APA KEMUNGKINAN KOMPLIKASI
YANG DAPAT TERJADI?
Komplikasi yang dapat terjadi pada tindakan arthroscopy
adalah infeksi, radang pada pembuluh darah balik (phlebitis),
pembengkakan atau pendarahan tungkai, dan cedera pada
pembuluh darah atau saraf. Namun kemungkinan terjadinya
komplikasi tersebut kurang dari 1%

KEUNGGULAN
ARTHROSCOPY
- Luka kecil sehingga jaringan yang rusak minimal
- Nyeri pasca operasi lebih ringan
- Pendarahan minimal
- Relatif lebih aman dibandingkan bedah terbuka

ARTHROSCOPY

- Perawatan singkat, masa pemulihan juga lebih singkat
(one day surgery)
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APA ITU
ARTHROSCOPY ?

APA YANG DAPAT DIKERJAKAN
DENGAN ARTHROSCOPY ?

BAGAIMANA ARTHROSCOPY
DILAKUKAN ?

Merupakan prosedur pembedahan untuk melihat, mendiag-

A. PERADANGAN SENDI / INFEKSI SENDI

Persiapan sebelum dilakukan tindakan Arthroscopy meliputi:

nosis, dan menangani masalah di dalam sendi

- Pemeriksaan darah

B. CEDERA AKUT MAUPUN KRONIK PADA
SENDI:

MENGAPA
ARTHROSCOPY PENTING ?
Arthroscopy merupakan alat diagnostic yang lebih akurat

- Pemeriksaan X-Ray / Rontgen
- Konsultasi dokter spesialis lain sesuai kebutuhan

1. LUTUT
Robekan meniscus (bantalan sendi), ligamen atau pun

Tindakan Arthroscopy dapat dilakukan dengan pembiusan

rawan sendi akibat cedera olahraga maupun degenera-

lokal, regional (spinal), maupun block. Pembiusan umum

tif (pengapuran sendi).

dapat dikerjakan atas permintaan pasien.

2. BAHU

dibandingkan dengan bedah terbuka maupun pemeriksaan

Otot bahu robek, impingement syndromne dan disko-

Dalam prosedur Arthrosocpy, dilakukan sayatan kecil (1/2 cm)

pencitraan (X-Ray, CT Scan, MRI). Selain itu, dengan arthros-

lasi berulang.

untuk memasukan instrumen khusus dan kamera yang

copy, kita dapat melakukan diagnosis dan terapi secara
bersamaan.

3. PERGELANGAN TANGAN

berukuran sebesar pinsil. Melalui alat tersebut, kita dapat

Carpal tunnel Syndrome.

melihat seluruh struktur sendi sehingga masalah di dalam

4. BENDA ASING

sendi dapat di diagnosis dan diterapi dengan baik.

di dalam sendi lutut, bahu, siku. pergelangan kaki atau
tangan.

Sebagian besar pasien pasca tindakan Arthroscopy mengalami nyeri minimal jika dibandingkan dengan pasca tindakan
bedah terbuka oleh karena itu hanya memerlukan rawat inap
1 - 2 hari.

