
Aspirasi VakumManual (AVM)Aspirasi Vakum Manual (AVM) merupakan salah satu cara efektif evakuasi sisakonsepsi pada abortus inkomplit. Evakuasi dilakukan dengan mengisap sisakonsepsi dari kavum uteri dengan tekanan negatif (vakum) sebesar 1 atm atau660 mmHg.
PerlengkapanInstrumen yang disiapkan antara lain:

 Tabung dengan volume 60 mL.
 Pengatur katup (1 atau 2 buah).
 Toraks dan tangkai penarik/pendorong.
 Penahan toraks (collar stop) di pangkal tabung.
 Silikon pelumas cincin karet.
 Kanula steril dengan 2 lobang di ujungnya. Kanula terdapat dalam ukurankecil (4,5, dan 6 mm) dan besar (6, 7, 8, 9, 10 dan 12 mm).

Persiapan

 Upaya pencegahan infeksi: cuci tangan dengan sabun atau air mengalir(sebelum dan setelah prosedur), gunakan peralatan steril atau DTT, usapvagina dan serviks dengan antiseptik serta gunakan teknik tanpa sentuh.
 Periksa fungsi isap (tekanan negatif) tabung AVM.
 Pastikan kesiapan tindakan gawat darurat.
 Buat tekanan negatif (vakum) di dalam tabung AVM.

No. Langkah/Kegiatan1. PersiapanLakukan konseling dan lengkapi persetujuan tindakan medis.2. Persiapkan alat, pasien, dan pencegaan infeksi sebelumtindakan.3. Minta pasien berkemih.4. Baringkan pasien dalam posisi litotomi dan pasang kain alasbokong dan penutup perut bawah.5. Pastikan alur cairan dan darah masuk pada tempatnya.6. Pasang tensimeter, infus set, dan cairannya, kemudian berianalgetika (parasetamol) 30 menit sebelum tindakan.7. Suntikkan 10 unit oksitosin IM atau 0,2 mg ergometrin IM.



8. Siapkan AVM Kit dan instrumen. Pasang adaptor pada 3 kanuladengan ukuran yang berbeda.9. Dekatkan dan uji fungsi serta kelengkapan alat resusitasi.10. Cuci tangan dan lengan, keringkan, lalu kenakan sarung tanganDTT.11. Siapkan tekanan negatif dalam tabung AVM.12. Beritahukan pasien bahwa tindakan akan dimulai.13. TindakanBersihkan daerah vulva dan sekitarnya, kemudian lakukanpengosongan kandung kemih dengan kateter apabila pasienbelum berkemih.14. Cabut dan masukkan kateter ke dalam wadah dekontaminasi.15. Pasang speculum Sims bawah dan atas, minta asistenmempertahankan posisi kedua spekulum dengan baik.16. Oleskan larutan antiseptik pada serviks dan vagina.17. Nilai bukaan serviks, perdarahan, jaringan, atau trauma.Bersihkan serviks dan vagina dengan larutan antiseptik.18. Periksa apakah ada robekan serviks atau hasil konsepsidi kanalis servikalis. Jika ada, keluarkan dengan forsep ovum.19. Jepit bibir atas serviks di arah jam 11 dan jam 1 dengantenakulum (atau klem ovum atau Fenster untuk abortusinkomplit) kemudian pegang gagang tenakulum dengan tangankiri.20. Lakukan pemeriksaan kedalaman dan lengkung uterus denganpenera kavum uteri.21. Tentukan ukuran kanula yang sesuai dengan bukaan ostium.22. Pasang kanula yang sesuai dan lakukan dekontaminasi padakanula yang tidak terpakai.23. Tarik tenakulum hingga serviks dan uterus berada pada posisiyang sesuai, kemudian dorong kanula hingga mencapai fundustetapi tidak lebih dari 10 cm.



24. Pegang kanula dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, tariksedikit ujung kanula dari fundus, lalu hubungkan adaptor dankanula dengan tabung AVM.25. Pegang kanula dan topangkan tabung pada telapak tangandan lengan bawah kanan, buka pengatur klep agar tekanannegatif bekerja.26. Dorong kembali kanula hingga menyentuh fundus kemudianlakukan evakuasi massa kehamilan dengan gerakan rotasi daridalam ke luar atau gerakan maju mundur sambil dirotasikandari kiri ke kanan atau sebaliknya. Lakukan hingga semuapermukaan dinding depan terasa bersih.27. Putar lubang kanula ke belakang, lakukan gerakan rotasi ataumaju mundur secara sistematis pada dinding belakang.28. Lakukan berulang-ulang gerakan rotasi dan kraniokaudalhingga meliputi semua permukaan dinding uterus.29. Jagalah agar selama evakuasi, kanula tidak keluar melewatiostium.30. Bila tidak dijumpai massa kehamilan, lakukan evaluasi ulangan.Evakuasi selesai bila ditemukan tanda-tanda berikut:
 Busa kemerahan tanpa jaringan dalam kanula
 Terasa mulut kanula mengenai permukaan yang kasarseperti sabut
 Uterus berkontraksi seperti menjepit kanula31. Apabila hasil evakuasi telah mengisi lebih dari setengah isitabung namun evakuasi belum selesai, hentikan tindakan, tutupkatup pengatur tekanan dan lepaskan tabung dari adaptor.32. Buka kembali katup, tekan pendorong untukm engeluarkanhasil evakuasi ke dalam wadah khusus, untuk pemeriksaanpatologi anatomi.33. Siapkan lagi tekanan vakum dan ulangi evakuasi.34. Bila evakuasi telah selesai, lepaskan sambungan adaptor



dengan kanula. Bila masih terjadi perdarahan, lakukan evaluasiuntuk evakuasi ulangan atau adanya gangguan/penyulit lain.35. Masukkan tabung, adaptor, dan kanula ke dalam larutan klorin0,5%, kemudian lepaskan tenakulum, spekulum, bersihkanserviks dan vagina dengan larutan antiseptic.36. Beritahukan evakuasi telah selesai tetapi masih diperlukanpemeriksaan bimanual ulangan.37. Lakukan pemeriksaan bimanual untuk menilai besar dankonsistensi uterus.38. Jika perdarahan masih berlanjut dan uterus masih lunak danbesar, lakukan evakuasi ulang.39. Nilai hasil evakuasi dan pikirkan kemungkinan adanya kelainandi luar uterus.40. Lakukan pemeriksaan hasil evakuasi untuk memastikan bahwajaringan yang keluar adalah jaringan hasil konsepsi dengancara:
 Merendam hasil evakuasi di dalam mangkok yang berisiair bersih dan kasa saringan.
 Jaringan vili korialis tampak keabu-abuan danmengambang; sementara jaringan endometrium tampakmassa lunak, licin, butiran putih tanpa juluran halus, dantenggelam.41. Perawatan PascatindakanBeritahukan pemeriksaan dan tindakan telah selesai sertamasih diperlukan pemantauan dan perawatan lanjutan.42. Kumpulkan instrumen dan bahan habis pakai, masukkan ketempat yang telah disediakan.43. Pergunakan cunam tampon dan kapas dengan larutan klorin0,5%, usapkan larutan tersebut pada benda atau bagian-bagiandi sekitar tempat tindakan yang tercemar darah atau sekretpasien.



44. Bersihkan darah atau sekret pasien yang melekat pada sarungtangan kemudian lepaskan dan rendam dalam wadah yangberisi larutan klorin 0,5%.45. Cuci tangan dan lengan, kemudian keringkan dengan handukbersih dan kering.46. Bantu ibu ke ruang pulih.47. Pantau tanda vital, keluhan atau perdarahan ulang, tiap 10menit dalam jam pertama pasca tindakan. Tuliskan diagnosis,instruksi, pemantauan pasca tindakan.48. Berikan parasetamol 500 mg jika perlu, serta antibiotikaprofilaksis dan tetanus profilaksis.49. Catat keadaan umum pasca tindakan dan hasil evakuasi.50. Lakukan konseling pascatindakan dan konseling KB.51. Pasien boleh pulang 1-2 jam setelah tindakan jika tidakterdapat tanda komplikasi.
Referensi:1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Saku PelayananKesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. 1st ed. Jakarta:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2013.


