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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Phlebitis 

2.1.1. Pengertian Phlebitis 

Phlebitis merupakan infeksi atau peradangan pada pembuluh 

darah vena yang disebabkan oleh kateter vena ataupun iritasi kimiawi 

zat adiktif dan obat-obatan yang diberikan sebagai perawatan dirumah 

sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Phlebitis juga didefinisikan 

sebagai inflamasi pada vena yang disebabkan oleh iritasi kimia, 

mekanik, maupun oleh bakteri. Di tandai oleh adanya daerah yang 

memerah dan hangat di sekitar daerah penusukkan atau sepanjang 

vena, pembengkakan, nyeri atau rasa keras disekitar daerah penusukan 

atau sepanjang vena dan dapat keluar pus atau cairan (Perry and 

Potter, 2013; Brunner & Suddart, 2013). 

Kata inflamasi berasal dari bahasa latin yaitu Inflammare yang 

berarti “dibakar”. Kejadian inflamasi biasanya ditandai dengan 

menambahkan kata “itis” pada organ dimana inflamasi itu terjadi, 

contohnya seperti appendixitis, yaitu inflamasi yang terjadi di 

appendix, atau phlebitis yang berarti inflamasi pada pembuluh darah 

vena. Gejala klinis dari inflamasi meliputi kemerahan, bengkak, panas, 

nyeri, dan kehilangan fungsi (Bagchi, Roy, & Raychaudhuri, 2012). 
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2.1.2. Klasifikasi Phlebitis 

Menurut Rohani dan Setio (2010), klasifikasi phlebitis berdasarkan 

tempat terjadinya dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Phlebitis superficial  

Phlebitis superficial yaitu phlebitis yang terjadi pada 

pembuluh darah vena yang berada langsung di bawah 

kulit. Phlebitis jenis ini jarang terjadi dan kondisinya tidak 

begitu serius sehingga penanganannya akan lebih 

mudah.  

b. Phlebitis vena dalam   

Phlebitis vena dalam atau biasa disebut Deep Vein 

Thrombophlebitis (DVT) merupakan thrombophlebitis yang 

biasanya terjadi pada tungkai, namun juga bisa terjadi di 

lengan. Pada phlebitis ini, sumbatan dari thrombus dapat 

terlepas dan berjalan mengikuti pembuluh darah ke 

paru-paru maupun jantung. Emboli yang terjadi di paru-

paru maupun jantung dapat menyebabkan kematian. 

 

Menurut Infusion Nurses Society  (2016), berdasarkan faktor 

penyebabnya, phlebitis dibagi menjadi 5 kategori yaitu mekanik, 

kimia, bakterial, phlebitis yang berhubungan dengan kondisi pasien 

dan post infus. 

a. Phlebitis Mekanik  

Phlebitis mekanik memiliki hubugan erat dengan 

iritasi yang terjadi didinding vena. Hal ini bisa 
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disebabkan oleh kateter yang terlalu besar atau tidak 

sesuai dengan ukuran vena, trauma saat pemasangan 

kateter, pergerakan kateter, atau material kateter yang 

terlalu kaku. Ukuran kateter 20-22 yaitu ukuran yang 

paling kecil dapat digunakan sebagai pilihan untuk 

pengobatan jika memungkinkan. Amankan kateter 

dengan melakukan stabilisasi, hindari area fleksi dan 

berikan bidai jika diperlukan. 

b. Phlebitis Kimia  

Phlebitis kimia biasanya terjadi disebabkan oleh 

infus dextrose <10% atau infus dengan osmolalitas yang 

tinggi <900 miliosmol/L. Faktor kimia lainnya yang 

dapat menyebabkan phlebitis yaitu lama dari pemakaian 

infus seperti amiodarone, potassium Chloride dan 

beberapa antibiotik. Kateter vena yang lebih besar 

dibandingkan dengan pembuluh darah pasien, 

hemodilusi yang tidak memadai serta larutan antiseptik  

yang tidak sepenuhnya kering dan ikut masuk kedalam 

pembuluh darah vena ketika pemasangan kateter 

intravena juga dapat mempengaruhi kejadian phlebitis 

jenis ini.   

c. Phlebitis Bakterial  

Phlebitis bakterial berhubungan dengan 

pemasangan infus yang tidak menggunakan teknik 

aseptik. Kateter harus diberikan label sehingga evaluasi 
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dapat dilakukan apabila pelepasan maupun pemasangan 

kembali kateter dibutuhkan. Pada orang dewasa, dapat 

dilakukan pemindahan kateter dari ekstremitas bagian 

bawah ke bagian atas, sedangkan pada pediatrik 

pindahkan pada sisi proksimal di ekstremitas lain atau 

ekstremitas yang berlawanan jika memungkinkan.  

d. Phlebitis Karena Kondisi Pasien   

Phlebitis yang berhubungan dengan kondisi 

pasien contohnya yaitu infeksi yang saat ini dialami, 

immunodeficiency dan diabetes. Pemasangan di ekstremitas 

bawah dapat dilakukan sebagai alternatif kecuali pada 

bayi dan lansia diatas 60 tahun.  

e. Phlebitis Post Infus 

Phlebitis post infus yaitu inflamasi yang terjadi 

setelah 48 jam  sampai dengan 96 jam infus dilepaskan. 

Faktor-faktor yang berperan dalam kejadian phlebitis post 

infus ini, antara lain : (1) Tehnik pemasangan kateter 

yang tidak baik; (2) Pada pasien dengan retardasi mental; 

(3) Kondisi vena yang tidak baik; (4) Pemberian cairan 

terlalu asam atau hipertonik; (5) Ukuran kateter yang 

lebih besar dibandingkan dengan vena. 

 

2.1.3. Tanda dan Gejala Phlebitis 

Manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari suatu infeksi 

ditemukan dari observasi dan pemeriksaan. Menurut Marsch et al 
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(2015), terdapat 5 tanda dan 2 gejala pada phlebitis berdasarkan data 

observasi yang sering dilaporkan oleh perawat yaitu :  

a. Nyeri (gejala yang dilaporkan pasien)  

b. Nyeri bila ditekan (saat palpasi, gejala yang dilaporkan oleh 

pasien)  

c. Pembengkakan (hasil observasi visual)  

d. Eritema (atau kemerahan, hasil observasi)  

e. Venous cord teraba (saat palpasi)  

f. Luka bernanah (hasil observasi visual)  

g. Teraba hangat (saat palpasi)  

 

2.1.4. Komplikasi Phlebitis 

Phlebitis yang masih ditahap awal biasanya akan membaik 

setelah kanula dilepas atau diganti, namun penanganan yang kurang 

baik dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya komplikasi, salah 

satunya yaitu thrombosis ataupun thrombophlebitis. Thrombophlebitis yaitu 

dimana telah terbentuk trombus dalam pembuluh darah pada lokasi 

insersi. Trombus yang terbentuk tersebut apabila terlepas dan 

mengikuti aliran darah menuju ke paru-paru ataupun jantung. Jika 

trombus tersebut sudah masuk ke maka akan terjadi sumbatan yang 

dapat menimbulkan serangan jantung bahkan kematian mendadak. 

Komplikasi lain yang dapat terjadi yaitu infeksi aliran darah, 

ekstravasasi dan emboli paru (Saini et al, 2011). 
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2.1.5. Pencegahan Phlebitis 

Menurut Infusion Nurses Society (2016), terdapat beberapa hal 

yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya phlebitis, 

antara lain :   

a. Mencegah phlebitis bakterial   

Mencegah terjadinya phlebitis yang disebabkan oleh bakteri 

dapat dilakukan dengan cara selalu menjaga kebersihan 

tangan, menggunakan teknik aseptik yang benar, selalu 

melakukan perawatan didaerah infus/insersi serta melakukan 

observasi dan pemantauan yang ketat.  

b. Rotasi kateter  

Untuk pemindahan lokasi pemasangan harus dilakukan 

sebelum terjadi phlebitis. Beberapa rumah sakit sudah memiliki 

SOP untuk mengganti kanula perifer setiap 72 jam. 

Pemindahan lokasi juga harus segera dilakukan jika diduga 

terkontamonasi.  

c. Aseptic dressing  

Penggunaan balutan yang transparan sangat direkomendasikan 

karena akan mudah untuk dilakukan pengawasan tanpa harus 

memanipulasinya. Penggunaan balutan kassa memang dapat 

dilakukan namun harus diganti setiap 24 jam sehingga dapat 

diobservasi secara rutin.  
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Hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah phlebitis yaitu : 

a. Selalu waspada. 

Selalu berprinsip aseptik setiap tindakan yang dilakukan. Studi 

melaporkan stopcock yang digunakan untuk memasukkan obat, 

pemberian cairan infus atau pengambilan sampel darah 

merupakan pintu jalan masuk kuman (Gargar, 2017).  

b. Kecepatan pemberian obat  

Kecepatan pemberian infus juga mempengaruhi terjadinya 

phlebitis. Semakin lambat pemberian cairan infus dengan 

larutan hypertonik diberikan, maka semakin rendah risiko 

terjadinya phlebitis. Namun terdapat paradigma berbeda untuk 

pemberian obat injeksi dengan osmolitas tinggi, osmolaritas 

boleh mencapai 1000 mOsm/L. Jika durasi awal yang 

diberikan hanya beberapa jam, durasi yang aman sebaiknya 

kurang dari 3 (tiga) jam untuk mengurangi waktu campuran 

yang iriatif dengan dinding pembuluh darah vena (INS, 2016; 

Meng, L., Nguyen, C. M., Patel, S., Mlynash, M., & Caulfield, 

A. F. 2018). 

 

Menurut Bertolino (2011), pencegahan terhadap phlebitis harus 

dilakukan sebelum dimulainya terapi intravena yaitu dengan cara:  

a. Perawat sebelumnya harus mengetahui jenis infus yang akan 

diberikan kepada pasien, bagaimana cara pemberiannya dan 

apa hasil yang diharapkan dari terapi tersebut serta efek 

samping yang mungkin dapat terjadi. 
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b. Melakukan pengecekan terhadap semua peralatan yang akan 

digunakan, seperti selang (tubing), semua wadah cairan serta alat 

penusuk botol infus untuk mencegah terjadinya kebocoran atau 

kerusakan. Selain itu juga perlu dilakukan pengecekan tanggal 

expired dan warna dari cairan infus yang akan diberikan untuk 

menhindari adanya partikel-partikel tambahan yang tidak 

seharusnya ada dalam cairan.    

c. Melakukan handhygiene dan teknik aseptik yang benar merupakan 

hal penting yang harus dilakukan. Hindari kontaminasi saat 

melakukan persiapan alat pemasangan infus dan selang (tubing).  

d. Sebelum pemasangan infus dilakukan, perawat harus mengkaji 

vena yang akan ditusuk, apakah  memenuhi kriteria dari terapi 

yang akan diberikan atau tidak. Jenis dan ukuran dari kateter 

yang akan digunakan perlu dipilih dengan benar dan harus 

sesuai dengan terapi juga kondisi vena. Vena di ekstremitas 

bawah lebih baik dihindari karena lebih berisiko terjadinya 

phlebitis. 

e. Pemberian Heparin   

Pemberian Heparin secara intermitten, dengan konsentrasi 100 

u/ml menunjukkan adanya nilai yang rendah dalam kejadian 

phlebitis dan kejadian ketidakpatenan infus. Pemberian larutan 

heparin terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan 

pemberian flushing normal saline secara intermitten sebagai 

langkah pencegahan phlebitis dan kepatenan jalur kateter 

intravena. 
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2.1.6. Alat Ukur Derajat Phlebitis 

Phlebitis dapat dinilai melalui observasi visual yang dilakukan 

oleh perawat. Infusion Nursing Society (INS) telah mengembangkan alat 

ukur untuk mengidentifikasi kejadian phlebitis seperti yang dapat dilihat 

pada tabel berikut :  

Tabel 2.1  VIP Score (Visual Infusion Phlebitis Score) 
Skor Keadaan Area Penusukan Kategori & Intervensi 

0 Lokasi insersi terlihat sehat, 
tidak ada tanda phlebitis 
 

Bukan tanda phlebitis 
Intervensi : 
 Observasi kanula 

1 Terlihat Satu dari tanda-tanda 
dibawah ini :  

 Nyeri ringan di sekitar 
lokasi insersi , atau  

 Terdapat eritema kecil 
di sekitar lokasi insersi 

Kemungkinan tanda 
awal phlebitis 
Intervensi : 
 Observasi kanula 

 

2 Terlihat dua dari tanda-tanda 
dibawah ini :  

 Nyeri pada lokasi 
insersi  

 Eritema  
 Pembengkakan 

Stadium dini phlebitis 
Intervensi : 
 Pindah posisi 

kanula 
 
 

3 Semua tanda dibawah ini 
terlihat :  

 Nyeri sepanjang 
canula  

 Adanya indurasi 

Stadium moderat 
phlebitis.  
Intervensi : 
 Pindah posisi 

kanula 
 Pertimbangkan 

perawatan 
4 Semua tanda dibawah ini 

terlihat dan bertambah  
 Nyeri di sepanjang 

canula  
 Eritema  
 Indurasi  
 Venous cord teraba 

Stadium lanjut phlebitis 
atau tahap awal 
thrombophlebitis 
Intervensi : 
 Pindah posisi 

kanula 
 Pertimbangkan 

perawatan 
5 Semua tanda dibawah ini 

terlihat dan bertambah  
 Nyeri di sepanjang 

canula  
 Eritema  
 Indurasi  
 Venous cord teraba  
 Demam 

Stadium Lanjut 
Trombophlebitis 
Intervensi : 
 Lakukan perawatan 
 Pindah posisi 

kanula 

Sumber : Infusion Nurses Society, 2016 
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2.2.  Faktor Yang Mempengaruhi Phlebitis 

Menurut Perry & Potter (2013), faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya phlebitis antara lain terdiri dari faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yang dimaksud terdiri dari :  

a. Usia    

Usia dapat mempengaruhi ketahanan tubuh (imunitas) 

seseorang terhadap serangan infeksi. Kelompok umur lansia dan 

neonatus rentan terhadap infeksi. Dalam tindakan pemberian cairan 

intravena yang kurang aseptik dan terlalu banyak melakukan 

mobilisasi/pergerakan dapat menyebabkan phlebitis.  

Menurut Fitriyani (2015), pada usia lanjut atau lebih dari 60 

tahun,  vena menjadi rapuh, tidak elastis dan mudah hilang (kolaps). 

Vena kecil yang dimiliki oleh pasien anak sertakegelisahan dan 

ketakutan yang membuat anak terlalu banyak bergerak dapat 

mengakibatkan kateter bergeser dan menimbulkan phlebitis. 

b. Jenis Kelamin. 

Kelenturan, kekuatan otot, kekenyalan kulit serta jaringan 

adiposa subcutis yang sedikit dapat mempengaruhi terjadinya phlebitis 

sehingga hal ini sering terjadi pada pasien berjenis kelamin wanita. 

c. Status nutrisi   

Status nutrisi mempengaruhi terjadinya phlebitis. Pasien dengan 

gizi buruk akan memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga 

meningkatkan risiko terjadinya phlebitis. Asupan nutrisi yang tidak 

adekuat juga dapat mempengaruhi struktur dari pembuluh darah yang 

dimiliki.  
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Menurut Sugrue et al (2017), pada pasien dengan gizi buruk 

akan memiliki vena yang tipis dan mudah rapuh, sehingga perlu 

diberikan asupan gizi yang adekuat untuk mengurangi risiko terjadinya 

phlebitis. 

d. Keadaan vena   

Kondisi vena yang kecil, rapuh, mudah rusak dan vena yang 

sudah sering terpasang kateter infus akan mudah mengalami phlebitis. 

Menurut Fitriyani (2015), pasien yang terpasang infus dilengan, risiko 

terjadinya phlebitis lebih kecil dibandingkan dengan di antecubital fossa. 

e. Faktor penyakit   

Penyakit penyerta yang dimiliki pasien dapat mempengaruhi 

terjadinya phlebitis misalnya pada pasien Diabetes Mellitus yang 

mengalami aterosklerosis akan mengakibatkan aliran darah ke perifer 

berkurang sehingga jika terdapat luka mudah mengalami infeksi. Begitu 

juga pada penyakit gagal ginjal kronik erat kaitannya pada posisi 

pemasangan infus. Menurut Darmawan (2010), pemasangan infus pada 

daerah lengan bawah dapat menyebabkan phlebitis karena merupakan 

lokasi yang sering digunakan untuk pemasangan arteri-vena (A-V 

shunt) pada tindakan hemodialisa (cuci darah).  

 

Menurut INS (2016), faktor eksternal yang dapat menyebabkan phlebitis 

adalah :  

a. Chemical Phlebitis (Phlebitis Kimia)  

Kecepatan yang terlalu tinggi dalam pemberian larutan 

intravena, jenis cairan yang pekat dan penggunaan material cateter dari 
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tevlon merupakan salah satu penyebab phlebitis. Tingkat keasaman atau 

pH antara 5 - 9 dianggap rentang yang tepat untuk pemberian perifer 

yang aman. 

Menurut Maria dan Karunia (2012), larutan elektrolit dianggap 

isotonik jika elektrolit totalnya (anonim ditambah katinon) kira-kira 310 

mEq/L. Larutan di anggap hipotonik jika kandungan elektrolit totalnya 

kurang dari 250 mEq/L. Larutan di anggap hipertonik jika kandungan 

elektrolit totalnya kurang dari 375 mEq/L. Perawat juga harus 

mempertimbangkan osmolalitas suatu larutan, bahwa osmolalitas 

plasma adalah kira-kira 300 mOsm/L.  

a. Cairan isotonik: Cairan yang memiliki osmolalitas total mendekati 

cairan ekstraseluler dan tidak menimbulkan sel darah merah 

membengkak atau mengkerut. Contohnya:  

1) Saline normal (0,9% natrium klorida)   

2) Ringer laktat  

3) Komponen-komponen darah (albumin 5%, plasma)  

4) Dextrose 5% dalam air (D5W)  

b. Cairan hipotonik: Pemberian cairan ini bertujuan untuk mengganti 

cairan seluler karena cairan ini bersifat hipotonis dibandingkan 

dengan plasma serta untuk menyediakan air bebas untuk ekskresi 

sampah tubuh. Pada saat-saat tertentu, larutan natrium hipotonik 

digunakan untuk mengatasi hipernatremia dan kondisi 

hiperosmolar yang lain. Contohnya:  

1) Salin berkekuatan menengah (Nacl 0,45%)  

2) Dextrose 2,5% dalam Nacl 0,45%  
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3) Nacl 0,2%   

c. Cairan hipertonik: Larutan-larutan hipertonik menarik air dari 

kompartemen intraseluler dan mengakibatkan sel-sel mengkerut 

jika diberikan dengan cepat dan dalam jumlah besar. Hal ini juga 

dapat menyebabkan kelebihan volume ekstraseluler dan 

mencetuskan kelebihan cairan sirkulatori dan dehidrasi. 

Contohnya:  

1) Dekstrosa 5% dalam Nacl 0,9%  

2) Dextrose 5% dalam Nacl 0,45%  

3) Dextrose 10% dalam air  

4) Dextrose 20% dalam air  

5) Nacl 3% dan 5%  

6) Larutan hiperalimentasi  

7) Dextrose 5% dalam ringer laktat  

8) Albumin 25   

b. Mechanical Phlebitis (Phlebitis Mekanik)  

 Phlebitis mekanik sering dikaitkan dengan pemasangan atau 

penempatan kateter intravena. Penempatan kateter intravena pada area 

fleksi lebih sering menimbulkan kejadian phlebitis. Hal ini terjadi karena 

apabila ekstrimitas digerakkan, maka kateter yang terpasang juga akan 

ikut bergerak dan menyebabkan trauma pada dinding vena. Penggunaan 

ukuran kateter yang besar pada vena yang kecil dapat mengiritasi 

dinding vena, sehingga mudah terjadi phlebitis  (Darmawan, 2010).  

Lokasi insersi kateter intravena yaitu tempat dimana 

pemasangan kateter intravena berdasarkan anatomi ekstremitas. 
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Beberapa lokasi vena perifer yang menjadi tempat pemasangan infus 

antara lain vena sefalilika dan vena metacarpal. Secara anatomis struktur 

dari vena sefalika yaitu terdiri dari ukuran lumen dindingnya besar dan 

elastisitas, lapisan venanya terbentuk dari sel endhothelium yang 

diperkuat oleh jaringan fibrus dan dibatasi oleh selapis tunggal sel epitel 

gepeng. Sedangkan vena metacarpal secara anatomis terdiri dari ukuran 

lumen dindingnya kecil, elastisitas lapisan venanya lebih tipis, kurang 

kuat dan kurang elastis. Kedua lokasi ini dapat memberikan kemudahan 

bagi perawat dalam melakukan pemasangan terapi intravena tetapi 

sebaliknya apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan kateter 

intravena akan menyebabkan kerusakan endomethelium vena sehingga 

jaringan vena akan terinflamasi (Wiranata, 2012). 

Begitu juga dengan pemilihan ukuran kateter, sebaiknya dipilih 

sesuai dengan anatomi vena pasien. Kateter terdiri dari ukuran 16 

sampai dengan 24 dengan variasi panjang dari 25 mm sampai 45 mm. 

Pemilihan kateter dengan ukuran yang kecil seharusnya menjadi pilihan 

utama pada terapi pemasangan intravena untuk mencegah kerusakan 

dan memastikan darah mengalir disekitar kateter dengan adekuat untuk 

menurunkan resiko kejadian phlebitis (Dougherty, 2008 dalam Nugroho, 

2016). 
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Tabel 2.2 Pengelompokan Kateter IV Periferal (INS, 2016) 

Warna Ukuran 
Diameter  
Eksternal 

(mm) 

Panjang 
(mm) 

Water 
Flow Rate 
(mL/min) 

Rekomendasi 
Pemakaian 

 
 

Orange 
14 G 2.1 mm 45 mm 

~240 
mL/min 

 Trauma 
 Tranfusi 

darah cepat  
 Pembedahan 

 
 

Silver 
16 G 1.8 mm 45 mm 

~180 
mL/min 

 Trauma 
 Rehidrasi 

cepat  
 Tranfusi 

darah cepat  
 
 

 
 

Green 
18 G 1.3 mm 32 mm 

~90 
mL/min 

 Trauma 
 Rehidrasi 

cepat  
 Tranfusi 

darah cepat  

 
 

Pink 
20 G 1.1 mm 32 mm 

~60 
mL/min 

 Sebagian 
besar terapi 
infus 

 Rehidrasi 
cepat 

 Trauma 
 Tranfusi 

darah rutin 

 
 

Blue 
22 G 0.9 mm 25 mm 

~36 
mL/min 

 Sebagian 
besar terapi 
infus 

 Neonatus 
 Anak-anak 
 Lansia 
 Tranfusi 

darah rutin 

 
Yellow 

24 G 0.7 mm 19 mm 
~20 

mL/min 

 Sebagian 
besar terapi 
infus 

 Neonatus 
 Anak-anak 
 Lansia 
 Tranfusi 

darah rutin 
 Tranfusi 

darah 
neonatus & 
anak-anak 

 
 
 

Purple 

26 G 0.6 mm 19 mm 
~13 

mL/min 

 Anak-anak 
 Neonatus 

 Sumber : Infusion Nurses Society, 2016 
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c. Bakterial Phlebitis ( Phlebitis Bakteri )  

Phlebitis bakteri yaitu peradangan vena yang berhubungan 

dengan adanya kolonisasi bakteri. Kolonisasi bakteri ini dapat terjadi 

karena teknik aseptik dan perawatan infus yang tidak baik. Jenis bakteri 

yang sering ditemukan pada phlebitis adalah : stapylococus, Stapylococus 

aerus, enterococus, gram negatif rods, E. Coli, Entero bacter, P.Aeroginosa, K. 

Pneumonia, candida species.  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya bakteri 

antara lain perawatan infus yang kurang intens, teknik pemasangan yang 

kurang aseptik serta pemasangan infus yang lama dan tidak diganti 

sesuai dengan standart akan mengakibatkan tumbuhnya bekteri pada 

area penusukan. Semakin lama pemasangan tanpa dilakukan perawatan 

optimal maka bakteri akan mudah tumbuh dan berkembang. Aseptik 

dressing perawatan infus adalah perawatan pada tempat pemasangan 

infus terhadap pasien yang terpasang untuk mencegah terjadinya infeksi 

(Darmawan, 2010).  

 

Menurut Tietjen (2004 dalam Nugroho 2016), ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam perawatan terapi intravena:   

a. Rotasi rutin atau pemindahan kanula harus dilakukan 

setiap 72-96 jam dapat mengurangi risiko phlebitis dan 

infeksi lokal (teflon atau polikateter lebih baik dari pada 

jarum logam karena tidak menembus vena saat rotasi).  
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b. Pada pemakaian jangka pendek (<48 jam) penggunaan 

jarum lurus atau butterfly dapat risiko iritasi karena terbuat 

dari  plastik dan juga risiko infeksi akan lebih rendah.  

c. Pada perawatan tempat pemasangan, penutupan dapat di 

pertahankan 72 jam asal kering (jika basah, lembab, atau 

lepas segera di lakukan penggantian)  

d. Lokasi insersi kateter harus di periksa setiap 24 jam untuk 

mengetahui apakah ada rasa nyeri yang timbul  

e. Ganti botol cairan infus sebelum habis  

f. Set infus harus diganti jika terjadi kerusakan atau secara 

rutin setiap 3x24jam (apabila saluran baru disambungkan, 

usap pusat jarum atau kateter plastik cairan infus dengan 

alkohol 60-90% dan sambungkan kembali dengan infus 

set)  

g. Saluran tubing yang digunakan dalam pemberian tranfusi 

darah, produk darah lain atau emulsi lemak harus diganti 

setiap 24 jam. 


