
Perdarahan Post Partum

Matrikulasi Calon Peserta Didik

PPDS Obstetri dan Ginekologi



Definisi

Perdarahan Pascasalin adalah kehilangan darah lebih 
dari 500 cc pada persalinan per vaginam ataupun 
1000 cc pada persalinan per abdominam

Berdasarkan waktu terjadinya :

• Primer  terjadi dalam 24 jam pertama setelah 
persalinan

• Sekunder  terjadi antara 24 jam hingga 12 minggu 
setelah persalinan



Epidemiologi

• Perdarahan hebat adalah penyebab yang paling utama dari 
kematian ibu di seluruh dunia. 

• Di berbagai negara, paling sedikit 1/4 dari seluruh kematian 
ibu disebabkan oleh perdarahan dengan proporsi yang 
bervariasi antara kurang dari 10% sampai hampir 60%. 



Patofisiologi

Hemostasis di Placental Site

Mendekati waktu persalinan, diperkirakan bahwa setidaknya 
600 mL/menit darah mengalir melalui ruang intervillous. 
Aliran ini dibawa oleh arteri spiral, yang kira-kira sebanyak 
120, dan vena yang menyertainya. Dengan pemisahan 
plasenta, pembuluh ini teravulsi.



• Hemostasis di tempat implantasi plasenta dicapai pertama 
kali oleh kontraksi dari miometrium yang memampatkan 
sejumlah pembuluh darah besar. Hal ini berikutnya diikuti 
oleh gumpalan dan obliterasi dari lumen tersebut. Dengan 
demikian, perlekatan dari potongan plasenta atau bekuan 
darah besar yang mencegah efektivitas kontraksi 
miometrium dapat mengganggu hemostasis di lokasi 
implantasi.



• Oleh karena itu tampak jelas bahwa perdarahan postpartum 
yang fatal dapat terjadi karena atonia uteri meskipun 
koagulasi normal. Sebaliknya, jika miometrium pada tempat 
implantasi berkontraksi dengan sangat baik, perdarahan 
yang fatal tidak mungkin terjadi bahkan dalam keadaan 
ketika koagulasi mungkin terganggu parah.



Etiologi

• Penyebab HPP dikenal sebagai 4 T, yaitu Tone, Tissue, 
Trauma dan Thrombin.

• Etiologi early/primer HPP biasanya disebabkan oleh atonia 
uteri, sisa plasenta, laserasi jalan lahir, ruptura uteri, inversio 
uteri, plasenta akreta, dan gangguan koagulasi herediter.

• Penyebab late/sekunder HPP biasanya disebabkan oleh sisa 
plasenta dan subinvolusi dari placental bed



Tanda dan Gejala

Penyebab yang 
harus dipikirkan

Gejala dan tanda

Atonia Uteri
• Perdarahan segera setelah anak lahir
• Uterus tidak berkontraksi atau lembek

Retensio Plasenta • Plasenta belum dilahirkan dalam 30 menit setelah kelahiran bayi

Sisa Plasenta
• Plasenta atau sebagian selaput tidak lengkap
• Perdarahan dapat muncul 6-10 hari pascasalin disertai subinvolusi uterus

Robekan jalan lahir
• Perdarahan segera
• Darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir

Ruptura uteri
• Perdarahan segera (intraabdominal dan/atau pervaginam)
• Nyeri perut yang hebat, Kontraksi yang hilang

Inversio uteri
• Fundus uteri tidak teraba, Lumen vagina terisi massa, Nyeri ringan atau berat

Gangguan 
pembekuan darah

• Perdarahan tidak berhenti, encer, tidak terlihat gumpalan darah
• Kegagalan terbentuknya gumpalan pada uji pembekuan darah sederhana
• Terdapat faktor prediposisi : solusio plasenta, IUFD, eklampsia, emboli air 

ketuban



Pemeriksaan Penunjang

•Darah perifer lengkap

•Golongan darah

•BT, CT, Fibrinogen



• Panggil bantuan

• Nilai ABC
• Bila ditemukan tanda syok  tatalaksana
• Beri oksigen
• Pasang IV line dengan kanul ukuran besar (16 atau 18) dan 

mulai pemberian cairan kristaloid (NaCl 0.9%, RL atau RA), 
lakukan juga pengambilan sampel darah (Hb, ABO, Rh, dan 
profil hemostasis) termasuk untuk persiapan tranfusi

• Periksa : abdomen, jalan lahir, dan perineum, kelengkapan 
plasenta dan selaput ketuban

• Pasang kateter Folley

• Tentukan penyebab perdarahan  tatalaksana spesifik

Tatalaksana
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Estimasi BB : ... 60 kg

Estimasi Blood Volume : ... 70 ml/kg x 60 = 4200 ml

Estimasi Blood Loss : .... % EBV  = ..... ml
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EBL = perdarahan 600 1200 2000 ml

Infus RL 1200-2000         2500-5000        4000-8000 ml

Estimasi kehilangan darah
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 Wanita 20 th, 60 kg mengalami perdarahan.

 TD 90/60 mmHg, FN 120x/menit

 Akral dingin

 Berapa estimasi blood loss ?

 EBV : 60 kg x 70 ml = 4200 ml

 Diperkirakan blood loss = 30%

 EBL : 30% x 4200 ml = +1300 cc

 Resusitasi cairan 3x dari EBL = 3 x 1300 cc 
= + 4000 cc



Atonia Uteri

• Lakukan pemijatan uterus

• Pastikan plasenta lahir lengkap

• Beri 20-40 unit oksitosin dalam 1000 
ml larutan NaCl 0.9%/RL dengan 
kecepatan 60 tpm dan 10 unit IM. 

• Bila tidak tersedia oksitosin atau 
perdarahan tidak berhenti 
ergometrin 0.2 mg IM/IV dapat diulang 
15 menit kemudian dan setiap 4 jam 
selanjutnya bila diperlukan. Dosis 
maksimal 1 mg

• Lakukan kompresi bimanual selama 5 
menit simultan dengan pemberian 
uterotonika

• Bila kontraksi tidak membaik  rujuk



Robekan jalan lahir

Ruptura perineum dan robekan dinding vagina

• Eksplorasi sumber perdarahan
• Irigasi tempat luka, bersihkan dengan antiseptik
• Hentikan sumber perdarahan dengan klem kemudian ikat 

dengan benang yang dapat diserap
• Lakukan penjahitan
• Bila perdarahan berlanjut, berikan 1 g asam traneksamat 

IV (bolus selama 1 menit, dapat diulang setelah 30 menit) 
lalu rujuk



Robekan serviks

• Jepit klem ovum pada lokasi perdarahan

• Jahitan dilakukan secara kontinu dimulai 
dari ujung atas robekan kemudian ke arah 
luar sehingga semua robekan dapat 
dijahit

• Bila perdarahan berlanjut, berikan 1 g 
asam traneksamat IV (bolus selama 1 
menit, dapat diulang setelah 30 menit) 
lalu rujuk



Retensio plasenta

• Beri 20-40 unit oksitosin dalam 1000 ml larutan NaCl 0.9%/RL dengan 
kecepatan 60 tpm dan 10 unit IM

• Lakukan tarikan tali pusat terkendali. Bila tidak berhasil  plasenta 
manual secara hati-hati

• Beri antibiotika profilaksis dosis tunggal (ampisilin 2 g IV dan 
metronidazol 500 mg IV)

• Segera atasi atau rujuk bila terjadi komplikasi perdarahan atau infeksi



Sisa plasenta

• Beri 20-40 unit oksitosin dalam 1000 ml larutan NaCl 
0.9%/RL dengan kecepatan 60 tpm dan 10 unit IM

• Lakukan eksplorasi digital 

• Bila serviks hanya dapat dilalui oleh instrumen  lakukan 
AVM atau dilatasi dan kuretase

• Jika perdarahan berlanjut, tatalaksana seperti kasus atonia 
uteri

• Beri antibiotika profilaksis dosis tunggal (ampisilin 2 g IV 
dan metronidazol 500 mg IV)



Inversio uteri
• Reposisi uterus

• Jika sulit, apalagi jika inversio telah 
terjadi cukup lama, bersiap merujuk

• Jika ibu sangat kesakitan, beri 
petidin 1 mg/kgBB (jangan melebihi 
100 mg) IM/IV perlahan atau beri 
morfin 0.1 mg/kgBB IM

• Reposisi tidak berhasil 
laparatomi  tidak berhasil, 
lakukan histerektomi



Gangguan pembekuan darah

Tangani kemungkinan penyebab (solusio plasenta, 
eklampsia)

• Beri darah lengkap segar, jika tersedia
• Jika tidak tersedia, dapat diberikan:

• FFP (15 ml/kgBB) jika APTT dan PT melebihi 1.5 kali

• Trombosit konsentrat (perdarahan berlanjut dan 
trombosit < 20.000)



Ruptura Uteri

• Ruptura uteri dapat dilakukan histerektomi atau histerorafi

Histerektomi bila

• Terdapat robekan yang luas atau multipel

• Tepi luka yang nekrotik, edema dan sulit dikenali

Histerorafi bila

• Robekan tidak luas

• Tepi robekan yang bersih dan tidak edema

• Tidak ada tanda infeksi



Prognosis

Tergantung kepada penyebab, waktu, banyaknya kehilangan darah, 
kondisi sebelumnya dan keefektifan pengobatan. Jadi yang lebih 
penting adalah ketepatan dan kecepatan diagnosis dan penanganan



Komplikasi

• Kematian

• Infeksi puerperal karena daya tahan penderita berkurang

• Sindrom Sheehan sebagai akibat nekrosis pada hipofisisis pars 
anterior sehingga terjadi insufisiensi pada bagian tersebut. Gejalanya 
adalah asthenia, hipotensi, anemia, turunnya berat badan sampai 
menimbulkan kakeksia
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