
 

 

PEMERIKSAAN GINEKOLOGI, TES PAP & IVA 
 
Kebutuhan: 

 1 Spekulum cocor bebek 

 1 Senter atau lampu 

 1 Spatula 

 2 gelas obyek 

 1 cytobrush 

 1 larutan fiksasi 

 1 swab kapas 

 Larutan asam asetat 

 Kantung plastik 

 Larutan klorin 0,5% 

 Sarung tangan /handscoen 
 
 
 

No Butir Penilaian           

I PEMERIKSAAN  TES  PAP  DAN  TES  VISUAL  MENGGUNAKAN  ASAM  ASETAT  (INSPEKSI  VISUAL  DENGAN  APLIKASI  ASAM 
ASETAT/IVA) 

          

1 Memasang spekulum dan menyesuaikannya sehingga seluruh leher rahim 
dapat terlihat. 

          

2 Memasang cocor bebek spekulum dalam posisi terbuka sehingga spekulum tetap berada di tempatnya agar leher rahim dapat 
terlihat 

          

3 Memindahkan lampu/senter sehingga dapat melihat leher rahim dengan jelas.           

4 Memeriksa leher rahim apakah curiga Kanker Serviks atau terdapat servisitis,ektopion, tumor, ovula Naboti atau luka. Bila Curiga 
Kanker Serviks, pemeriksaan diakhiri, langsung ke langkah 15 dan seterusnya tanpa melakukan langkah ke 16. Bila banyak 
keputihan/ darah, tes pap tidak dapat dilanjutkan dan bila memungkinkan lanjutkan dengan prosedur pemeriksaan test IVA 
langkah 8. 

          

5 Mengambil apusan dari cervix dengan menggunakan spatula (diputar 360
o
), mengoleskan hasil apusan ke gelas obyek.           

6 Memasukkan cytobrush ke dalam kanalis servikalis (diputar 180
o  

searah jarum jam), mengoleskan hasil apusan dengan cara 
memutar cytobrush berlawanan arah jarum jam ke gelas obyek. 

          

7 Memasukkan gelas obyek ke larutan fiksasi segera.           

8 Menggunakan swab kapas yang bersih untuk menghilangkan cairan, darah, atau mukosa dari leher rahim. Membuang swab 
kapas yang telah dipakai ke dalam wadah tahan bocor atau kantung plastik. 

          

9 Mengidentifikasi ostium uteri, SSK (sambungan skuamo koloumnar) dan zona transformasi. Bila SSK tidak bisa ditampakkan, 
pemeriksaan IVA tidak dilanjutkan, lanjutkan ke langkah 15, dan seterusnya. 

          

10 Mencelupkan swab bersih ke dalam cairan asam asetat lalu mengoleskan 
pada leher rahim. Membuang swab kapas ke dalam kantung plastik. 

          

11 Menunggu minimal 1 menit agar asam asetat terserap dan tampak perubahan warna putih yang disebut dengan lesi putih.           



 

12 Memeriksa SSK dengan teliti. 
       Memeriksa apakah leher rahim mudah berdarah. 
       Mencari apakah terdapat plak putih yang tebal dan meninggi atau lesi putih. 

          

13 Bila perlu, oleskan kembali asam asetat atau usap leher rahim dengan swab 
Bersih untuk menghilangkan mukosa, darah atau debris. Membuang swab 
ke dalam kantung plastic. 

          

14 Bila pemeriksaan visual telah selesai, gunakan swab baru untuk 
menghilangkan sisa cairan asam asetat dari leher rahim dan vagina. 
Membuang swab ke dalam kantung plastik. 

          

15 Melepaskan spekulum dan melakukan dekontaminasi dengan meletakkan 
spekulum dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. 

          

16 Melakukan pemeriksaan bimanual           

II TUGAS/LANGKAH PASCA-TES IVA           

1 Meminta ibu untuk duduk, turun dari meja periksa dan berpakaian.           

2 Membersihkan lampu/senter dan alas tempat duduk pasien berturut-turut dengan larutan klorin 0,5%, cairan deterjen dan air 
bersih. 

          

3 Merendam sarung tangan dalam keadaan dipakai ke dalam larutan klorin 
0,5%. Melepas sarung tangan dengan membalik sisi dalam keluar. 
 Jika sarung tangan akan dibuang, buang ke dalam kantung plastik. 
 Jika sarung tangan akan dipakai ulang, dekontaminasi dengan merendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% 

selama 10 menit. 

          

4 Mencuci tangan dengan air dan sabun sampai benar-benar bersih lalu 
dikeringkan dengan kain kering dan bersih atau dianginkan. 

          

5 Mencatat hasil tes IVA dan temuan lain ke dalam catatan medis ibu. 
 Jika didapatkan lesi putih, menggambar peta leher rahim dan daerah lesi putih pada catatan medis ibu. 

          

6 Membahas hasil pemeriksaan payudara dan tes IVA bersama ibu dan 
menjawab pertanyaan 
 Jika hasil pemeriksaan payudara dan tes IVA negatif, sebutkan waktu kunjungan berikutnya untuk menjalani kembali 

pemeriksaan payudara dan tes IVA. 
 Jika hasil pemeriksaan payudara atau tes IVA positif atau dicurigai terdapat kanker, membahas langkah-langkah selanjutnya 

          

7 Meyakinkan ibu bahwa dia bisa kembali setiap saat bila membutuhkan konsultasi atau perawatan medis.           

8 Setelah memberi konseling, memberikan pengobatan atau merujuk.           

 
  

 

 

 



 

 


