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VIDEO
PERLIHATKAN LOGO USU
CAPTION : “PROSEDUR
PEMERIKSAAN TEKANAN
INTRAOKULAR”
PRESENTER
Dr. dr. Rodiah Rahmawaty
Lubis, M. Ked (Oph), Sp.M(K)

NARASI
MUSIK UP IN DOWN

Salam cerdas Indonesia, adik-adik
mahasiswa kedokteran , selamat
berjumpa dalam program video
pembelajaran. Kali ini kita akan
membahas prosedur pemeriksaan
tekanan intraokular dengan
menggunakan alat tonometer Schiotz.
Pemeriksaan tekanan intraokular adalah
suatu prosedur pemeriksaan untuk
mengetahui tekanan bola mata.
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BAMPER
PERLIHATKAN ALAT
PEMERIKSAAN TEKANAN
INTRAOKULAR

Berikut ini adalah bagaimana prosedur
pemeriksaan tekanan intraokular.
Sebelum melakukan pemeriksaan, kita
perlu tahu apa saja peralatan yang akan
kita gunakan yaitu :







Tonometer Schoitz , alat yang
digunakan untuk mengukur
tekanan bola mata, yang terdiri
dari plunger, pemberat 5,5, 7,5
dan 10 gr, foot plate/disc,
needele/jarum dan scale/skala
Alkohol swab untuk
membersihkan disc & plunger
Kapas steril untuk
membersihkan mata pasien
sebelum pemeriksaan
Pantocain tetes mata, yaitu
anastesi topical yang digunakan
sebelum pemeriksaan

Antibiotik tetes mata, yang
digunakan setelah selesai
pemeriksaan
Pertama pasien kita jelaskan tentang
maksud & tujuan pemeriksaan.
Lalu pasien diminta untuk berbaring di
tempat tidur
Persiapkan alat & atur pencahayaan
- Uji tonometer yang akan
digunakan pada test block yang
tersedia pada kotak alat,
gunakan pemberat 5,5 gr sampai
jarum pada skala bergerak ke
angka nol.
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CAPTION :
-LANGKAH – LANGKAH
PEMERIKSAAN TEKANAN
INTRAOKULAR, DIAWALI
DARI PASIEN BERGERAK
DARI MEJA KONSULTASI
SAMPAI KE TEMPAT
TIDUR PERIKSA
-DOKTER
MEMPERSIAPKAN ALAT
PADA MEJA KONSULTASI
MLS : POSISI TONOMETRI
Perlihatkan MLS pasien dan
Dokter
PERLIHATKAN DOKTER
MENGARAHKAN MATA
PASIEN UNTUK
MELAKUKAN
PEMERIKSAAN TEKANAN
INTRA OKULAR..















Sebelum melakukan
pemeriksaan, cuci tangan
terlebih dahulu
Posisi pemeriksa berada di
belakang kepala pasien
Bersihkan mata pasien dengan
kapas steril
Teteskan pantocain tetes mata
sebanyak 1-2 tetes, tunggu 1-2
menit ( sampai pasien tidak
merasakan perih di mata )
Atur kalibrasi tonometri sampai
menunjukkan angka 0
Bersihkan plunger dan disc
dengan alkohol
Minta pasien melihat ke satu
titik ke arah atas (langit-langit
ruangan) atau minta pasien
meletakkan ibu jari di depan
mata, dan diinstruksikan tetap
melihat ke arah ibu jari selama
pemeriksaan
Letakkan tonometer diatas
permukaan kornea dengan
pemberat 5,5 gram, jangan
melakukan penekanan pada
kornea, lalu perhatikan skala
yang tertera pada alat.
Konfersikan hasil nilai dari
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Caption to
Penanggung jawab Program :
Penulis Naskah : Dr. dr.
Rodiah Rahmawaty Lubis,
M.Ked(Oph), Sp.M(K)
Pemeran : dr. Julia Sari,
M.Ked(Oph), Sp.M
Kameraman : M. Andriansyah

skala dengan tabel untuk
mengetahui Tekanan
intraokular. Menurut American
Academy of Ophthalmology
Tekanan Intraokular (TIO)
normal adalah 10-21 mmHg
 Teteskan antibiotik pada mata
yang baru diperiksa
 Lakukan hal yang sama pada
mata yang belum diperiksa
Demikian pembahasan kita tentang
prosedur
pemeriksaan
tekanan
intraokular.
Sampai jumpa lagi pada
pembelajaran berikutnya.

video

