
 

Chapter 3. BAB III  Perawatan dan Rehabilitasi Luka Bakar                  

 

Terapi tekanan parut luka bakar 

 

1. Apa itu parut? 

  Secara umum, semua jaringan tubuh yang terluka akan sembuh kembali. Tetapi jika terlalu banyak 

jaringan fibrosa menggantikan jaringan tubuh yang rusak akan menimbulkan parut. Parut hipertrofik 

adalah pertumbuhan dermis yang berlebihan sehingga menyebabkan parut yang tebal. 

  Karakteristik parut hipertrofik berupa merah, cembung, keras dan kontraktur yang disertai beberapa 

perasaan tidak nyaman, seperti gatal, nyeri, sensitif dan parut pada kaki dan tangan mudah 

membawakan rasa bengkak dan kesemutan. Gejala ini cenderung muncul beberapa waktu setelah luka 

sembuh. Oleh sebab itu, setelah perawatan pada luka darurat hingga stabil, hal selanjutnya yang tidak 

kalah penting adalah masalah parut luka. 

2. Pakaian tekanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar satu                          Gambar dua 

(Gambar 1: Kulit baru yang telah tumbuh setelah luka sembuh, terlihat halus dan berwarna merah muda;  

Gambar 2: Tiga bulan kemudian, parut sudah mulai tumbuh dan terlihat merah, menonjol dan kasar saat 

disentuh) 

 

  Ada banyak cara untuk mengobati parut hipertrofik, cara yang paling umum adalah mengenakan 

pakaian tekanan. Pakaian tekanan, seperti namanya, akan menghasilkan tekanan untuk terapi parut. 

Studi telah membuktikan pemberian tekanan secara merata yang berkelanjutan di masa awal dapat 

mengurangi pembengkakan jaringan dan membuat pertumbuhan jaringan tubuh mendekati normal 

hingga pematangan parut. Oleh karena itu, pemakaian pakaian tekanan akan membuat parut menjadi 

lebih rata, tipis, lembut dan warna kulit juga lebih terang, rasa sakit dan gatal pada kulit juga berkurang 

  Saat luka mulai sembuh, parut akan mulai tumbuh. Awalnya akan bermerah, agak menonjol, keras dan 

mengerut. Cara mengatasi parut hipertrofik sangat banyak, cara yang paling sering ditemukan adalah 

dengan terapi tekanan pada parut. Baju tekanan, masker tekanan transparan, bantalan tekanan dan 

plester silikon juga menggunakan konsep tekanan untuk mengobati parut. Studi membuktikan 

pemberian tekanan secara merata yang berkelanjutan di masa awal dapat mengurangi pembengkakan 

jaringan dan membuat pertumbuhan jaringan tubuh mendekati normal hingga pematangan parut. 

  



dan bisa mengatasi masalah edema (kaki/tangan bengkak) dan memberikan lapisan pelindung kulit yang 

baru dan lembut. Secara umum, parut membutuhkan dua sampai empat tahun untuk menjadi benar-

benar matang, tetapi juga bergantung pada keadaan setiap orang dan kedalaman luka bakar. Setelah 

matang, warna kulit akan menjadi warna daging dan terkesan lebih lembut dan rata saat di sentuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan sebelum dan sesudah mengenakan pakaian tekanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Setelah 10 bulan 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                    Setelah 12 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Setelah 14 bulan 

 
 

Gambar 3  Manual on Management 

of the Burn Patient 



  Ada banyak faktor yang memengaruhi pembentukan parut, dan saat ini masih belum bisa 

memprediksi secara akurat apakah luka akan berkembang menjadi parut hipertrofik setelah sembuh. 

Secara statistik, situasi berikut cenderung menyebabkan parut, seperti kedalaman luka tingkat dua, 

pemulihan luka diatas 14 hari, orang berkulit gelap, anak kecil, dll. Bagian tubuh yang lebih mudah 

timbul parut antara lain depan dada, lengan atas dan sendi. Jika memenuhi kondisi di atas, harus 

menggunakan pakaian tekanan dengan benar agar dapat mengontrol pertumbuhan parut secara efektif. 

  Kapan pakaian tekanan mulai dipakai? Pakaian tekanan dapat dipakai setelah luka sembuh. Jika masih 

terdapat luka sporadik yang kecil, selama besar luka dibawah koin NT$ 10 dan tidak berada pada bagian 

sendi, pakaian tekanan bisa dipakai setelah menggunakan obat pada luka dan ditutup dengan kain kasa. 

Jika masih ada luka yang belum sembuh, boleh dipakaikan pada bagian yang sudah sembuh, tidak perlu 

menunggu semua luka sembuh sepenuhnya untuk memakai pakaian tekanan.     

  Bagaimana cara memilih model pakaian tekanan? Terapis akan menentukan model pakaian sesuai 

lokasi parut dan bentuk tubuh. Pada prinsipnya, semua parut harus tertutup oleh pakaian tekanan, dan 

tidak boleh terbuka saat bergerak. Panjang pinggiran pakaian tekanan harus melebihi 5 cm dari letak 

luka dan jika parut berada pada sendi, maka seluruh sendi harus terbalut pakaian tekanan. Jangan 

menutup area yang tidak terluka, tetapi kadang-kadang untuk mendapatkan tekanan dan fiksasi yang 

baik, bagian yang tidak terluka juga akan ditutup. 

  Saat mencoba pakaian tekanan, terapis harus membimbing pasien dan keluarganya cara mengenakan 

pakaian tekanan. Urutan pemakaian sangat penting, harus dipakai dari ujung baju, tubuh bagian bawah 

harus dimulai dari penutup kaki sebelum mengenakan celana. Tubuh bagian atas harus mulai dari sarung 

baru dilanjut lengan dan terakhir baju. Pakaian tekanan harus dikenakan dari ujung tangan/kaki agar 

tidak terjadi bengkak tangan/kaki. 

  Jika ingin menggunakan lotion sebelum mengenakan pakaian tekanan, maka harus ditunggu sampai 

lotion menyerap ke dalam kulit dan kering sebelum bisa mengenakannya. Jika terdapat luka sporadis, 

luka tersebut harus diobati dan ditutup kain kasa sebelum mengenakan pakaian tekanan. 

  Sebelum mengenakan pakaian tekanan di lengan dan kaki, dapat ditambahkan lapisan stoking untuk 

mengurangi gesekan. Pada kulit yang lebih halus bisa ditutupi lapisan kasa non-woven sebagai 

pelindung. Setelah memakai stoking masih boleh ditambahkan kain plastik tipis untuk mengurangi 

gesekan. Melalui rujukan petunjuk di atas, pakaian tekanan bagian lengan dan kaki lebih mudah dipakai 

tanpa membuat pasien merasakan sakit karena gesekan. 

 

"Contoh cara pemakaian lengan dan sarung tangan" 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jika ada isian atau bantalan tekanan untuk meningkatkan tekanan, harap ditaruh terlebih dahulu 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Kenakan stoking setelah dilubangi, gunakan stoking untuk mengencangkan isian atau bantalan tekanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kenakan sarung tangan terlebih dahulu, tarik jari ke dalam, dan masukkan sarung tangan ke celah jari, 

jangan ada celah 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bantalan kain di bawah resleting harus diratakan, sebelum diresleting harus ditarik dekat dan kemudian 

tarik ke atas, agar resleting tidak mudah rusak 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Taruh satu lapisan kain kasa non woven pada bagian kulit halus sebagai pelindung di dalam stoking, 

kemudian tambahkan kain plastik tipis 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pakai lengan dan tarik pegangan setelah semua tangan terbuka, setelah tarik sampai posisinya, kain 

plastik tipis boleh ditarik keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tidak boleh ada kerutan setelah selesai memakainya. Gunakan sarung tangan karet untuk meratakan 

kerutan jika ada. 

 

  Tekanan dari pakaian tekanan harus tepat. Tekanan yang berlebihan akan menyebabkan cedera lain 

seperti lecet, lepuh atau edema pada kaki/tangan, mati rasa pada jari dan kesemutan. Pasien diharapkan 

jika mengalami hal tersebut di atas, maka tekanan pakaian perlu dimodifikasi. Harap segera menghentikan 

pemakaian dan hubungi kami. Terapis harus mengatur pasien untuk datang dan mengadakan pemeriksaan 

ulang secara teratur, menilai kesesuaian tekanan pakaian dan apakah perlu dimodifikasi, apakah anggota 

keluarga pasien benar-benar memahami cara pemakaian pakaian tekanan dan hal-hal yang harus 

diperhatikan dengan setidaknya satu atau dua bulan sekali. 

  Lamanya waktu pemakaian pakaian tekanan tergantung pada kondisi parut, pada umumnya sekitar satu 

hingga dua tahun. Pakaian tekanan dipakai sepanjang hari, kecuali saat mandi, perawatan luka atau 

menerima perawatan lainnya dapat melepaskan pakaian tekanan untuk sementara waktu dengan prinsip 

tidak melebihi satu jam. Pakaian juga harus dipakai saat tidur di malam hari. Sarung kepala dilepaskan saat 

makan, dan dipakai kembali setelah selesai untuk menghindari noda minyak yang akan memengaruhi 

elastisitas kain. Elastisitas pakaian akan berkurang setelah lama dipakai, untuk itu persiapkan dua stel 

pakaian untuk ganti setiap hari dan memperlambat berkurangnya elastisitas kain. Cara mencuci pakaian 

tekanan dengan direndam dalam air sabun yang dingin selama 30 menit. Setelah itu gosok dengan tangan 

secara lembut (jangan menggunakan sikat dan pemutih), kemudian bilas dengan air dingin, terakhir peras 

dengan lembut agar kering (gunakan handuk kering untuk menyerap air, boleh dibungkus dalam kantong 

cucian dan keringkan dengan mesin pencuci, tetapi tidak boleh terlalu lama, cukup 1-2 menit), taruh di 

tempat sejuk, hindari sinar matahari, hindari pengering udara panas dan jangan disetrika. 

 

 



3. Masker tekanan transparan 

A. Mengapa perlu mengenakan masker tekanan transparan (selanjutnya disebut masker)? 

  Masker dapat memberikan tekanan pada bekas parut, meningkatkan kelembutan dan kematangan 

parut, meningkatkan fungsi mulut dan meningkatkan penampilan, terutama pada parut dekat hidung, 

garis hidung, sekeliling rongga mata dan sekeliling mulut. Masker dapat memberikan lebih banyak 

tekanan dan lebih merata dibanding dengan sarung tekanan kepala, mengurangi perubahan bentuk 

wajah akibat kontraktur parut seperti valgus kelopak mata dan valgus bibir bawah. 

  Selain memberikan tekanan parut di wajah, masker juga dapat digunakan dalam perlindungan 

cedera olahraga. Misalnya, atlet dengan patah tulang hidung dapat memakai masker untuk 

melindungi jembatan hidung saat mereka kembali ke lapangan olahraga untuk menghindari cedera 

ulang. 

 

B. Kapan waktu yang tepat untuk mulai mengenakan masker? 

Mulailah pakai masker sesuai petunjuk dokter atau terapis. Jika dipakai terlalu awal akan merusak 

kulit baru, jika terlalu lambat, parut akan bertambah dan menghasilkan kontraktur. 

 

C. Bagaimana cara mengenakan masker? 

   

1. Pasang salah satu ujung tali 

bawah di keling (paku buta) 

2. Pakai masker pada wajah 

dengan benar dan tahan 

dengan salah satu tangan 

3. Gunakan tangan yang lain 

untuk memasang tali bawah 

melewati bagian belakang 

kepala ke keling di sisi 

lainnya 



   

4. Pasang kedua tali yang juga 

melewati kepala bagian 

belakang pada keling 

seperti Gambar 

5. Jika merasa keketatan di 

kedua sisi atau atas bawah 

yang tidak sama, ulurkan 

jari di antara tali dengan 

kepala dan gerakkan ke kiri 

dan kanan atau atas dan 

bawah 

6. Sesuaikan posisi: Jika merasa 

tidak enak, angkat masker 

sedikit dari wajah dan 

sesuaikan ke posisi yang 

tepat (atau gerakkan mata 

dan alis) dan pasang kembali 

masker ke wajah. 

 

D. Masker harus dipakai berapa lama? 

  Pakailah masker tekanan transparan sesuai petunjuk dokter atau terapis. Pada prinsipnya, masker 

hanya dapat dilepaskan untuk istirahat sebentar saat makan dan mandi, selain kedua waktu tersebut, 

masker harus terus dipakai untuk mencapai hasil yang maksimal. Setiap kali waktu istirahat tidak 

boleh melebihi satu jam. Jika merasa gerah atau ada luka luar, dapat meningkatkan frekuensi istirahat. 

Disarankan untuk terus memakai masker hingga parut matang dan stabil. 

 

E. Bagaimana cara membersihkan masker? 

  Baik bagian dalam maupun luar masker dapat dibersihkan dengan air dan sabun netral. Setelah 

bersih, keringkan dengan kain atau tisu. Untuk jenis masker yang bagian dalam terbuat dari silikon, 

masker harus dibersihkan dari bagian tengah ke bagian luar agar silikon tidak terlepas karena gosokan 

di bagian tepi masker. 

 

F. Hal-hal lain yang harus diperhatikan: 

(1) Lingkungan penempatan: Masker terbuat dari plastik dan berwarna transparan, hindari lingkungan 

panas agar tidak berubah bentuk, juga jangan ditaruh di kursi agar tidak terduduk serta jauhi dari 

jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. 

(2) Tindak lanjut rutin: Setelah mulai mengenakan masker, terapis harus memeriksa penggunaan 

masker secara teratur setiap bulan, dan mengadakan penyesuaian masker dengan parut wajah. Jika 

melakukan operasi parut, keling masker terlepas atau masalah lainnya harus mengambil inisiatif 

untuk menghubungi terapis. Terutama pada anak yang dalam perkembangan, masker mungkin 

akan tidak cocok lagi dengan pertumbuhan anak yang sangat cepat dan sangat memerlukan 

pemeriksaan rutin. 



(3) Tali: Ketat tali harus sesuai saran terapis, hindari terlalu longgar yang tidak banyak membantu atau 

terlalu ketat yang akan menyebabkan cedera atau lebam. Sesuaikan ketat tali jika merasa 

diperlukan. Tali yang tidak elastis lagi harus segera diganti. 

(4) Luka: Jika masih ada luka yang besar di wajah, disarankan untuk menunggu hingga lebar luka 

mengecil hingga ukuran koin NT$ 1 baru mulai mengenakan masker. Luka harus diobati dan ditutup 

sebelum mengenakan masker, amati penyembuhan luka, jika membesar atau menjadi lebih dalam, 

kurangi waktu pemakaian masker untuk menambah ventilasi atau berhenti untuk sementara 

waktu. 

(5) Cara penggunaan masker bersama sarung kepala dan kerah tekanan leher: saat pasien tidak hanya 

terbakar pada bagian wajah, tetapi bagian kepala dan leher juga terluka, boleh menggunakan 

sarung tekanan kepala setengah tertutup dan kerah tekanan elastis yang bisa dikenakan bersama 

dengan masker. Kenakan sarung dan kerah tekanan terlebih dahulu sebelum mengenakan masker. 

(6) Masker dan olahraga muka: Masker dibuat dari bahan yang keras yang akan memengaruhi ekspresi 

muka dan bicara saat dipakai. Pasien yang punya luka di sekitar mulut atau mengalami kesulitan 

membuka mulut dapat melakukan olahraga buka mulut atau memakai peralatan membuka mulut 

saat istirahat. Pasien dengan parut di wajah juga bisa melakukan gerakan ekspresi wajah saat 

istirahat untuk meningkatkan gerakan otot wajah dan kemampuan mengendalikan otot wajah. 

 

4. Rehabilitasi luka bakar 

Mengapa teman luka bakar harus melakukan rehabilitasi 

  Kulit yang terbakar dan cedera lebih dari dua derajat tetap berkemungkinan mempunyai parut baik 

bagi yang melakukan pencangkokan kulit atau tidak. Terutama pada pasien dengan luka bakar skala 

besar sering menyebabkan kontraktur parut yang menyebabkan disfungsi kaki dan tangan dan 

kehilangan kemampuan mengurus kehidupan sehari-hari. Selain itu, pasien dengan luka yang dalam 

(termasuk luka bakar listrik) yang mengalami kerusakan saraf, amputasi, perubahan organ tubuh atau 

atrofi otot memerlukan rehabilitasi berkelanjutan untuk mendapat perbaikan yang maksimal. 

  Setelah cedera, harus mempunyai konsep rehabilitasi berkelanjutan, baik bagi yang memiliki tindak 

lanjut perawatan bedah atau tidak. Jika tidak melakukan operasi tindak lanjut, rehabilitasi akan 

membantu meningkatkan fungsi; jika melakukan pencangkokan kulit atau operasi persendian, 

rehabilitasi setelah operasi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hasil operasi. 

 

A. Prinsip rehabilitasi luka bakar 

(1) Teknik penentuan posisi tubuh 

  Ketika luka kulit sembuh, parut akan terus berkontraksi, dan posisi yang lebih nyaman lebih 

mudah mengalami kontraktur, maka prinsip penempatan postur menjadi sangat penting agar kita 

mengerti cara menempatkan posisi tubuh untuk memerangi kontraktur parut dan mencegah 

pembentukan perubahan bentuk. Hal ini tidak hanya perlu diperhatikan selama rawat inap, tetapi 

postur yang baik harus tetap dipertahankan setelah keluar dari rumah sakit sampai parut benar-

benar matang dan stabil. Selain itu, alat bantu juga dapat membantu mempertahankan postur 

badan untuk memerangi kontraktur, tetapi penggunaan alat bantu harus sesuai saran dan cara 

yang diberikan terapis. Berikut ini adalah prinsip penentuan posisi dari berbagai bagian tubuh: 

a. Posisi ketika ada luka bakar di leher 



Posisi leher jangan miring ke sisi kanan atau kiri, wajah menghadap ke atas, jika ada luka bakar 

di depan leher, bantal tidak diperbolehkan, tetapi menggunakan handuk yang digulung menjadi 

bentuk tabung dan diletakkan di bagian belakang (Gambar 1 & 2) untuk mempertahankan posisi 

leher sedikit ke belakang (Gambar 3), tetapi jika merasa pusing, jangan taruh bantalan handuk di 

punggung, jika perlu, cari bantuan medis untuk memeriksa penyebab rasa pusing. 

 

  Gambar 1    Gambar 2 

   Gambar 3 

b. Posisi sendi bahu dengan luka bakar 

Angkat bahu hingga berbentuk 90 derajat dengan tubuh, telapak tangan menghadap langit-

langit, boleh letakkan bantal di kedua sisi tubuh (Gambar 4) 

  (   Gambar 4) 



c. Posisi untuk sendi dan siku dengan luka bakar 

 Pada prinsipnya harus mempertahankan posisi tubuh benar-benar lurus (Gambar 5). Jika hanya 

mengalami luka bakar di bagian belakang siku, dapat menekuk menekuk sedikit (Gambar 6); 

 

  Gambar 5   Gambar 6 

 

d. empatan posisi untuk luka bakar pada tangan dan pergelangan tangan 

Gunakan alat bantu untuk menjaga pergelangan tangan terentang sebesar 30-40 derajat ke arah 

belakang tangan. sendi antara jari dengan telapak tangan dari jari kedua hingga kelima 

menghadap telapak tangan dengan sudut 45-70 derajat, sendi jari dipertahankan lurus, ibu jari 

dipertahankan berhadapan dengan telapak, persendian ibu jari harus menghindari terlalu lurus 

(Gambar 7), postur ini mirip dengan posisi memegang cangkir (Gambar 8); 

  Gambar 7   Gambar 8 

 

e. Posisi sendi pinggul dan sendi lutut 

  Saat tubuh bagian bawah rileks, maka mudah terbentuk postur pembengkokan dan valgus 

pinggul serta pembengkokan sendi lutut (Gambar 9). Posisi yang benar adalah menjaga sendi 

lutut untuk lurus, posisi ini bisa tercapai dengan mengenakan alat bantu. Kemudian letakkan 

gulungan handuk atau sprei untuk menghindari posisi kaki menghadap ke luar; Ketika ada luka 

bakar di bagian dalam paha atau selangkangan, kedua kaki harus terbuka 15 hingga 30 derajat, 

gunakan bantal besar di antara kedua kaki untuk membantu penentuan posisi (Gambar 10 & 11)  

 



   Gambar 9 

  Gambar 10  Gambar 11 

 

f. Pergelangan kaki 

Gunakan alat bantu untuk membuat telapak kaki tegak lurus dengan betis pada 90 derajat 

(Gambar 12). Jika tidak ada alat bantu, posisikan telapak kaki pada dinding ranjang bagian kepala 

9 (bagian kaki) dengan jari kaki menghadap langit-langit hingga telapak tangan dan betis 

berbentuk sudut 90 derajat (Gambar 13); 

 

   Gambar 12   Gambar 13 

 

  Saat berbaring terlentang, bagian tubuh yang terbakar diposisikan sesuai dengan 

penempatan posisi persendian di atas, jika ada pembengkakan yang parah, gunakan bantal kecil 

atau handuk untuk sedikit menaikkan ujung setiap anggota tubuh untuk meningkatkan sirkulasi 

dan mengurangi pembengkakan, tetapi siku dan lutut tetap perlu sedikit ditekuk atau diluruskan 

sepenuhnya, dan posisi telapak kaki dan betis tetap harus dipertahankan pada 90 derajat. 

 

 



B. Prinsip-prinsip olahraga 

  Tujuan dari latihan rehabilitasi luka bakar adalah untuk mempertahankan mobilitas sendi bisa 

berfungsi dengan normal dan meregangkan jaringan parut untuk menghindari kontraktur parut 

dan pengerasan sendi. 

(1) Selama dirawat di rumah sakit 

  Pasien akan merasakan luka yang sangat menyakitkan pada awal-awal cedera, kecuali 5-7 hari 

waktu pemulihan setelah pencangkokan kulit, harus rajin melakukan olahraga dengan bimbingan 

staf medis. Olahraga dapat membantu mengatasi masalah pembengkakan pada luka dan menjaga 

mobilitas sendi, menghindari pengerasan sendi yang akan memengaruhi fungsi organ setelah 

sembuh. 

(2) Keluar dari rumah sakit 

  Jika perlu, cari bantuan terapis di lembaga rehabilitasi terdekat untuk melakukan rehabilitasi. 

Dua hingga tiga bulan setelah operasi, kecepatan kontraktur parut akan bertambah yang akan 

membatasi pergerakan sendi. Saat ini, sangat diperlukan kegigihan dalam melakukan olahraga 

secara terus menerus. Prinsip dasar rehabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Ketika melakukan peregangan pada sudut maksimum dan merasa tegang atau sakit, pertahankan 

posisi itu selama 10 hingga 15 detik agar memiliki hasil peregangan yang baik. Lakukan latihan 

peregangan ini 15-20 kali setiap sesi latihan, dan lakukan setidaknya 3 sesi latihan per hari. 

b. Kulit luka bakar relatif rapuh dan mudah lecet atau luka, tetapi tidak memengaruhi pelaksanaan 

latihan rehabilitasi. 

c. Pasien harus berusaha melakukan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri, karena ini 

merupakan rehabilitasi terbaik. 

d. Selain latihan rehabilitasi tetap, harus menjaga penetapan posisi yang benar dalam kehidupan 

sehari-hari. Di samping itu juga harus menghindari gerakan perpendekan pada bagian parut 

terlalu lama. 

(3) Mobilitas sendi dan olahraga teman luka bakar di rumah 

a. Leher 

● Ketika ada luka bakar di depan leher atau dada, tarik kepala ke arah punggung semaksimal 

mungkin (Gambar 14) 

  Gambar 14 

 

 

 



● Ketika ada luka bakar di bagian depan dan kiri leher, tekuk kepala ke kanan semaksimal 

mungkin (Gambar 15), dan lakukan sebaliknya jika luka di bagian kanan. 

  Gambar 15 

● Ketika ada luka bakar di depan atau kanan leher, putar kepala ke arah kiri semaksimal mungkin 

kemudian kembali lagi pada posisi semula(Gambar 16) dan lakukan sebaliknya jika luka di sisi 

kiri. 

 Gambar 16 

b. Batang tubuh 

● Ketika ada luka bakar di sisi depan tubuh (dada dan perut), kebiasaan membungkuk akan 

mempercepat kontraktur parut. Posisi kepala dan badan harus dijaga sepanjang waktu untuk 

tidak membungkuk, pada saat yang sama juga dapat melakukan latihan ekspansi dada dengan 

tangan di pinggul (Gambar 17). 

 

  Gambar 17 



● Ketika ada luka bakar di sisi kanan tubuh, belokkan tubuh ke sisi kiri  (Gambar 18), dan 

lakukan sebaliknya jika luka di sisi kiri. 

  Gambar 18 

● Ketika ada luka bakar di bagian belakang tubuh, Anda dapat berdiri (Gambar 19) atau duduk 

(Gambar 20) untuk membungkuk. 

  Gambar 19   Gambar 20 

● Ketika luka terletak pada bagian depan atau belakang atau sisi kanan dan kiri tubuh, Anda 

dapat duduk dan melakukan gerakan memutar, kedua kaki bertahan untuk tidak bergerak, 

hanya tubuh bagian atas yang bergerak, dan tubuh bagian atas harus selurus mungkin (Gambar 

21). 

  Gambar 21 



c. Sendi bahu 

● Ketika ada luka bakar pada persendian bahu (ketiak) dan area dekat dada depan dan belakang, 

Anda dapat melakukan 3 jenis olahraga berikut: 

● Berdiri (Gambar 22) atau duduk (Gambar 23) menghadap dinding, dengan pinggang Anda 

setidaknya 20 cm dari dinding, angkat kedua tangan dan gapai dinding setinggi mungkin, siku 

dapat diluruskan atau sedikit ditekuk. 

 

 Gambar 22  Gambar 23 

● Berdiri menyamping ke dinding (Gambar 24) atau duduk (Gambar 25), dengan pinggang 

setidaknya 20 cm dari dinding, angkat tangan Anda gapai dinding setinggi mungkin, siku bisa 

lurus atau sedikit ditekuk. 

  Gambar 24  Gambar 25 

● Tempel punggung ke dinding (Gambar 26) atau berbaring, latihan mengangkat tangan, 

usahakan sedekat mungkin dengan dinding atau permukaan ranjang, kedua telapak tangan 

saling berhadapan, ibu jari menempel ke dinding. 

  Gambar 26 



● Ketika luka terletak pada sendi batu (ketiak) atau dada depan, Anda dapat berdiri (Gambar 27) 

atau berbaring untuk latihan ekspansi dada horizontal. Saat berbaring, letakkan handuk di 

punggung seperti gambar petunjuk 1-3 

  Gambar 27 

d. Sendi siku 

  Ketika ada luka bakar pada belakang siku, letakkan handuk di tepi meja dan gunakan berat 

badan untuk membuat gerakan membengkok (Gambar 28). 

 Gambar 28 

● Ketika ada luka bakar di bagian depan siku, lakukan gerakan meluruskan (Gambar 29). 

  Gambar 29 

● Ketika ada luka bakar di sisi depan siku dan lengan bawah (antara lengan dan pergelangan 

tangan), siku ditekuk 90 derajat, lengan bawah diputar menghadap ke atas, dan tangan lain 

membantu untuk memutarkan ke sudut maksimum (Gambar 30). 

  Gambar 30 



e. Sendi pergelangan tangan 

● Ketika ada luka bakar di bagian belakang pergelangan tangan, letakkan handuk di atas meja 

(Gambar 31) atau dinding untuk menekuk pergelangan tangan ke bawah dan tempelkan 

punggung tangan ke meja atau dinding. 

  Gambar 31 

● Ketika ada luka bakar di sisi pergelangan tangan bagian dalam, letakkan handuk di atas meja 

(Gambar 32) atau dinding untuk melakukan gerakan menekuk pergelangan, telapak tangan 

menempel di meja atau dinding. 

  Gambar 32 

● Saat ada luka bakar di kedua sisi pergelangan tangan, lakukan gerakan menyisi ke kiri dan kanan 

untuk meregangkan bekas luka (Gambar 33 & 34) 

 Gambar 33  Gambar 34 

 

f. Tangan 

● Karena sendi tangan mudah mengalami kontraktur, sebaiknya melakukan latihan setiap satu 

jam. 



● Ketika ada luka bakar di punggung tangan, dapat melakukan latihan berikut: 

○ Jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking 

✧ Sendi telapak dengan jari ditekuk dengan ditekan pada permukaan meja atau dinding (alasi 

dengan handuk) (Gambar 35). 

  Gambar 35 

✧ Tekuk sendi jari, tekan dan tekuk pada permukaan meja atau dinding (alasi dengan handuk) 

(Gambar 36) 

  Gambar 36 

✧ Kepalkan tangan (Gambar 37) 

  Gambar 37 

○ Ibu jari 

✧ Kepalkan tangan, gunakan empat jari untuk membungkus ibu jari  (Gambar 38), atau gunakan 

tangan lain untuk membantu menekuk sendi ibu jari (Gambar 39). 

 



  Gambar 38  Gambar 39 

 

● Untuk gerakan telapak tangan, dekatkan ibu jari dengan jari kelingking (Gambar 40). 

  Gambar 40 

● Ketika luka terletak pada permukaan tangan, tekan telapak tangan ke meja atau dinding (alasi 

dengan handuk), luruskan jari sepenuhnya (Gambar 41). 

  Gambar 41 

● Jika ada luka bakar pada sela jari (termasuk sela jari antara ibu jari dan telunjuk), lakukan 

latihan berikut: 

✧ Letakkan kedua tangan di atas meja, lakukan gerakan pembukaan sela ibu jari dan jari telunjuk 

(Gambar 42). 

✧  Gunakan tangan untuk menarik ibu jari, meregangkan sela antara ibu jari dan telunjuk 

(Gambar 43).  



 Gambar 42  Gambar 43  

 

✧ Silangkan jari kedua tangan (Gambar 44). 

  Gambar 44 

✧ Gunakan tangan yang lain untuk membuka sela jari (Gambar 45) 

  Gambar 45 

✧ Buka sela jari sebesar mungkin (Gambar 46). 

  Gambar 46 



g. Sendi pinggul (pantat)  

● Ketika ada luka bakar di sisi depan pinggul kiri dan area sekitarnya, gunakan kuda-kuda dengan 

kaki kiri yang terluka ke belakang untuk meregangkan parut, pertahankan tubuh untuk lurus 

(Gambar 47), lakukan sebaliknya jika sisi kanan yang terluka. 

  Gambar 47 

 

● Jika yang terluka adalah sisi belakang pinggul dan sekitarnya, lakukan latihan: 

✧ Berbaring dengan kedua tangan memeluk kaki yang terluka yang akan diregangkan (Gambar 

48). 

  Gambar 48 

✧ Berdiri (Gambar 18) atau duduk (Gambar 19) dan membungkuk ke depan. 

✧ Letakkan tangan yang berparut yang akan diregangkan, misalnya kaki kanan ke atas kursi, 

pegang belakang kursi dengan kedua tangan, tekuk tubuh ke depan dan rentangkan parut di 

pinggul kanan dengan posisi membusur (Gambar 49), dan lakukan sebaliknya pada sisi yang 

lain. 



  Gambar 49 

✧ Jika luka terletak pada sisi kanan pinggul, berdiri dan tekuk sisi kiri (Gambar 17), dan lakukan 

sebaliknya jika luka terletak pada sisi kiri. 

 

h. Sendi lutut 

● Jika luka terletak di belakang sendi lutut dan di belakang paha dan betis disekitarnya, lakukan 

latihan berikut: 

✧ Lakukan latihan pemanjangan lutut. 

✧ Duduk dengan tumit di tanah, gunakan tangan untuk menekan lutut ke tanah (Gambar 50). 

  Gambar 50 

● Jika luka bakar terletak di lutut, lakukan latihan berikut: 

✧ Jongkok (Gambar 51). 

  Gambar 51 



✧ Berlutut (Gambar 52). 

 Gambar 52 

✧ Berbaring telentang, tekuk lutut atau peluk lutut (Gambar 48). 

✧ Berbaring telungkup, betis dan kaki ditekuk ke arah bokong (Gambar 53). 

 Gambar 53 

i. Pergelangan kaki 

● Jika luka terletak pada sisi depan atau belakang, lakukan latihan berikut: 

✧ tekuk telapak kaki membengkok ke bawah (Gambar 54). 

  Gambar 54 

✧ Berlutut (Gambar 52). 

 

● Jika luka terletak di belakang pergelangan kaki, lakukan latihan berikut: 

✧ Tekuk telapak kaki secara ke atas (Gambar 55). 

✧ Jongkok (gambar 51). 

 



  Gambar 55 

 

j. Jari kaki 

● Ketika luka terletak pada jari kaki, biasakan menekuk jari kaki ke bawah (Gambar 56). 

Catatan: Kenakan sepatu kain untuk menghindari pelepasan sendi karena kontraktur parut. 

  Gambar 56 

k. Bibir dan pipi 

● Saat luka terletak pada bibir atau sekitarnya, lakukan latihan berikut: 

✧ Jika luka pada sudut bibir kiri, miringkan mulut ke arah kanan (Gambar 57), lakukan sebaliknya 

pada bibir kanan. 

✧ Buka mulut lebar-lebar (Gambar 58) 

 Gambar 57    Gambar 58  

 

✧ Tertawa dengan mulut tertutup (Gambar 59). 

✧ Tutup mulut dan kulum kedua bibir ke dalam mulut (Gambar 60). 

● Ketika luka terletak di pipi, lakukan latihan gerakan bibir seperti yang dijelaskan di atas, tetapi 

gerakan mengulum bibir terakhir jangan dilakukan. 



  Gambar 59  Gambar 60  

l.Mata 

● Ketika luka terletak di sekitar mata, lakukan gerakan membuka dan menutup mata sesering 

mungkin. 

Catatan: Jika mata tidak bisa ditutup sepenuhnya, segera cari bantuan medis untuk mencegah 

mata kering atau penyakit mata lainnya. 

 

(4) Pesan untuk orang tua yang anaknya mengalami luka bakar. 

  Prinsip rehabilitasi untuk anak-anak yang mengalami luka bakar pada dasarnya sama dengan 

orang dewasa. Tetapi karena anak kecil tidak mampu melakukannya sendiri, mereka memerlukan 

bantuan anggota keluarga untuk rehabilitasi. Kualitas bantuan yang diberikan anggota keluarga 

sering kali menjadi penentu dalam melakukan latihan dan hasil rehabilitasi yang ingin dicapai. 

Orang tua harus sering berinteraksi dengan terapis untuk memperagakan rehabilitasi dan 

konsultasi dengan terapis tentang kesulitan yang ditemukan saat latihan diadakan di rumah untuk 

memahami kendala yang dialami dan mengadakan penyesuaian program latihan. Selain itu, baik 

parut yang matang atau belum mungkin akan membatasi pertumbuhan anak sehingga 

pengamatan lanjutan jangka panjang sangat diperlukan. Jika diperlukan, perawatan bedah dan 

rehabilitasi pasca operasi juga diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. 

 

(5) Rehabilitasi luka bakar listrik 

  Luka bakar listrik sering disertai kerusakan saraf atau amputasi. Oleh karena itu, selain 

rehabilitasi dan olahraga seperti yang disebut di atas, mungkin memerlukan terapi fungsional dan 

fisiologi setelah cedera. Anda dapat meminta bantuan terapis fungsional atau terapis fisiologi 

untuk membuat program perawatan rehabilitasi secara individu. 

 


