
LUKA BAKAR – Halaman 1 

 
1. LEPASKAN: Lepaskan pakaian/ perhiasan dari daerah yang terbakar. Pakaian 

yang masih panas dapat memperburuk luka bakar 
 
2. BASUH: Letakkan daerah yang terbakar di bawah aliran air keran yang sejuk 

selama 20 menit: 

 
3. TUTUP: Tutup daerah luka dengan balutan yang longgar dan tidak lengket: 

Film plastic cling/ Cling wrap (bersih) Plaster yang tidak lengket:  
 

 
!

SEGERA CARI BANTUAN MEDIS JIKA: ! Luka bakar terlihat dalam 
! Luka bakar melibatkan daerah kepala/ wajah / saluran pernapasan/ telapak tangan/ 

kelamin / sendi ! Anda tidak yakin akan kegawatan luka bakar tersebut 

 
PERTIMBANGAN KHUSUS: API 

Ebahkan dan gulingkan orang yang terbakar untuk memadamkan api: 

 
ATAU 

Bungkus anak dengan selimut untuk memadamkan api.  
Balutin ng kumot ang bata upang mapatay ang apoy. 

HARAP JANGAN: 
• Oleskan pelembab, pasta gigi, abu, mentega, minyak oles – ini dapat meningkatkan resiko infeksi 

• Mengompres dengan es –  dapat menyebabkan cedera lebih lanjut 
• Menusuk bagian yang melepuh pada luka bakar 



!! LUKA BAKAR – Halaman 2 

LUKA BAKAR AKIBAT ALIRAN LISTRIK/ KESETRUM: 
Panggil ambulans 995 untuk segala macam luka bakar akibat aliran listrik 

! Lihat dulu, jangan sentuh! ! Padamkan semua sumber listrik ! Jauhkan orang tersebut 
dari sumber listrik ATAU jauhkan sumber listrik dari orang tersebut dengan bahan 

penyekat listrik yang kering, contohnya kardus, tongkat kayu, kursi plastik: 

 
 

LUKA BAKAR PADA MATA:  
Segera bilas mata dengan air keran yang mengalir:  

 
 

! Buka mata agar air dapat mengalir ke daerah yang tercedera 
! Posisi mata yang terluka harus lebih rendah daripada mata yang lain agar segala 

macam zat kimia pada mata yang cedera tidak mengalir pada mata yang lain  
! Teruskan bersihkan mata bila anak mengeluh ada rasa terbakar ketika anda berhenti 

membersihkan matanya 
 

CAIRAN PANAS: Lepaskan/Bilas/Tutup 
!

LUKA BAKAR PADA MULUT DAN TENGGOROKAN: Luka bakar dapat menyebabkan 
pembengkakan yang dapat menyumbat saluran pernapasan!

! Segera cari bantuan medis darurat 
LUKA BAKAR KIMIA !"Lepaskan/Bilas/Tutup!!"Bawa wadah barang kimia, lengkap 

dengan daftar bahannya ketika mencari pertolongan medis. 



 

 
 

 
Jika Anda sendiri:  

!"Coba tangani anak terlebih dahulu selama 2 menit  
! Lalu panggil ambulans 995 

 
Tanda-tanda tersedak:  
!"Wajah berubah biru  
! Tidak dapat bernapas  

! Tidak dapat batuk, menangis /bersuara  
! Tanda 'tersedak' (menunjuk atau mencengkeram leher atau tenggorokan) 

 

 
 

! Jika anak bisa batuk atau menangis  
! Biarkan anak batuk sampai barang yang menyebabkan tersedak keluar 

 

!
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BAHASA INDONESIA 
TERSEDAK – 1 
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Bayi (kurang dari 1 tahun):  
! Letakkan bayi di antara kedua tangan 

dan lengan bawah: 
 
 
 
 

 
Tepuk Punggung: 

• Letakkan bayi menghadap ke bawah, 
posisi kepala lebih rendah dari 
leher/tubuh, dada di paha Anda 

• Gunakan tumit dari tangan lain untuk 
memberi 5 tepukan kuat di antara kedua 

tulang belikat 
 
 
 

5%6&*!7&8&9!
• Balikkan bayi sehingga wajah 

menghadap ke atas, dukung bagian 
punggung dengan tangan Anda, posisikan 

kepala lebih rendah dari leher/tubuh 
• Dengan tangan bebas Anda, berikan 5 

pijatan ke dada dengan menggunakan jari 
telunjuk dan jari tengah Anda 

 
Periksa mulut bayi dan keluarkan benda 

yang terlihat di mulut 
 

Ulangi kembali tepukan dan pijatan dada 
sampai benda itu dikeluarkan 

BAHASA INDONESIA 
TERSEDAK – 2 



!

 
Dewasa dan anak 1 tahun keatas: 

 
• Berdiri di belakang anak / orang dewasa 

ATAU 
• Jika anak duduk, berlutut dan posisikan diri di belakang anak 

 
Lakukan hal berikut: 

• Temukan pusar 
• Anak: Tempatkan satu jari di atas pusar 
• Dewasa: Tempatkan 2 jari di atas pusar 
• Buat kepalan dengan tangan yang lain 

# Letakkan kepalan tangan dengan ibu jari menghadap perut, di tengah-
tengah, tepat di atas jari tangan yang telah diletakkan di atas pusar 

 
Manuver Heimlich: 

• Sandarkan anak ke depan, jangan lepaskan kepalan tangan di atas perut 
• Pegang kepalan tangan dengan tangan yang lain dan berikan dorongan 

ke arah dalam dan ke atas perut anak 
• Lakukan 5 dorongan perut 

• Periksa jika benda yang menyebabkan tersedak sudah keluar 
• Ulangi petunjuk di atas sampai benda tersebut dikeluarkan 

BAHASA INDONESIA 
TERSEDAK – 3 



!

 

MENGHENTIKAN PENDARAHAN: Berikan tekanan di atas daerah yang berdarah 
selama 10 menit dengan menggunakan kain kasa steril atau kain bersih ! 

Angkat daerah luka hingga ke posisi yang lebih tinggi dari jantung 

 
MEMBERSIHKAN LUKA: Basuh luka dengan air bersih ! Siram kotoran (contoh: 

pasir, tanah, kaca) dari luka ! Jangan gunakan tangan kosong untuk 
mengeluarkan kotoran – gunakan jepitan yang bersih ! Jangan gunakan benda 

tajam (seperti pisau) – ini dapat menyebabkan cedera lebih lanjut. 

 
MENUTUP LUKA: 

Tutup luka dengan kain kasa steril  

 
LINDUNGI DIRI ANDA SENDIRI: Gunakan sarung tangan jika luka tersebut masih 
mengeluarkan darah ! Hindari menyentuh langsung luka luar dan darah dengan 

tangan kosong (tanpa perlindungan) ! Bersihkan tangan bila terjadi kontak 
dengan darah 

 
SEGERA CARI PERTOLONGAN MEDIS DARURAT BILA: 

Pendarahan tidak berhenti setelah daerah yang luka diberikan tekanan 

BAHASA INDONESIA  
LUKA DAN PENDARAHAN –1 



 

Benda asing adalah benda seperti koin, mainan, perhiasan dll yang dapat ditelan 
olah anak-anak atau dimasukkan ke dalam hidung atau telinga. Kebanyakan 
benda yang tumpul dan kecil (seperti koin) dapat dikeluarkan tanpa masalah. 

 
 

CARI BANTUAN MEDIS BILA:  

! Anak merasa tidak sehat: 
o Susah menelan 
o Muntah-muntah 
o Sakit perut 

! Barang di bawah ini tertelan (meskipun anak merasa sehat): 
o Baterai kancing/ baterai kecil 
o Benda tajam 
o Magnet (seperti di bawah) 

 

BATERAL KANCINF / BATERAL KECIL: 

 SEGERA CARI BANTUAN MEDIS 

Baterai kancing dapat menyebabkan perforasi (lubang) pada bagian dalam 
hidung atau lapisan bagian atas usus. Jangan letakkan baterai kancing pada 

tempat yang mudah dijangkau oleh balita.  
 
 

DURI IKAN: 

SEGERA CARI BANTUAN MEDIS bila anda curiga duri tersangkut. JANGAN berikan 
anak apapun untuk dimakan atau diminum karena dokter mungkin perlu 

melakukan suatu prosedur untuk mengeluarkan duri. Makanan dan minuman 
dapat memperlambat prosedur tersebut. 

 
MAGNET: 

SEGERA CARI BANTUAN MEDIS jika lebih dari 1 magnet tertelan 
Atau 

magnet tertelan dengan benda logam.  
 

! BAHASA INDONESIA 

BENDA ASING 


