
Tata Cara Melakukan Disinveksi Peralatan 
Radiologi



Latar Belakang
Covid-19 atau Corona Virus Disease 2019 merupakan wabah yang sudah ditetapkan oleh WHO (World 
Health Organization) sebagai pandemik. Hal ini pun membuat waspada seluruh negara, termasuk 
Indonesia. Sejak pelaporan pertama kali terinfeksinya warga negara Indonesia, upaya pencegahan 
hingga penanganan menjadi hal yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat.

Saat ini para petugas medis merupakan jajaran yang sangat rentan untuk terinfeksi virus Covid-19. 
Dimana para petugas medis harus terus siaga menangani pasien terinfeksi virus Covid-19 yang terus 
bertambah.

Tim medis bagian radiologi (red : Radiografer) yang harus melayani pasien Covid-19 melakukan 
deteksi pun memiliki resiko yang tinggi untuk terinfeksi virus tersebut. Oleh karena itu, menghimpun 
data dari PT Siemens Healthineers Indonesia, kami ingin memberikan edukasi kepada para pelanggan 
kami untuk dapat meminimalisir resiko terpapar virus Covid-19.

Cara Penularan Virus Covid-19
Cara penularan virus Covid-19 terdiri dari beberapa hal dibawah ini yang penting bagi para tenaga 
medis untuk mengetahuinya untuk mengurangi resiko terinfeksi.

• Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin
• Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan
• Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, 

atau mata sebelum mencuci tangan

Antisipasi Kesehatan untuk Melawan Covid-19



Rekomendasi APD Saat Tangani Covid-19
Lewat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dalam dokumen Panduan APD Terbaru 6 April 2020, 
berikut Alat Pelindung Diri yang wajib digunakan ketingan menangani pasien Covid-19 :
• Masker
 Masker bedah -> loose – fitting dan mampu memblokir percikan dan tetesan
 partikel besar
 Masker N95 -> harus di segel ketat di sekitar hidung dan mulut
• Pelindung wajah (face shield) bahan : plastik jernih transparan menutup wajah sampai dagu
• Pelindung mata (goggles) -> harus menutupi erat area sekitar mata, bahan dari plastik
• Apron bahan : plastik sekali pakai atau bahan plastik berkualitas tinggi yang dapat digunakan 

kembali (reuseable)
• Jubah/gown dengan persyaratan : efektif barrier (mampu mencegahpenetrasi cairan), fungsi atau 

mobilitas, nyaman, tidak mudah robek, pas pada badan tenaga kesehatan, biocompatibility, flam-
mability, odor, dan quality maintenance ).

 Menurut jenis penggunaannya :
 1. Gaun Sekali Pakai (reuseable) -> bahan synthetic fibers (misalnya polypropylene, polyester,  
 polyethylene)
 2. Gaun dipakai berulang -> bahan 100% katun atau 100% polyester, atau kombinasi antara  
 katun dan polyester. Dapat dipakai berulang maksimalsebanyak 50 kali dengan catatan tidak 
 mengalami kerusakan.
• Sarung tangan : yang ideal harus tahan robek, tahan bocor, biocompatibility dan pas pada tangan 

pasien. Bahan : lateks karet, polyvinyl chloride (PVC), nitrile, polyurethane
• Penutup kepala bahan : tahan cairan, tidak mudah robek dan ukuran nya pas di kepala
• Sepatu pelindung harus menutup seluruh kaki bahkan bisa sampai betis apabila gaun yang di-

gunakan tidak mampu menutup sampai ke bawah. Bahan : karet atau bahan tahan air atau bisa 
dilapisi dengan kain tahan air.

Tata Cara Penggunaan APD
Hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah penggunaan APD antara lain :
• Menggunakan baju kerja (scrub suit)
• Melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakanAPD
• Melakukankebersihan tangan setiap melepaskan item APD
• Mandi setelah selesai menggunakan APD

Pemasangan APD :
1. Ganti baju dengan baju kerja/srub suit
2. Kenakan sepatu pelindung
3. Pakai Gown/jubah bersih
4. Masker bedah/masker N95
5. Pasang googles
6. Pasang pelindung kepala, bila perlu menggunakan face shield
7. Pasang sarung tangan



Pelepasan APD :
1. Buka sarung tangan
2. Buka gown/jubah
3. Buka pelindung kepala dan face shield
4. Buka googles
5. Buka pelindung sepatu atau sepatu pelindung (boots)
6. Buka masker (bedah/N95)
7. Buka sarung tangan

Dekontaminasi Peralatan Radiologi
Adapun tingkat dekontaminasi yang kita ketahui bersama terdapat dalam tabel berikut ini. Untuk 
kasus COVID-19 ini berada di level antara Low dan Intermediate Level Disinfectants.

Di bawah ini adalah beberapa contoh jenis desinfektan yang direkomendasikan oleh WHO, 
CDC, dan FDA.



Jenis Proses Dekontaminasi

Pembersihan kotoran fisik

Proses membersihkan 
kotoran yang terlihat dengan 
menggunakan air biasa atau 

deterjen 

DARAH ATAU CAIRAN TUBUH

Disinfeksi

 Proses
 desinfeksi dengan mengelap 
dan membersihkan dengan 

cairan desinfektan 
MENGURANGI KEBERADAAN 

VIRUS, BAKTERI, KUMAN & 
MIKROORGANISME LAIN

Sterilisasi
Proses

 membunuh dan menghilangkan 
semua mikro 

organisme secara total
MENGHILANGKAN VIRUS, 

BAKTERI, KUMAN & 
MIKROORGANISME, 

termasuk spora bakteri

1. Gantry CT dan mesin MRI, probe USG non-invasif, manset tekanan darah, monitor, mouse dan key-
board perlu didesinfeksi setelah setiap kontak dengan pasien yang dicurigai. 

2. Anggota staf jasa kebersihan (Cleaning Service) dapat dilatih khusus untuk pembersihan dengan 
desinfektan yang aman terutama pada permukaan alat yang terkontaminasi setelah setiap kontak 
pasien berisiko COVID-19. 

3. Departemen radiologi dapat menghubungi vendor peralatan mereka untuk menemukan desinfek-
tan yang aman untuk setiap bagian peralatan yang digunakan. 

4. Menurut Spaulding, klasifikasi Pusat Pengendalian Penyakit dan Pencegahan dan FDA, dekontam-
inasi permukaan ini lebih baik dicuci dengan sabun dan air atau didekontaminasi menggunakan 
desinfektan tingkat rendah atau menengah, seperti larutan deterjen iodophor, etil alkohol, atau 
isopropyl alkohol.



Tata Cara Disinfeksi Permukaan Peralatan 
Radiologi
PERSIAPAN: 
Petugas sudah menggunakan APD – lihat pada gambar di bawah.

PROSES PEMBERSIHAN: 
1. Menyiapkan tisu dan lap MOB (microfiber – kanebo)
2. Menyiapkan air detergent
3. Merendam lap MOB bersih di dalam air detergent
4. Melakukan pengelapan permukaan alat
5. Mengeringkan dengan pengelapan tisu atau lap MOB kering

PROSES DESINFEKSI:
1. Menyiapkan cairan desinfectant dalam botol spray (semprot)
2. Menyiapkan tisu dan atau lap MOB
3. Melipat menjadi 2 atau 4 lipatan
4. Menyemprotkan cairan desinfektan pada tisu atau lap MOB tersebut
5. Melakukan pengelapan secara zig-zag atau putaran dari tengah keluar









Desinfeksi Permukaan Ruangan Radiologi



Hal yang Perlu Diperhatikan
• Saat melakukan desinfeksi pada peralatan berbahan gelas/kaca seperti monitor LCD atau monitor 

USG, lakukan dengan hati-hati untuk menghindari goresan dan menggunakan cairan pembersih 
kaca dan dibilas dengan air suling atau hangat. 

• Umumnya permukaan monitor tersebut sensitif terhadap cairan.
• Hindari adanya tetesan cairan pembersih atau desinfektan pada bukaan sistem atau celah alat.
• Tetesan cairan dapat mengakibatkan kerusakan panel-panel elektronik yang ada didalamnya.

Catatan Penting Saat Desinfeksi dan 
Pembersihan
• Sebelum membersihkan sistem, pastikan sistem mati seluruhnya.
• Bersihkan semua bagian yang terkontaminasi dan semua bagian yang bersentuhan dengan pa-

sien.
• Pastikan celah ventilasi tidak dihalangi oleh komponen apa pun. Debu yang mengendap pada 

bagian-bagian yang bergerak dapat merusak pergerakan unit.
• Bersihkan debu pada semua rel dan engsel secara teratur. Kekuatan daya rekat pita Velcro akan 

berkurang jika terkontaminasi.
• Bersihkan area yang terkontaminasi menggunakan sikat plastik.



Catatan Penting untuk monitor LC (LCD)
• Jika memungkinkan, segera bersihkan semua tetesan cairan.
• Jika zat pembersih disemprotkan langsung ke permukaan, pastikan setiap tetesan yang mengalir 

turun segera diseka menggunakan kain microfiber sebelum mencapai tepi panel.
• Jika bagian depan panel kotor, bersihkan menggunakan kain microfiber dan, bila diperlukan, 

menggunakan zat pembersih kaca. Bersihkan bagian pelindung dengan hanya menggunakan zat 
pembersih untuk plastik.

• Jika bagian depan panel terkontaminasi, bersihkan menggunakan kain microfiber dan, bila diperlu-
kan, menggunakan zat pembersih kaca. 

• Bersihkan komponen pelindung hanya menggunakan zat yang dianjurkan. Jika Anda menggu-
nakan selain zat dalam daftar pada tabel sebelumnya, permukaan panel akan rusak permanen.

Instruksi untuk Semua Bagian Sistem Lain
• Gunakan larutan deterjen dengan suhu hangat-hangat kuku dan kain lembut untuk membersihkan 

kontaminasi ringan.
• Bersihkan kontaminasi berat pertama menggunakan kain yang dibasahi alkohol, kemudian seka 

bersih menggunakan air jernih.
• Bercak darah paling baik dibersihkan menggunakan air dingin.
• Bercak pada medium kontras paling baik dibersihkan menggunakan air hangat.
• Setelah menggunakan desinfektan, selalu seka menggunakan air jernih.

Catatan Penting
• Fasilitas pencitraan diagnostik harus memiliki pedoman mengelola individu dengan COVID-19 

yang diketahui atau diduga infeksi. LIHAT PROTAP DEKONTAMINASI.
• New SARS-CoV-2 ini sangat menular dan ditransmisikan melalui cairan pernapasan, meskipun ada 

ketidakpastian apakah virus dapat ditularkan dengan menyentuh permukaan atau benda yang 
terkontaminasi. Pemahaman menyeluruh tentang rute penularan virus akan sangat penting bagi 
pasien dan kesehatan keamanan profesional perawatan. LIHAT MEKANISME PENULARAN. 

• Untuk tujuan dari pencitraan diagnostik pada pasien positif, peralatan radiografi portabel lebih 
baik digunakan untuk membatasi transportasi pasien, dan dapat dilakukan kapan saja dengan 
memperhatikan prosedur dekontaminasi antar pasien. 

• Atas dasar pengalaman dengan SARS, penggunaan pusat radiografi satelit dan peralatan ra-
diografi khusus dapat mengurangi risiko penularan dari orang yang diketahui sudah terinfeksi. 

• Jika seorang pasien perlu diangkut ke departemen radiologi, dia harus mengenakan masker bedah 
selama transportasi ke dan dari departemen Radiologi.
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