
 
           PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT PERAGA MODEL UTERUS 

Pada dasarnya prosedur penanganan HPP sama dengan yang sudah ada, tapi pada 

pengembangan model uterus sebagai media pembelajaran tangan yang 

digunakan/digerakkan nampak dari luar (model uterus transparan).   

Alat peraga model uterus mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Menyerupai bentuk uterus 

2. Transparan/tembus pandang 

3. Konsistensi kenyal 

4. Bahan mudah diperoleh 

5. Bagian yang dimaksud (plasenta)  didalam uterus tampak dari luar 

6. Produk baru (bukan tiruan dari model yang sudah ada) 

 

PENANGANAN PERDARAHAN  KARENA ATONIA UTERI 
PROSEDUR KOMPRESI BIMANUAL INTERNAL 

 
1. Masukkan tangan kanan secara obstetrik melalui introitus ke dalam lumen 

vagina. (Tangan Nampak dari luar) 
 

2. Ubah tangan obstetrik menjadi kepalan dan letakkan dataran punggung jari 
telunjuk hingga kelingking pada forniks anterior dan dorong segmen bawah 
uterus ke kranio-anterior (Gerakan tampak dari luar) 

 
3. Letakkan telapak tangan luar pada dinding perut dan upayakan untuk 

mencakup bagian belakang korpus uteri seluas/sebanyak mungkin  
 

4. Lakukan kompresi uterus dengan jalan mendekatkan telapak tangan luar 
dengan kepalan tangan dalam pada fomiks anterior (Nampak dari luar). 

 
5. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus 

membaik kemudian lanjutkan dengan mengeluarkan tangan. Bila perdarahan 
belum berhenti, lanjutkan tindakan dengan melakukan kompresi bimanual 
eksternal 

 
6. Keluarkan (perlahan-lahan) tangan kanan (Nampak dari luar) dengan 

mengubah kepalan menjadi tangan obstetric) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PENANGANAN PERDARAHAN  KARENA RETENSIO UTERI 
PROSEDUR PLASENTA MANUAL 

 
1. Secara obstetrik masukkan satu tangan (punggung tangan ke bawah) (Nampak 

dari luar)ke dalam vagina dengan menelusuri tali pusat bagian bawah 
2. Setelah tangan mencapai pembukaan serviks (Nampak dari luar), minta asisten 

untuk memegang kocher, kemudian tangan lain penolong menahan fundus uteri 
3. Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan dalam ke kavum uteri sehingga 

mencapai tempat implantasi plasenta 
4. Buka tangan obstetrik menjadi seperti memberi salam (ibu jari merapat ke 

pangkal jari telunjuk)(Nampak dari luar). 
5. Melepas Plasenta Dari Dinding Uterus (model plasenta Nampak dari luar) 
6. Tentukan implantasi plasenta (Nampak dari luar), temukan tepi plasenta yang 

paling bawah : (semua gerakan dalam cavum uteri Nampak dari luar). 
 Bila berada di belakang, tali pusat tetap di sebelah atas. Bila di bagian 

depan, pindahkan fangan ke bagian depan tali pusat dengan punggung 
tangan menghadap ke atas 

 Bila plasenta di bagian belakang, lepaskan plasenta dad tempat 
implaniasinya dengan jatan menyelipkan ujung jari di antara ptasenta 
dan dinding uterus, dengan punggung tanqan menghadap ke dinding 
dalam uterus 

 Bila plasenta di bagian depan, lakukan hal yang sama (punggung tangan 
pada dinding kavum uteri) tetapi tali pusat berada di bawah telapak 
tangan kanan. 

7. Kemudian gerakkan tangan kanan ke kiri dan kanan sambil bergeser ke kranial 
sehingga semua permukaan maternal plasenta dapat dilepaskan (Nampak dari 
luar). Sambil melakukan tindakan, perhatikan keadaan Ibu (pasien), lakukan 
penanqan¬an yang sesuai bila terjadi penyulit 

8. Mengeluarkan Plasenta (model plasenta) 
9. Sementara satu tangan masih di dalam kavum uteri (Nampak dari luar), lakukan 

eksplorasi ulangan untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang masih 
melekat pada dinding uterus. 

10. Pindahkan tangan luar ke supra simfisis untuk menahan uterus pada saat 
plasenta dikeluarkan (gerakan model plasenta saat dikeluarkan Nampak dari 
luar). 

11. Instruksikan asisien yang memegang kocher untuk menarik tali pusat sambil 
tangan dalam menarik model plasenta ke luar (hindari percikan darah). 

12. Letakkan model plasenta ke dalam tempat yang telah disediakan. 
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