluh darah di lengan 

ipsilateral oleh karena itu pemasangannya memerlukan operator 

yang terlatih daripada pemasangan pada kateter femoral. Dengan 

adanya komplikasi ini maka kateter vena subklavikula ini 

sebaiknya dihindari dari pasien yang mengalami fistula akibat 

hemodialisa 
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3) Vena Jugularis Internal 

Kateter dimasukkan pada kulit dengan sudut 200 dari 

sagital, dua jari di bawah clavicula, antara sternum dan kepala 

clavicula dari otot sternocleidomastoideus. Pemakaian kateter 

jugularis internal lebih aman dan nyaman. Dapat digunakan 

beberapa minggu dan pasien tidak perlu di rawat di rumah sakit. 

Kateter jugularis internal memiliki resiko lebih kecil terjadi 

pneumothoraks daripada subclavian dan lebih kecil terjadi 

thrombosis. Oliver, Callery, Thorpe, Schwab & Churchill (2000) 

mengatakan bahwa dari 318 pemakaian kateter pada lokasi tusukan 

yang baru, terjadi bakteremia 5,4% setelah pemakaian lebih dari 3 

minggu pada kateter jugularis internal. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-iOi6XpwtMhw/ULGcEbRyVII/AAAAAAAAAFg/PzzUIcKqQS0/s1600/cuffed.jpg
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1. Kelebihan dan kekurangan 

a. Kelebihan 

- Mudah insersinya 

- Dapat segera digunakan 

- Tidak ada resirkulasi 

b. Kekurangan 

a. Pasien harus terlentang 

b. Gerakan pasien terbatas 

c. Resiko pembengkakan dan perdarahan arterial 

d. Sulit dilakukan pada pasien udema anasarka 

 

2. Komplikasi 

a. Trauma arteri femoralis (AV fistula) 

b. Retroperitoneal Hemorrhagi 

c. Thrombosis vena femoralis dan phlebitis 

 

2. Akses Vaskuler Internal (permanen) 

a. Arteriovenous Fistula (AVF) /Cimino 

 

http://4.bp.blogspot.com/-XT9-2lnpvsc/ULGcDDOVxpI/AAAAAAAAAFc/o8-prj5DbvE/s1600/central-venous-catheter-picture.jpg
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1.Pengertian 

AVF/Cimino adalah tipe akses vaskuler permanen yang dibuat 

dengan cara menyambungkan pembuluh darah arterial dan pembuluh 

darah venous melalui operasi pembedahan. Koneksi antara vena dan 

arteri terjadi dibawah kulit pasien. Tujuan penyambungan ini adalah 

untuk meningkatkan aliran darah venous pasien, sehingga aliran tersebut 

mampu dipakai untuk mengalirkan darah pada saat tindakan HD. 

Peningkatan aliran darah dan tekanan pada vena secara bertahap juga 

akan memperbesar dan mempertebal dinding vena, inilah yang disebut 

dengan arterialisasi dinding vena. AVF disebut juga sebagai Cimino, 

karena AVF ini pertamakali dilakukan pada tahun 1966, oleh Brescia-

Cimino and Appel. 

 

 

 

 

 

1.1 Kapan dan Apa alasannya Perawat Harus Menyarankan 

Pasien Operasi AV – Shunt 

1) Sarankan pasien secepat mungkin untuk dilakukan AV-Shunt 

setelah dinyatakan menderita gagal ginjal tahap akhir dan harus 

HD tetapi biasanya pasien sudah disarankan oleh dokter penyakit 

dalam bahkan sebelum HD dimulai. Dengan harapan 

memudahkan ahli bedah untuk memilih pembuluh darah yang 

baik karena belum terkena trauma akses saat HD atau pengobatan 
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intravenus yang lain, selain itu pemakaian area femoralis untuk 

akses HD sangat beresiko untuk jangka panjang. 

2) Dengan operasi AV-Shunt sedini mungkin diharapkan juga 

pembuluh darah arteri dan vena belum terkena komplikasi lebih 

lanjut dari penyakit seperti hipertensi dan diabetes melitus yang 

dapat menyebabkan ding-ding pembuluh darah menjadi tebal dan 

mengalami diseksi. 

3) Penebalan pembuluh darah biasanya terjadi karena 

arterosklerosis dan hiperplasia sel pada pembuluh darah akibat 

penyakit kronis. Diseksi terjadi karena adanya ploriferasi intima 

yang disebabkan oleh vasokontriksi pembuluh darah seperti pada 

hipertensi yang akhirnya terjadi tekanan tinggi pada tunika media 

sehingga bagian tunika intima dan adventisia menjadi terpisah. 

Pada pemotongan pembuluh darah yang mengalami diseksi 

terlihat seperti adanya dua ding-ding pembuluh darah. 

 

1.2 Persiapan Yang Harus Dilakukan Perawat Sebelum Operasi 

AV – Shunt 

1) Berikan informasi yang jelas pada pasien karena sering terjadi 

kesalah pahaman. Pasien sering menganggap Operasi AV-Shunt 

adalah pemasangan alat untuk HD padahal hanya 

menyambungkan pembuluh darah yang ada pada tubuh pasien. 

2) Batasan laboratorium untuk operasi AV-Shunt biasanya 

direkomendasikan dari dokter penyakit dalam dan ahli 

bedahnya. Selama ini Rekomendasi yang ada di RSKG ny. R.A 

Habibie untuk Periksakan laboratorium yaitu , Hb > 8 mg/dl, 

Trombosit dalam batas normal,Gula Darah Sewaktu dalam batas 

normal untuk pasien tanpa riwayat DM dan untuk pasien dengan 

DM harus dikonsultasikan lagi dengan ahli bedahnya ( 

Berdasarkan pengalaman GDS dibawah 200 mg/dl bisa di 

lakukan operasi AV-Shunt ) 
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3) Penting untuk perawat untuk menghindari akses vaskular ( 

outlet ) pada tangan yang akan dilakukan operasi. 

4) Lakukan program free heparin sebelum dilakukan 

operasi,menurut literatur sebaiknya heparin tidak diberikan 6-8 

jam sebelum operasi dan diharapkan tidak diberikan kembali 

setelah 12 jam post operasi atau dikondisikan sampai luka 

operasi mengering. 

5) Latihan dibutuhkan pada pasien yang mempunyai pembuluh 

darah yang sangat kecil saat di insfeksi atau palpasi. 

6) Sebelum operasi perawat HD bisa melakukan palpasi pada arteri 

radialis dan ulnaris untuk merasakan kuat tidaknya aliran darah 

arterinya kemudian dilaporkan ke ahli bedah.bila salah satu 

arteri (a.radilis/a.ulnaris ) tidak teraba dan tidak ditemukan 

dengan alat penditeksi ( dopler ) maka kontra indikasi untuk 

dilakukan AV-Shunt. ( Ronco : 2004, Sumer DS, 1987, Suzane 

C,2002 ) 

 

1.3 Faktor-faktor Pertimbangan Pembuatan Akses Vaskular 

Banyak faktor pertimbangan dalam membuat akses vascular pada 

pasien HD, tergantung pada klinis dan apakah GGA atau GGK. 

Faktor - faktor pertimbangan pembuatan akses vaskular antara lain: 

a) Usia 

b) Derajat gangguan dan kemungkinan pulih tidaknya fungsi 

ginjal 

c) Tekanan darah dan status hidrasi 

d) Adanya komplikasi 

e)  Keadaan pembuluh lengan 

f) Derajat kedaruratan untuk memulai dialysis 

 

Prinsip Hemodialisis 

Perpindahan zat melalui membran dialisis di tentukan oleh 2 

faktor utama,yaitu : 
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1. Difusi 

Difusi berarti perpindahan zat terlarut /salut oleh tenaga yang 

di tentukan oleh perbedaan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi 

membran dialysis. Kecepatan dan arah perpindahan ini di 

tentukan oleh: 

a) luas permukaan membrane 

b) kecepatan aliran darah dan cairan dialisat 

c) perbedaan konsentrasi 

d) koofisien difusi membran (permeabilitas) 

 

2. Konveksi 

Konveksi  adalah  perpindahan  zat  terlarut  dan  pelarut  

melalui membran akibat tenaga hidrostatik yang bekerja pada 

membran. 

Perpindahan ini di tentukan oleh: 

a) Tekanan transmembran 

b)  Luas permukaan membrane 

c)  Koefisien difusi membran (permeabilitas hidraulik 

membran). 

d) Perbedaan tekanan osmotik. 

e) Pengeluaran cairan secara ultrafiltrasi tergantung terutama 

pada tekanan hidrostatik (tekanan positive kompartemen 

darah di tambah tekanan yang negatif karna dialisat) yang 

mendorong air melalui membran. 

 

 

 

 

 

1.4 Lokasi Koneksi 

a. Radiocephalic pada pergelangan tangan, sering disebut juga 

sebagai Brescia-Cimino Anastomosis 
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b. Brachiocephalic pada lipatan lengan 

 

1.5 Cara Koneksi 

1.5.1 Vaskular Akses Dengan Metode Anastomosis Arteri Dengan 

Vena (AV -Shunt ) 

 

1) Side to End adalah teknik penyambungan dengan 

menyambungkan pembuluh darah vena yang dipotong 

dengan sisi pembuluh darah arteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Side to side adalah teknik penyambungan dengan 

menyambungkan sisi pembuluh darah vena dengan sisi 

pembuluh darah arteri. 
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3) End to End adalah teknik penyambungan dengan 

menyambungkan pembuluh darah vena yang dipotong 

dengan pembuluh darah arteri yang juga di potong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) End to side adalah teknik penyambungan dengan 

menyambungkan pembuluh darah arteri yang dipotong 

dengan sisi pembuluh darah vena. 
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Koneksi arteial dan venous paling sering dilakukan dengan cara : 
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a. Side-of-arteri to side-of-vena tangan, koneksi ini dapat 

meningkatkan tekanan aliran vena ke tangan sehingga 

menyebabkan pembengkakan di tangan 

b. Side-of-arteri to end-of-vena dengan mengikat ujung vena distal, 

koneksi ini menurunkan episode pembengkakan ditangan 

Kedua cara koneksi tersebut juga menjaga aliran darah arterial ke arah 

distal tetap berlangsung 

 

 

 

 

 

 

 

Hemodinamika Aliran darah Fistula Antara a.radialais danv. 

Chepalica 

 

Teknik 

Penyambungan 

Fistula 

( ml/mnt ) 

Vena 

Proksimal 

( ml/mnt ) 

Tekanan 

Darah Arteri 

di Tangan 

(mmHg) 

Tekanan Darah 

Vena di 

Tangan 

(mmHg) 

Normal 

 

15 95 3 

Side to Side 571 434 58 26 

End to Side 474 369 92 23 

Side to End 507 507 61 4 

End to Side 435 435 91 6 

     

Side to Side ( 

Vena Proksimal 267 – 79 48 
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di ikat ) 

Side to Side ( 

Arteri proksimal 

di Ikat ) 194 152 41 9 

 

1.5.2 Kelebihan dan Kekurangan 

a. Kelebihan 

- Permanen 

- Ada dibawah kulit 

- Dapat dipakai jangka panjang, bisa sampai dengan 20 th 

- Aliran darah kuat, adekuat untuk HD 

- Risiko komplikasinya rendah 

- Angka hospitalisasinya rendah 

- Angka keawetannya lebih baik dibandingkan CVC HD 

 

b. Kekurangan 

- Kemungkinan gagal maturasi 

- Tidak dapat segera digunakan (paling baik setelah 6-8 minggu) 

- Tidak semua pasien alirannya adekuat 

 

Menurut Chaudhury et al, (2005) ketidak adekuatan aliran 

AVF dapat terjadi pada pasien-pasien sbb: 

- Pasien dengan gangguan arterial (diabetes dan  atherosklerosis) 

- Kegemukan 

- Pasien dengan pembuluh darah kecil dan dalam 

- Usia tua 

- Kerusakan pembuluh darah karena faktor mekanik (penusukan 

berulang) 

 

1.5.3 Komplikasi AVF 

a. Hematoma/Infiltrasi 
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Hematoma terjadi karena pecahnya pembuluh darah pada saat 

kanulasi atau post kanulasi HD. Pada hematoma terjadi 

pembengkakan jaringan karena perdarahan, warna kemerahan 

dikulit bahkan sampai dengan kebiru-biruan dan nyeri. 

 

b. Stenosis 

Stenosis dapat disebabkan karena aliran darah yang berputar-

putar disatu tempat/turbulence, terbentuknya formasi 

pseudoaneurysma, adanya luka/kerusakan karena jarum fistula. 

Indikasi klinis adanya stenosis diantaranya adalah: episode 

clotting yang berulang (dua kali dalam sebulan atau lebih), 

kesulitan kanulasi fistula (striktur/penyempitan pembuluh), adanya 

kesulitan pembekuan darah pada saat jarum fistula dicabut dan 

adanya pembengkakan pada lengan yang ada AVF nya. 

 

 

c. Thrombosis 

Thrombosis dapat disebabkan karena faktor teknik pada 

pembedahan, episode hipotensi,lesi anatomik karena kerusakan 

IV, penggunaan AVF yang prematur dan kemampuan koagulasi 

darah yang berlebihan (hypercoagulation). 

 

d. Ischemia/ “Steal syndrome” 

Ischemia distal dapat terjadi kapan saja setelah AVF dibuat 

(dalam hitungan jam atau bulan). Pada ischemia atau “steal 

syndrome” terjadi hipoksia (kehilangan oksigen) di jaringan 

tangan. Pasien dengan diabetes, kelainan pembuluh, usia tua dan 

atherosklerosis mempunyai resiko yang lebih besar untuk terjadi 

ischemia. Pada ischemia manifestasi klinis yang terjadi 

adalah:tangan teraba dingin, ada gangguan rasa seperti kesemutan 

atau sampai dengan kehilangan gerak, sakit pada tangan, luka 

yang tidak sembuh-sembuh, nekrose jaringan bahkan sampai 
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dengan terjadi kerusakan syaraf. Kadang-kadang ditemukan juga 

adanya udema di tangan, yang disebabkan karena tekanan 

aliranvena yang tinggi ke tangan 

 

e. Aneurisma atau Pseudoaneurisma 

Aneurisma dapat disebabkan karena adanya stenosis yang 

dapat meningkatkan tekanan balik pembuluh darah sehingga 

terjadilah ketegangan dan kerapuhan dinding dari pembuluh darah 

tersebut. Aneurisma dapat juga disebabkan atau diperburuk oleh 

karena kanulasi pada area yang sama secara berulang-ulang. Pada 

aneurisma atau pseudoaneurisma terjadi pembekuan darah yang 

tidak adekuat dan ekstravasasi darah pada saat jarum fistula 

dicabut. Lesi yang lebih besar dapat dihindari dengan penempatan 

jarum fistula jauh dari pembuluh darah yang aneurisma tersebut 

 

 

f. Infeksi 

Penyebab infeksi AVF yang sering ditemukan adalah karena 

Staphilococcus. Episode terjadinya infeksi AVF sangat jarang 

ditemukan, namun demikian setiap pre atau post HD sebaiknya 

dilakukan cek tanda-tanda terjadinya infeksi yaitu : 

a) Adanya perubahan kulit disekitar AVF 

(a) Kemerahan 

(b) Teraba panas (kenaikan temperatur) 

(c) Pembengkakan 

(d) Ketegangan kulit dan sakit 

(e) Keluar cairan dari luka insisi atau tempat kanulasi 

b) Keluhan pasien 

(f) Panas/ada kenaikan suhu badan 

(g) Letih dan lesu 
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1.5.4 EDUKASI PADA PASIEN HEMODIALISIS DALAM 

MERAWAT AKSES CIMINO  

Akses vaskular cimino (fistula) merupakan akses yang 

paling direkomendasikan bagi pasien hemodialisis. Akses 

vaskular cimino yang berfungsi dengan baik akan berpengaruh 

pada adekuasi dialisis.  

Beberapa tips dibawah ini dapat membantu pasien 

hemodialisis merawat akses vaskularnya agar tetap berfungsi 

dengan baik untuk jangka waktu yang lama.  

 Pastikan daerah sekitar akses selalu dalam keadaan bersih.  

 Cuci dengan sabun anti bakteri sebelum digunakan untuk 

terapi dialisis. 

 Kommunikasikan dengan tim medis apabila akses anda 

terasa hangat, berwana kemerahan, bernanah, atau anda 

menderita demam. 

 Pelajari adanya vibrasi dan suara dengung yang khas di 

akses anda. Adanya perubahan pada vibras maupun suara 

dengung di akses anda dapat menandakan adanya sumbatan 

yang mengganggu aliran darah di akses cimino anda. 

 Hindari adanya tekanan pada akses cimino saat tidur. 

 Latih akses cimino anda dengan menggunakan bola karet 

agar aliran darah bertambah kuat. 

 Jangan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada tangan 

dimana akses cimino berada. 

 Jangan membebani tangan dimana akses cimino berada 

untuk mengangkat benda – benda yang terlalu berat.  

 

b. ARTERIOVENOUS GRAF (AVG) 

1. Pengertian 
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AVG adalah akses vaskuler permanen yang dibuat dengan cara 

menghubungkan pembuluh darah arterial dan venous dengan 

menggunakan tambahan pembuluh darah/tube sintetik yang 

ditanamkan/graf melalui pembedahan. Tube bisa terbuat dari bahan 

sintetik politetrafluoroethylene atau biologik bovine graf (heterograf), 

autograf atau homograf. AVG dibuat apabila AVF sudah tidak 

dimungkinkan lagi.Pemasangannya lebih rumit sehingga kadang 

penderita memerlukan rawat inap satu atau dua malam untuk 

memantau komplikasi sesudah pemasangan. 

Berbeda degan AV fistula yang menggunakan pembuluh darah 

asli yang memerlukan waktu untuk matang sekitar 2 sampai 3 bulan, 

alat ini hanya memerlukan waktu 2 sampai 3 minggu sebelum dapat 

digunakan. Tetapi AV graft ini sering mengalami kegagalan dalam 

bentuk trombus dan infeksi. Trombus sering terbentuk didalam graft 

sehingga terjadi hambatan aliran darah kemesin HD. Diperlukan 

perawatan yang lebih telaten untuk akses vaskular yang menggunakan 

graft. 
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2. Lokasi dan Cara Koneksi 

a. Straight Graf (Lurus), dengan cara menghubungkan arteri 

radialis di pergelangan tangan dengan Vena Basilika di kubiti 

b. Loop atau Curve Graf (Lengkung), dengan cara 

menghubungkan arteri brakhialis dengan vena brakhialis di 

bagian lengan atas atau arteri brakhialis dengan vena aksilaris 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan 

a. Kelebihan 

- Terletak dibawah kulit 

- Area kanulasi lebih luas 

- Mudah untuk kanulasi 

- Waktu maturasi lebih pendek dibanding AVF, hanya 2 

minggu 

b. Kekurangan 

- Angka hospitalisasi meningkat 

- Berisiko mudah clotting 

- Angka infeksi lebih besar dari AVF 

- Keawetannya lebih rendah dibanding dengan AVF 

4. Komplikasi AVG 

a.   Hematoma/Infiltrasi 

Hematoma terjadi karena pecahnya pembuluh darah pada saat 

kanulasi atau post kanulasi HD. Pada hematoma terjadi 
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pembengkakan jaringan karena perdarahan, warna kemerahan 

dikulit bahkan sampai dengan kebiru-biruan dan nyeri. 

 

b.   Stenosis 

Stenosis dapat disebabkan karena aliran darah yang 

berputar-putar disatu tempat/turbulence, terbentuknya formasi 

pseudoaneurysma, adanya luka/kerusakan karena jarum 

fistula. Indikasi klinis adanya stenosis diantaranya adalah : 

episode clotting yang berulang (dua kali dalam sebulan atau 

lebih), kesulitan kanulasi fistula (striktur/penyempitan 

pembuluh), adanya kesulitan pembekuan darah pada saat 

jarum fistula dicabut dan adanya pembengkakan pada lengan 

yang ada AVG nya  

 

c. Thrombosis 

Thrombosis dapat disebabkan karena faktor teknik pada 

pembedahan, episode hipotensi, lesi anatomik karena 

kerusakan IV, penggunaan AVG yang prematur dan 

kemampuan koagulasi darah yang berlebihan 

(hypercoagulation) 

 

d. Ischemia / “Steal syndrome” 

Ischemia distal dapat terjadi kapan saja setelah AVG 

dibuat (dalam hitungan jam atau bulan). Pada ischemia atau 

“steal syndrome” terjadi hipoksia (kehilangan oksigen) di 

jaringan tangan. Pasien dengan diabetes, kelainan pembuluh, 

usia tua dan atherosklerosis mempunyai resiko yang lebih 

besar untuk terjadi ischemia. Pada ischemia manifestasi klinis 

yang terjadi adalah : tangan teraba dingin, ada gangguan rasa 

seperti kesemutan atau sampai dengan kehilangan gerak, sakit 

pada tangan, luka yang tidak sembuh-sembuh, nekrose 

jaringan bahkan sampai dengan terjadi kerusakan syaraf. 
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Kadang-kadang ditemukan juga adanya udema di tangan, yang 

disebabkan karena tekanan aliran vena yang tinggi ke tangan 

 

e. Aneurisma atau Pseudoaneurisma 

Aneurisma dapat disebabkan karena adanya stenosis 

yang dapat meningkatkan tekanan balik pembuluh darah 

sehingga terjadilah ketegangan dan kerapuhan dinding dari 

pembuluh darah tersebut. Aneurisma dapat juga disebabkan 

atau diperburuk oleh karena kanulasi pada area yang sama 

secara berulang-ulang. Pada aneurisma atau pseudoaneurisma 

terjadi pembekuan darah yang tidak adekuat dan ekstravasasi 

darah pada saat jarum fistula dicabut. Lesi yang lebih besar 

dapat dihindari dengan penempatan jarum fistula jauh dari 

pembuluh darah yang aneurisma tersebut 

 

f. Infeksi 

Penyebab infeksi AVG yang sering ditemukan adalah 

karena Staphilococcus. Episode terjadinya infeksi AVG lebih 

besar dari AVF, namun demikian setiap pre atau post HD 

sebaiknya dilakukan cek tanda-tanda terjadinya infeksi yaitu : 

a) Adanya perubahan kulit disekitar AVG 

(a) Kemerahan 

(b) Teraba panas (kenaikan temperatur) 

(c) Pembengkakan 

(d) Ketegangan kulit dan sakit 

(e) Keluar cairan dari luka insisi atau tempat kanulasi 

b) Keluhan pasien 

(a) Panas/ada kenaikan suhu badan 

(b) Letih dan lesu 
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III PERAWATAN  AKSES VASKULER HEMODIALISIS 

 

A. PRINSIP PERAWATAN AKSES VASKULER 

Prinsip perawatan akses vaskuler sebenarnya sudah dimulai 

sejak pasien dinyatakan oleh dokter ahli ginjal/Nephrologis mengalami 

kegagalan fungsi ginjal stage 4 (CKD stage 4). Idealnya mulai fase ini, 

pasien segera diberikan edukasi tentang terapi pengganti fungsi ginjal 

yang dapat dipilih dan prosedur pelaksanaanya. Terapi pengganti 

fungsi ginjal tersebut diantaranya adalah Hemodialisis, CAPD 

(Continous Ambulatory Peritoneal Dialisis) ataupun dengan 

transplantasi ginjal. Pada prosedur tindakan Hemodialisis, diperlukan 

akses vaskuler sebagai sarana hubungan sirkulasi. 

 

1. LAKUKAN PERSIAPAN DAN PENGKAJIAN AKSES 

VASKULER 

a. Sejak pasien dinyatakan oleh Nephrologis mengalami kegagalan 

fungsi ginjal stage 4 (CKD stage 4), harus sudahdiberikan 

edukasi tentang terapi pengganti termasuk transplantasi, 

sehingga akses vaskuler permanen mulai direncanakan 

b. Pasien dengan CKD stage 4 atau stage 5, vena lengan atas atau 

lengan bawah non dominan tidak boleh dimanipulasi (untuk IV 

line, venapuncture, kateter subclavia, atau peripheral inserted 

central venous line/PICCs) 

c. Akses Vaskuler permanen idealnya sudah bisa dipakai pada saat 

inisiasi HD dimulai, sehingga : 

a) AVF idealnya dibuat minimal 6 bulan sebelum terapi HD 

dimulai 

b) AVG, pada pasien dengan kasus-kasus tertentu, idealnya 

dibuat minimal 3-6 minggu sebelum terapi HD 

d. Pilihan akses vaskuler HD adalah sebagai berikut: 

AVF, dan AVG dibuat jika sudah tidak mungkin lagi 

dilakukan, CVC dan kanulasi femoralis 
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2. LAKUKAN KANULASI DENGAN BENAR 

a. GUNAKAN TEKNIK ASEPTIK 

Teknik aseptik harus dilakukan setiap kali akan melakukan 

prosedur kanulasi akses vaskuler (AVF, AVG, dan femoralis), 

prinsip teknik aseptik tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Pasien dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun 

antiseptik pada area akses vaskuler sebelum dilakukan 

kanulasi 

b) Kanulator mencuci tangan (6 langkah) dengan sabun 

antiseptik sebelum melakukan kanulasi 

c) Memakai masker dan sarung tangan 

d) Tentukan lokasi, lakukan inspeksi dan palpasi area kanulasi 

e) Desinfeksi area kanulasi dengan menggunakan 

chlorhexidine 2 % atau alkohol 70 % dan/ povidone iodine 

10 % 

f) Lakukan desinfeksi ulang jika area yang sudah didesinfeksi 

tadi tersentuh oleh pasien atau kanulator, area harus “non 

touch” sebelum kanulasi dilakukan 

g) Jika desinfeksi dengan alkohol, setelah1 menit harus segera 

dilakukan kanulasi, jika menggunakan povidone iodine 

tunggu sampai kering 

 

b. KANULASI AVF “FiRST”/AVF Baru 

a) Pastikan AVF sudah matur 

Maturasi fistula adalah proses dimana fistula berkembang 

dengan baik sehingga mudah dan siap untuk dilakukan 

kanulasi (aliran darah adekuat, dinding pembuluh menebal, 

diameter pembuluh melebar). Tanda-tanda bahwa fistula 

mengalami maturasi adalah sebagai berikut: 

(a) Kriteria maturasi: 
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- Diameter pembuluh darah fistula minimum 6 mm 

(terlihat ada gambaran garis tebal di fistula, diukur 

dengan menggunakan torniket yang diikatkan diketiak 

setelah proses penyembuhan luka).  

- Kedalamam pembuluh kurang dari 6 mm 

- Aliran darah (flow) lebih dari 600 ml/menit 

- Kriteria maturasi akan mudah tercapai dengan 

melakukan exercise pada tangan yang ada fistulanya 

setelah proses penyembuhan luka bedah (a.l: meremas-

remas bola karet, angkat beban ringan ditangan, dan 

menekan-nekan antara jari manis dan ibu jari) 

(b) Lakukan inspeksi (look): tampak ada pembesaran vena, 

palpasi (feel): teraba “thrill”/ada getaran kuat dan 

penebalan vena, auskultasi (listen): ada suara 

“bruit”/angin kencang 

(c) Setelah 4-6 minggu dari pembedahan, jika fistula tidak 

ditemukan kriteria maturasi, berarti fistula mengalami 

ketidakmaturan 

 

 

b) Prosedur kanulasi “first” 

(a) Ada instruksi dari dokter bedah atau Neprologist, akan 

lebih baik jika AVF dipakai setelah 8-12 minggu pasca 

pembedahan 

(b) Kanulasi “first” hanya boleh dilakukan oleh staff yang 

punya kompetensi dan teknik praktek yang paling bagus 

(c) ALWAYS USE TOURNIQUET, bahkan pada akses 

yang sudah matur dengan baik 

(d) Jelaskan prosedur tindakan dan lakukan edukasi kepada 

pasien &/ keluarganya : 

- Anjurkan  pasien selalu cek akses vaskuler dari 

tanda-tanda infeksi dan adanya thrill 



Pertemuan Ilmiah daerah Jawa timur ,(PITDA Jatim)  Bayuwangi 24-25-2018 

 35 
 

- Berikan pengertian kepada pasien bahwa di minggu 

pertama- kedua kanulasi risiko yang paling sering 

dan mudah terjadi  adalah hematoma/infiltrasi  

- Jika terjadi infiltrasi: area akses seperti ada 

lapisannya(“nggedibel” rasanya), bengkak/besar dan 

terasa panas 

- Lakukan exercise dengan segera untuk mempercepat 

proses maturasi 

 

c) Kanulasi Minggu pertama 

(a) Berikan heparin ½ dari dosis, atau hanya dilakukan 

pembilasan menggunakan NaCl 0,9 % pada saat HD di 

minggu pertama AVF dibuat. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari perdarahan disekitar jaringan 

(b) Jika tidak ada akses vaskuler yang bisa dipilih, boleh 

dilakukan kanulasi dengan menggunakan jarum fistula 

ukuran 17. Kanulasi dilakukan HARUS dengan jarak 

1,5-2 inchi dari anastomosis 

(c) Jika CVC HD masih terpasang, boleh kanulasi arterial 

(Inlet) dengan jarum fistula ukuran 17, dan outlet 

memakai CVC HD (venous return) 

(d) Gunakan sudut kanulasi 25° saat insersi jarum fistula 

(e) Lakukan fiksasi sayap jarum dengan kuat 

(f) Edukasi pasien untuk tidak menggeser/menggerakkan 

area akses vaskuler 

(g) Gunakan sudut yang sama dengan saat insersi ketika 

jarum fistula dilepas. Tidak boleh ada penekanan pada 

area kanulasi jika jarum belum terlepas. Jika jarum 

sudah terlepas lakukan penekanan, dan tidak boleh 

diintip selama 10 menit 

(h) Rata-rata kecepatan aliran darah (Blood Flow Rate) 

200-250 ml/menit jika dengan jarum ukuran 17 
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d) Kanulasi minggu kedua 

(a) Lakukan evaluasi kanulasi di minggu pertama, jika 

kanulasi sukses di minggu pertama dengan jarum 

ukuran 17, di minggu kedua gunakan jarum ukuran 16 

(b) BFR boleh dinaikkan : 300 ml/menit 

 

e) Kanulasi minggu ketiga 

(a) Lakukan seperti minggu kedua 

(b) BFR boleh dinaikkan lagi dengan rekomendasi : 

 

No BFR Ukuran Jarum 

1 < 300 ml/menit Ukuran no.17 

2 300-350 ml/menit Ukuran no.16 

3 >350-450 ml/menit Ukuran no.15 

4 >450 ml/menit Ukuran no.14 

   

 

f) Kebijakan jika terjadi Infiltrasi/Bengkak AVF 

(a) Jika terjadi infiltrasi, istirahatkan AVF selama 1 

minggu, kemudian gunakan jarum ukuran yang lebih 

kecil  

(b) jika terjadi infiltrasi lagi untuk kedua kali, istirahatkan 

AVF selama 2 minggu, gunakan jarum ukuran lebih 

kecil 

(c) Jika terjadi infiltrasi ketiga kali, rujuk/kolaborasi 

dengan ahli bedahnya 

 

g) Kebijakan pelepasan kateter HD 

Kateter HD/CVC HD boleh dilepas jika kanulasi 

terhadap pasien tersebut selama 6 kali berturut-turut 
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sukses tanpa infiltrasi, dan BFR sesuai dengan ukuran 

jarum 

 

h) Kanulasi Dan Perawatan AVF Sehari-Hari 

(a) Kanulasi sehari-hari/rutin 

- Lakukan pengkajian dan palpasi cimino 

- Lakukan kanulasi dengan “teknik aseptik” 

- Lakukan kanulasi vena (outlet) dengan jarak 8 cm 

dari anastomosis arah kaudad 

- Lakukan punksi arterial (Inlet) dengan jarak 

minimal 3 cm dari anastomosis arahnya ke 

anastomosis 

- Lakukan fiksasi dengan baik, yakinkan letak dan 

posisi jarum sudah tepat 

- Pada saat HD berakhir, lakukan penekanan dengan 

benar dan tepat, sampai luka insersi jarum fistula 

tertutup, darah tidak keluar dan tidak terjadi 

pembengkakan 

- Tutup bekas luka dengan band-aid 

 

(b) Perawatan AVF sehari-hari 

- Lakukan exercise dengan segera setelah 7 – 10 hari 

post operasi (relaksasi dengan memegang bola karet, 

angkat burble ringan, dan pijit ibu jari-jari tengah) 

- Cek denyut (suara) pada anastomosis dengan palpasi 

atau auskultasi untuk meyakinkan adanya “thrill” 

dan “bruit” 

- Cek luka bekas operasi setiap hari, sampai luka 

sembuh 

- Jangan dibasahi jika luka belum sembuh  

- Tidak boleh untuk mengangkat beban yang berat 

pada anggota tubuh yang ada ciminonya 
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- Tidak boleh ada tekanan ataupun penusukan pada 

anggota tubuh yang ada ciminonya 

- Tidak boleh untuk pengukuran tekanan darah pada 

ekstrimitas yang ada ciminonya 

- Cuci dengan sabun antiseptik area AVF sebelum 

dilakukan kanulasi 

- Jika terjadi pembengkakan sesudah dilakukan 

kanulasi:  

 Letakkan/angkat lengan lebih tinggi dari 

jantung 

 Lakukan kompres dingin 20’, lepaskan 20’ 

selama 24 jam dan kompres hangat setelah 24 

jam 

 Biarkan fistula istirahat 

 

 

 

 

 

c. KANULASI AVG 

a) Lakukan kanulasi dengan “teknik aseptik” 

b) Sintetic graf yang paling populer adalah 

Polytetrafluoroethylene (PTFE) atau Teflon graf 

c) Graf yang lurus (Straight grafs): menghubungkan antara 

arteri radialis dan vena basilica dekat fossa antecubiti. Kedua 

ujung graf terletak pada bagian sisi vena dan sisi arteri 

d) Graf yang lengkung (Loop grafs): umumnya dipasang pada 

lengan bawah yaitu antara vena basilica dan arteri brachialis, 

namun bisa juga dipasang ditempat lain 

e) Graf ini tidak bisa segera dipakai, biarkan 2-3 minggu 

sampai luka sembuh 
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f) Untuk menghindari edema dan inflamasi, letakkan graf pada 

posisi lebih tinggi dari jantung 

g) Pada saat punksi jarum fistula arterial dan venous diletakkan 

dengan jarak 5 cm antara keduanya 

 

d. KANULASI  FEMORALIS DENGAN JARUM FISTULA 

a) Lakukan kanulasi dengan menggunakan “teknik aseptik” 

b) Kanulasi femoralis umumnya dipakai sebagai inlet, sehingga 

kanulasi untuk outletnya dilakukan dipembuluh darah vena 

yang lain 

c) Kanulasi femoralis sebagai inlet, dilakukan setelah kanulasi 

outlet 

d) Atur posisi pasien: 

(a) Pasien tidur terlentang, tentukan area kanulasi inlet  

(b) posisi kaki dilebarkan kearah luar dan cukur serta 

bersihkan daerah inguinal yang akan dikanulasi 

e) Tentukan area yang akan dikanulasi, yaitu : 

Terletak 1 cm arah medial dari pulse arteri femoralis dan 2 

jari(± 2 cm) bawah ligamen inguinal  

f) Lakukan lokal anesthesi dengan injeksi infiltrasi lidokain 1 – 

2 % memakai spuit 2,5 ml pada area kanulasi 

g) Lakukan kanulasi dengan jarum fistula ukuran besar 

(minimal 16 G) yang sudah dhubungkan dengan spuit 10 ml 

+ NaCl 0,9 % dengan sudut 30 – 90 derajat  tergantung 

kondisi femoral pasien 

h) Lakukan aspirasi untuk meyakinkan aliran/flow darah lancar 

dan terinsersi pada pembuluh darah vena 

i) Jika insersi masuk ke arteri femoralis (aliran mendorong 

spuit, darah lebih terang), tidak usah dicabut insersinya 

selama pasien tidak merasa nyeri dan aliran atau flow lancar 

(200-250 ml/menit) 
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j) Lakukan fiksasi jarum fistula dengan benar dan kuat, tutup 

exit site insersi dengan kasa bethadin atau antiseptik lainnya 

k) Akses vaskuler siap dihubungkan dengan ekstrakorporeal 

l) Selama menunggu untuk dihubungkan dengan 

ekstrakorporeal, flushing/bilas fistula inlet atau outlet 

dengan NaCl 0,9 % 

 

3. PENGGUNAAN CVC PADA SETIAP HD  

a. KONTROL INFEKSI CVC HD 

Durasi penggunaan kateter HD merupakan salah satu faktor 

risiko yang kuat untuk terjadinya infeksi. Untuk mengurangi 

terjadinya risiko infeksi, NKF-K/DOQI, merekomendasikan bahwa 

kateter HD temporer maksimum penggunaannya hanya 7 hari, dan 

jika diinsersikan di jugularis maksimum penggunaannya adalah 

selama 3 minggu (White J.J., et al, 2008). Gunakanlah kateter HD 

jenis tunnel cuff, jika durasi penggunaannya ingin lebih lama.NKF-

K/DOQI (2006) dalam American Journal of Kidney Diseases 

(2006), juga merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam penggunaan kateter HD dan cara perawatan exit site 

kateter HD adalah sebagai berikut : 

a) Gunakanlah teknik aseptik : 

(a) Lakukan cuci tangan dengan benar dengan 6 langkah, 

sebelum melakukan tindakan terhadap kateter HD 

(b) Pakai masker baik untuk staf maupun pasien 

(c) Gunakanlah sarung tangan steril tiap tindakan 

(d) Area yang sudah didesinfeksi/dibersihkan dengan antiseptik 

jangan disentuh “teknik non touch”. Ulangi prosedur 

desinfeksi jika area tersebut tersentuh 

(e) Jangan biarkan lumen terbuka pada setiap tindakan, 

pastikan tutup atau spuit selalu terpasang dikedua ujung 

lumen 



Pertemuan Ilmiah daerah Jawa timur ,(PITDA Jatim)  Bayuwangi 24-25-2018 

 41 
 

(f) Antiseptik yang bisa digunakan adalah: chlorhexidine 2 % 

dan alkohol 70 % atau chlorhexidine aqueous atau 

povidone Iodine (sesuai protokol institusi masing-masing) 

 

b) Lakukan desinfeksi kulit di area insersi dengan tahapan sebagai 

berikut: 

(a) Lakukan swab/desinfeksi kulit secara melingkar dari 

dalam (area insersi) ke arah luar 

(b) Diameter desinfeksi adalah 10 cm 

(c) Ulangi desinfeksi (2 x swab) dengan desinfeksi yang 

beda/baru 

(d) Jangan di swab dengan kasa kering, biarkan desinfektan 

sampai kering 

(e) Tutup dengan kasa bethadine atau plester transparan 

 

c) Lakukan desinfeksi area ujung kateter antara kateter dan 

tutupnya dengan 2 kali swab: 

(a) Swab antara kateter dan tutup,  

(b) Swab juga kateter sampai dengan 10 cm kearah kateter 

(c) Jangan ditaruh/dilepas setelah didesinfeksi 

 

b. PRINSIP PERAWATAN CVC HD 

 

a) Selalu menggunakan teknik aseptik, “non touch” saat 

melakukan perawatan kateter HD 

b) Kateter HD sebaiknya hanya untuk tindakan dialisis saja, tidak 

untuk yang lain 

c) “Larutan pengunci” selalu digunakan pada akhir HD. Larutan 

yang dipakai  sangat bervariasi tergantung dengan panduan 

praktek masing-masing institusi 

d) “Larutan pengunci” harus dikeluarkan/diaspirasi sebelum 

tindakan dialisis, kemudian dilakukan bilas dengan NaCl 0,9 % 
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e) Lakukan pembilasan sebelum dan setelah HD dengan NaCl 0,9 

% minimum 10 ml atau sampai dengan jernih. Pembilasan ini 

dilakukan setelah aspirasi “larutan pengunci” dan sebelum 

memberikan “larutan pengunci” di akhir HD  

f) Kateter HD: 

(a) Harus selalu menempel pada kulit pasien 

(b) Jangan menarik kateter 

(c) Jahitan pada kateter non tunnel harus selalu ada selama 

kateter masih dipakai 

(d) Jahitan pada tunnel dilepas setelah 10-20 hari 

g) Perawatan exit site: 

(a) Balutan/kasa pada exit site harus diganti jika kotor, 

lembab, terbuka dan basah 

(b) Perhatikan tanda-tanda infeksi exit site: bengkak, 

kemerahan, terasa panas, nyeri dan adanya cairan 

eksudat 

h) Edukasi pasien: 

(a) Bila pasien pulang masih terpasang kateter HD, anjurkan 

pasien untuk merawat kateternya 

(b) Pastikan pasien dan keluarganya paham pentingnya 

perawatan kateter HD 

(c) Anjurkan pasien untuk melaporkan jika terjadi masalah 

yang berhubungan dengan kateter HD 

 

B. MANAJEMEN KOMPLIKASI AKSES VASKULER 

 

Komplikasi pada akses vaskuler hemodialisis dapat terjadi pada 

saat HD berlangsung, pre-HD, maupun post HD. Manajemen untuk 

mengatasi komplikasi ini tergantung dari tipe akses vaskulernya, bentuk 

komplikasinya, kapan terjadinya, dan faktor yang menyebabkan 

komplikasi itu terjadi. Secara umum komplikasi yang sering terjadi 

adalah sebagai berikut : 
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1. BLEEDING/INFILTRASI/HEMATOMA 

Bleeding (perdarahan), bisa terjadi pada tipe akses vaskuler apa 

saja, dan kejadian ini seringkali diikuti dengan adanya infiltrasi dan 

hematoma pada jaringan di bawah kulit. Pada AVF, AVG dan 

kanulasi femoralis, bleeding bisa terjadi pre treatment (saat kanulasi), 

selama treatment, post treatment (saat pelepasan jarum fistula), baik 

inlet maupun outlet. Bleeding bisa terjadi karena, rapuhnya dinding 

pembuluh darah, trauma kanulasi, ketidakadekuatan penekanan pada 

area exit site fistula. Manajemen komplikasinya adalah sebagai 

berikut: 

a. Upaya pencegahan saat kanulasi: 

(a) Jarum fistula tidak boleh diputar 

(b) Hindari penggunaan vena kecil 

(c) Bilas dengan normal salin (NaCl 0,9 %) untuk meyakinkan 

bahwa posisi jarum sudah tepat masuk pada pembuluh darah 

dan tidak ada hematoma atau pembengkakan 

 

b. Upaya pencegahan saat treatment: 

(a) Fiksasi jarum fistula dengan benar dan kuat 

(b) Edukasi pasien untuk mengurangi aktivitas/gerakan pada 

ekstrimitas yang ada jarum fistulanya 

(c) Lakukan monitoring dengan baik area akses vaskuler selama 

HD berjalan 

 

c. Upaya pencegahan saat pelepasan jarum fistula: 

(a) Hindari penekanan yang terlalu kuat pada kasa desinfeksi 

diarea exit site 

(b) Lakukan pelepasan jarum dengan sudut yang sama seperti saat 

insersi 

(c) Lakukan penekanan pada area exit site jarum fistula dengan 2-3 

jari tangan 
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(d) Lakukan penekanan 10-12 menit (jangan diintip sebelum 10 

menit) 

 

d. Upaya perawatan jika terjadi infiltrasi: 

a) Jika terjadi pada AVF atau AVG, posisikan tangan lebih tinggi 

dari jantung (posisi elevasi) 

b) Kompres dingin dengan es setelah terjadi infiltrasi/hematoma, 

dan dilakukan setiap 20 menit (20 menit dingin, 20 menit off) 

selama 24 jam 

c) Kompres hangat setelah 24 jam 

d) Fistula diistirahatkan terlebih dahulu 

e) Kolaborasikan dengan tim HD dan juga dengan dokter bedah 

ataupun nephrologist, jika terjadi hematoma berulang 

f) Edukasi pasien cara mengatasi perdarahan dirumah (jika terjadi 

perdarahan lagi di rumah), yaitu: 

(a) Tambahkan kasa steril atau ganti kasa pada area 

perdarahan dan lakukan penekanan dengan 2-3 jari 

(b) Beritahu pasien tipe dan lokasi akses vaskuler yang 

mengalami perdarahan 

(c) Beritahu dan berikan nama serta no telepon dokter ahli 

bedah yang bisa dihubungi 

(d) Beritahu alamat rumah sakit terdekat yang bisa 

dihubungi jika terjadi perdarahan yang sulit berhenti 

 

2. STENOSIS, THROMBOSIS, ANEURISMA 

 

Komplikasi stenosis, thrombosis dan aneurisma paling sering 

terjadi karena adanya kerusakan dinding pembuluh yang diakibatkan 

adanya trauma dinding pembuluh. Trauma dinding pembuluh bisa 

menimbulkan thrombus, dan penyempitan dinding pembuluh 

(stenosis). Stenosis bisa menyebabkan aliran balik dan terjadilah 

ketegangan dan kerapuhan dinding pembuluh dan terjadilah 
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aneurisma. Pada aneurisma, pada saat pelepasan jarum fistula 

terjadilah ketidakadekuatan pembekuan darah sehingga terjadilah 

lesi yang lebih besar dan ekstravasasi pembuluh darah. Manajemen 

komplikasinya adalah sebagai berikut : 

a. Upaya Pencegahan 

(a) Hindari terjadinya trauma pembuluh darah, baik karena 

kanulasi atau pada saat pembedahan 

(b) Lakukan kanulasi dengan cara berputar pada area akses 

vaskuler (“Rope Ladder”) 

(c) Lakukan monitoring akses vaskuler dengan baik saat 

tindakan hemodialisis berlangsung 

(d) Lakukan pelepasan jarum fistula dengan benar 

 

b. Upaya Perawatan 

(a) Jika terjadi stenosis, thrombosis ataupun aneurisma, 

kolaborasikan dengan dokter Bedah dan Nephrologist 

(b) Lakukan kanulasi bukan pada area stenosis, thrombosis, 

maupun aneurisma (hindari area tersebut) 

 

3. STEAL SINDROM 

Komplikasi steal sindrome bisa terjadi kapan saja dan 

umumnya terjadi pada akses vaskuler AVF dan AVG. Pada 

jaringan tangan terjadi hipoksia oksigen. Jika diketahui tanda-

tanda adanya steal sindrome, segera kolaborasikan dengan dokter 

bedah. 

 

4. ALIRAN DARAH TIDAK ADEKUAT 

Aliran darah yang tidak adekuat pada AVF, AVG maupun 

femoralis bisa disebabkan karena: 

a.  Posisi atau lokasi jarum yang tidak tepat saat kanulasi. 

Untuk mengatasi hal tersebut dapat diatasi dengan merubah 

posisi jarum atau merubah lokasi dan arah jarum fistula. 
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b. Pembuluh darah yang kecil atau rapuh, jika hal ini terjadi 

kolaborasikan dengan dokter bedah 

c. AVF atau AVG yang tidak matur/belum matur, 

kolaborasikan dengan dokter bedah dan segera lakukan 

exercise. 

Apabila aliran darah yang tidak adekuat terjadi pada akses 

vaskuler dengan menggunakan CVC HD, kemungkinan bisa 

disebabkan karena: 

a. Malposisi kateter 

Manajemen untuk mengatasi hal tersebut adalah: 

(a) Atur posisi pasien dan upayakan pasien untuk nafas 

dalam 

(b) Kolaborasi dengan dokter untuk foto rongent 

 

b. Adanya oklusi (thrombus, stenosis, formasi fibrin, kingkin, 

kelipat) 

Manajemen untuk mengatasi hal itu adalah: 

(a) Jika terjadinya kingkin atau kelipat di lumen luar dapat 

dimanipulasi dengan membetulkan lipatan lumen atau 

kingkin 

(b) Jika terjadi oklusi trombus atau formasi fibrin, bisa 

diberikan obat trombolitik (al:aktivator plasminogen atau 

urokinase) dengan dikolaborasikan ke dokter yang 

melakukan insersi 

 

5. INFEKSI 

 

Komplikasi infeksi dapat terjadi pada semua akses vaskuler, 

namun demikian infeksi CVC HD lebih sering terjadi, kemudian 

AVG dan AVF. Manajemen komplikasi infeksi adalah sebagai 

berikut: 

a. Upaya pencegahan 
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(a) Selalu gunakan teknik aseptik “non touch” pada setiap 

tindakan 

(b) Penggunaan APD dengan benar 

(c) Selalu lakukan cuci tangan 6 langkah: setiap kali 

berhubungan dengan pasien, antara satu pasien ke 

pasien lain, setelah dari pasien, setelah kontak dengan 

pasien dan sebelum dan sesudah memakai sarung 

tangan 

(d) Lakukan perawatan akses vaskuler dengan benar 

b. Upaya terapi dan perawatan 

(a) Infeksi sistemik pada CVC HD, kolaborasikan dengan 

dokter untuk: 

- Pengambilan sampel darah untuk kultur dari 

darah perifer dan dari lumen 

- Pemberian antibiotik 

(b) Infeksi Tunnel dan Exit site, kolaborasikan dengan 

dokter untuk: 

- Pengambilan kultur cairan dari exit site 

- Dressing exit site dengan antiseptik apabila 

balutan basah  

- Pemberian antibioti 

(c) Infeksi AVF dan AVG: 

- Dressing/ganti balutan dengan teknik 

aseptik, jika ada luka 

- Kolaborasi dokter untuk pemberian 

antibiotik 

- Pengambilan sampel darah untuk kultur 

- Pengambilan kultur cairan jika ada luka 

basah 
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