
CHECKLIST PEMASANGAN AKDR

Beri nilai untuk setiap langkah klinik dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Perlu perbaikan (0): Langkah-langkah tidak dilakukan dengan benar dan/atau tidak sesuai

urutannya atau ada langkah tertentu yang tidak dilakukan
2. Mampu (1): Langkah-langkah dilakukan dengan benar dan sesuai urutannya,

dan waktu kerjanya cukup memadai
3. Mahir (2): Langkah-langkah diklakukan dengan benar dan cermat, sesuai

dengan urutannya, dan waktu kerjanya sangat efisien.

Nama Peserta : ________________

Tanggal : ________________

No Langkah Penilaian
Konseling Awal 1 2 3 4 5
Tindakan pra pemasangan
1. Jelaskan proses pemasangan AKDR dan apa yang akan klien

rasakan pada saat proses pemasangan dan setelah pemasangan dan
persilahkan klien untuk mengajukan pertanyaan

2. Masukkan lengan AKDR Cu T380A di dalam kemasan sterilnya :
 Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat ke belakang
 Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa

menyentuh benda tidak steril
 Letakkan kemasan pada tempat yang datar
 Selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR
 Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung

inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan
melipat

 Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter,
tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan

 Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk
memaukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke
dalam tabung inserter

Prosedur Pemasangan AKDR
3. Pakai sarung tangan DTT yang baru
4. Pasang spekulum vagina untuk melihat serviks
5. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2 sampai 3 kali
6. Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati (takik pertama)
7. Masukkan sonde uterus dengan teknik “tidak menyentuh” (no

touch technique) yaitu secara hati-hati memasukkan sonde kedalam
kavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina
ataupun bibir spekulum

8. Tentukan posisi dan kedalaman kavum uteri dan keluarkan sonde
9. Ukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter yang masih

berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru
pada tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik penutup
kemasan

10. Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh
permukaan yang tidak steril, hati-hati jangan sampai pendorongnya



terdorong
11. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal

(sejajar lengan AKDR). Sementara melakukan tarikan hati-hati pada
tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher
biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan

12. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan
13. Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal

yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong
dengan tetap menahan pendorong

14. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali
ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya
tahanan

15. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR
kurang lebih 3-4cm

16. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah
terkontaminasi

17. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin
0,5%

18. Periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan
tenakulum, tekan dengan kassa selama 30-60 detik

19. Keluarkan spekulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin
0,5%

Tindakan Pasca Pemasangan
20. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin

0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi
21. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi (kassa, sarung

tangan,sekali pakai) ke tempat yang sudah disediakan
22. Celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke

dalam larutan klorin 0,5%, bersihkan cemaran pada sarung tangan,
buka secara terbalik dan rendam dalam klorin 0,5%

23. Cuci tangan dengan air sabun
24. Pastikan klien tidak mengalami kram hebat dan amati selama 15

menit sebelum memperbolehkan klien pulang
Konseling Pasca Pemasangan
25. Ajarkan klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR

dan kapan harus dilakukan
26. Jelaskan pada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek

samping
27. Beritahu kapan klien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol
28. Ingatkan kembali masa pemakaian AKDR Cu T380A adalah 10

tahun
29. Yakinkan klien bahwa ia dapat datang ke klinik setiap saat bila

memerlukan konsultasi, pemeriksaan medik atau bila menginginkan
AKDR tersebut dicabut

30. Minta klien untuk mengulangi kembali penjelasan yang telah
diberikan

31. Lengkapi rekam medik dan kartu AKDR untuk klien


