
Aspirasi Vakum Manual
(AVM)

Matrikulasi Calon Peserta Didik
PPDS Obstetri dan Ginekologi



No. Langkah/Kegiatan

1. Persiapan

Lakukan konseling dan lengkapi persetujuan tindakan medis.

2. Persiapkan alat, pasien, dan pencegaan infeksi sebelum tindakan.

3. Minta pasien berkemih.

4. Baringkan pasien dalam posisi litotomi dan pasang kain alas bokong

dan penutup perut bawah.

5. Pastikan alur cairan dan darah masuk pada tempatnya.

6. Pasang tensimeter, infus set, dan cairannya, kemudian beri analgetika

(parasetamol) 30 menit sebelum tindakan.

7. Suntikkan 10 unit oksitosin IM atau 0,2 mg ergometrin IM.
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8. Siapkan AVM Kit dan instrumen. Pasang adaptor pada 3 kanula dengan

ukuran yang berbeda.

9. Dekatkan dan uji fungsi serta kelengkapan alat resusitasi.

10. Cuci tangan dan lengan, keringkan, lalu kenakan sarung tangan DTT.

11. Siapkan tekanan negatif dalam tabung AVM.

12. Beritahukan pasien bahwa tindakan akan dimulai.

13. Tindakan

Bersihkan daerah vulva dan sekitarnya, kemudian lakukan pengosongan

kandung kemih dengan kateter apabila pasien belum berkemih. Lakukan

pemeriksaan bimanual
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14. Cabut dan masukkan kateter ke dalam wadah dekontaminasi. Ganti

sarung tangan

15. Pasang speculum Sims bawah dan atas, minta asisten

mempertahankan 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 konsepsi di kanalis

servikalis. Jika ada, keluarkan dengan forsep ovum.

19. Jepit bibir atas serviks di arah jam 11 dan jam 1 dengan tenakulum

(atau klem ovum atau Fenster untuk abortus inkomplit) kemudian

pegang gagang tenakulum dengan tangan kiri.
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20. Lakukan pemeriksaan kedalaman dan lengkung uterus dengan penera

kavum uteri (sonde).

21. Tentukan ukuran kanula yang sesuai dengan bukaan ostium (pilih

ukuran kanula yang terbesar yang bisa masuk dalam ostium uteri.

22. Pasang kanula yang sesuai dan lakukan dekontaminasi pada kanula

yang tidak terpakai.

23. Tarik tenakulum hingga serviks dan uterus berada pada posisi yang

sesuai, kemudian dorong kanula hingga mencapai fundus tetapi tidak

lebih dari 10 cm.

24. Pegang kanula dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, tarik sedikit

ujung kanula dari fundus, lalu hubungkan adaptor dan kanula dengan

tabung AVM.
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25. Pegang kanula dan topangkan tabung pada telapak tangan dan lengan

bawah kanan, buka pengatur klep agar tekanan negatif bekerja.

26. Dorong kembali kanula hingga menyentuh fundus kemudian lakukan

evakuasi massa kehamilan dengan gerakan rotasi dari dalam ke luar

atau gerakan maju mundur sambil dirotasikan dari kiri ke kanan atau

sebaliknya. Lakukan hingga semua permukaan dinding depan terasa

bersih.

27. Putar lubang kanula ke belakang, lakukan gerakan rotasi atau maju

mundur secara sistematis pada dinding belakang.

28. Lakukan berulang‐ulang gerakan rotasi dan kraniokaudal hingga

meliputi semua permukaan dinding uterus.
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29. Jagalah agar selama evakuasi, kanula tidak keluar melewati ostium.

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 kasar seperti sabut

 Uterus berkontraksi seperti menjepit kanula

31. Apabila hasil evakuasi telah mengisi lebih dari setengah isi tabung

namun evakuasi belum selesai, hentikan tindakan, tutup katup

pengatur tekanan dan lepaskan tabung dari adaptor.

32. Buka kembali katup, tekan pendorong untukm engeluarkan hasil

evakuasi ke dalam wadah khusus, untuk pemeriksaan patologi

anatomi.

33. Siapkan lagi tekanan vakum dan ulangi evakuasi.
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39. Nilai hasil evakuasi dan pikirkan kemungkinan adanya kelainan di luar

uterus.

40. Lakukan pemeriksaan hasil evakuasi untuk memastikan bahwa

jaringan yang keluar adalah jaringan hasil konsepsi dengan cara:

 Merendam hasil evakuasi di dalam mangkok yang berisi air bersih

dan kasa saringan.

 Jaringan vili korialis tampak keabu‐abuan dan mengambang;

sementara jaringan endometrium tampak massa lunak, licin,

butiran putih tanpa juluran halus, dan tenggelam.

41. Perawatan Pascatindakan

Beritahukan pemeriksaan dan tindakan telah selesai serta masih

diperlukan pemantauan dan perawatan lanjutan.
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42. Kumpulkan instrumen dan bahan habis pakai, masukkan ke tempat

yang telah disediakan.

43. Pergunakan cunam tampon dan kapas dengan larutan klorin 0,5%,

usapkan larutan tersebut pada benda atau bagian‐bagian di sekitar

tempat tindakan yang tercemar darah atau sekret pasien.

44. Bersihkan darah atau sekret pasien yang melekat pada sarung tangan

kemudian lepaskan dan rendam dalam wadah yang berisi larutan

klorin 0,5%.

45. Cuci tangan dan lengan, kemudian keringkan dengan handuk bersih

dan kering.

46. Bantu ibu ke ruang pulih.
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47. Pantau tanda vital, keluhan atau perdarahan ulang, tiap 10 menit

dalam jam pertama pasca tindakan. Tuliskan diagnosis, instruksi,

pemantauan pasca tindakan.

48. Berikan parasetamol 500 mg jika perlu, serta antibiotika profilaksis 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 tidak terdapat tanda

komplikasi.



Langkah 2 – Persiapan Alat



Pilihan ukuran kanul AVM





Perakitan alat AVM ‐ 1



Perakitan alat AVM ‐ 2



Perakitan alat AVM – 3



Perakitan alat AVM ‐ 4



Pemakaian Alat Perlindungan Diri



Langkah 11 – Tekan katup tekanan
negatif AVM



Langkah 11 – Tarik tuas hingga ujung
untuk membentuk tekanan negatif



Langkah 13 – Bersihkan vulva dan sekitarnya. 
Dari atas ke bawah, lalu ganti kapas



Langkah 13 – Pemeriksaan Bimanual



Langkah 13 – Pemasangan kateter bila
pasien belum berkemih
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14. Cabut dan masukkan kateter ke dalam wadah dekontaminasi. Ganti

sarung tangan

15. Pasang speculum Sims bawah dan atas, minta asisten

mempertahankan 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 konsepsi di kanalis

servikalis. Jika ada, keluarkan dengan forsep ovum.

19. Jepit bibir atas serviks di arah jam 11 dan jam 1 dengan tenakulum

(atau klem ovum atau Fenster untuk abortus inkomplit) kemudian

pegang gagang tenakulum dengan tangan kiri.



Langkah 15 – Pemasangan spekulum
sims bagian bawah



Langkah 15 – Minta asisten menahan sims
bagian bawah, ketika pemasangan sims atas



Langkah 16 – Oleskan larutan
antiseptik



Langkah 19 – Pasang Tenakulum, jepit
serviks, lalu lepas sims atas



Langkah 19 – Penjepitan bibir serviks
jam 11 dan jam 1



No. Langkah/Kegiatan

20. Lakukan pemeriksaan kedalaman dan lengkung uterus dengan penera

kavum uteri (sonde).

21. Tentukan ukuran kanula yang sesuai dengan bukaan ostium (pilih

ukuran kanula yang terbesar yang bisa masuk dalam ostium uteri.

22. Pasang kanula yang sesuai dan lakukan dekontaminasi pada kanula

yang tidak terpakai.

23. Tarik tenakulum hingga serviks dan uterus berada pada posisi yang

sesuai, kemudian dorong kanula hingga mencapai fundus tetapi tidak

lebih dari 10 cm.

24. Pegang kanula dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, tarik sedikit

ujung kanula dari fundus, lalu hubungkan adaptor dan kanula dengan

tabung AVM.



Langkah 20 – Pemeriksaan kedalaman
uterus dengan sonde



Langkah 23 – Pasang kanula yang 
sesuai



Langkah 24 ‐ Kanula masuk kavum uteri, lalu
sambungkan dengan tabung adaptor
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25. Pegang kanula dan topangkan tabung pada telapak tangan dan lengan

bawah kanan, buka pengatur klep agar tekanan negatif bekerja.

26. Dorong kembali kanula hingga menyentuh fundus kemudian lakukan

evakuasi massa kehamilan dengan gerakan rotasi dari dalam ke luar

atau gerakan maju mundur sambil dirotasikan dari kiri ke kanan atau

sebaliknya. Lakukan hingga semua permukaan dinding depan terasa

bersih.

27. Putar lubang kanula ke belakang, lakukan gerakan rotasi atau maju

mundur secara sistematis pada dinding belakang.

28. Lakukan berulang‐ulang gerakan rotasi dan kraniokaudal hingga

meliputi semua permukaan dinding uterus.

29. Jagalah agar selama evakuasi, kanula tidak keluar melewati ostium.



Langkah 28 – Lakukan penghisapan
dengan rotasi dan maju mundur ‐1
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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 kasar seperti sabut

 Uterus berkontraksi seperti menjepit kanula

31. Apabila hasil evakuasi telah mengisi lebih dari setengah isi tabung

namun evakuasi belum selesai, hentikan tindakan, tutup katup

pengatur tekanan dan lepaskan tabung dari adaptor.

32. Buka kembali katup, tekan pendorong untukm engeluarkan hasil

evakuasi ke dalam wadah khusus, untuk pemeriksaan patologi

anatomi.

33. Siapkan lagi tekanan vakum dan ulangi evakuasi.



Langkah 31 – Tutup katup pengatur
tekanan



Langkah 31 – Lepaskan kanul dari
adaptor 



Langkah 32 – Buka katup, lalu
keluarkan isi tabung



Bila jaringan belum
ter‐evakuasi
seluruhnya, buat
kembali tekanan
negatif pada
tabung. Lalu
kembali masukkan
kanul, sampai
seluruh jaringan
sisa konsepsi
terambil
Lalu keluarkan
kanul dari uterus
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34. Bila evakuasi telah selesai, lepaskan sambungan adaptor dengan

kanula. Bila masih terjadi perdarahan, lakukan evaluasi untuk evakuasi

ulangan atau adanya gangguan/penyulit lain.

35. Masukkan tabung, adaptor, dan kanula ke dalam larutan klorin 0,5%,

kemudian lepaskan tenakulum, spekulum, bersihkan serviks dan

vagina dengan larutan antiseptic.

36. Beritahukan evakuasi telah selesai tetapi masih diperlukan

pemeriksaan bimanual ulangan.

37. Lakukan pemeriksaan bimanual untuk menilai besar dan konsistensi

uterus.

38. Jika perdarahan masih berlanjut dan uterus masih lunak dan besar,

lakukan evakuasi ulang.



Langkah 34 – Bersihkan serviks dan lakukan penekanan
apabila ada perdarahan dari bekas jepitan tenakulum



Langkah 35 – Masukkan alat‐alat yang 
terkontaminasi pada klorin 0.5%



Langkah 37 – Lakukan pemeriksaan
bimanual ulangan
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39. Nilai hasil evakuasi dan pikirkan kemungkinan adanya kelainan di luar

uterus.

40. Lakukan pemeriksaan hasil evakuasi untuk memastikan bahwa

jaringan yang keluar adalah jaringan hasil konsepsi dengan cara:

 Merendam hasil evakuasi di dalam mangkok yang berisi air bersih

dan kasa saringan.

 Jaringan vili korialis tampak keabu‐abuan dan mengambang;

sementara jaringan endometrium tampak massa lunak, licin,

butiran putih tanpa juluran halus, dan tenggelam.

41. Perawatan Pascatindakan

Beritahukan pemeriksaan dan tindakan telah selesai serta masih

diperlukan pemantauan dan perawatan lanjutan.
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42. Kumpulkan instrumen dan bahan habis pakai, masukkan ke tempat

yang telah disediakan.

43. Pergunakan cunam tampon dan kapas dengan larutan klorin 0,5%,

usapkan larutan tersebut pada benda atau bagian‐bagian di sekitar

tempat tindakan yang tercemar darah atau sekret pasien.

44. Bersihkan darah atau sekret pasien yang melekat pada sarung tangan

kemudian lepaskan dan rendam dalam wadah yang berisi larutan

klorin 0,5%.

45. Cuci tangan dan lengan, kemudian keringkan dengan handuk bersih

dan kering.

46. Bantu ibu ke ruang pulih.
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47. Pantau tanda vital, keluhan atau perdarahan ulang, tiap 10 menit

dalam jam pertama pasca tindakan. Tuliskan diagnosis, instruksi,

pemantauan pasca tindakan.

48. Berikan parasetamol 500 mg jika perlu, serta antibiotika profilaksis 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 tidak terdapat tanda

komplikasi.




