
 

TANDA-TANDA INFEKSI 

 Pangkal    tali    pusat    atau     

sekitarnya berwarna merah atau 

bengkak 

2. Keluar  cairan  berbau  dan     

bernanah 

3. Ada darah yang keluar terus 

menerus 

4. Kejang 

5. Bayi mengalami demam 
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TEKNIK PERAWATAN  

TALI PUSAT 

HAL YANG  DIPERHATIKAN 

1. Jangan  menggunakan  plester dalam 

membalut tali pusat bayi karena  dapat  

menyebabkan iritasi sekitar daerah tali 

pusat. 

2. Daerah tali pusat dan sekitarnya harus 

selalu dalam keadaan kering dan ber-

sih 

3. Jangan   mengoleskan   alcohol atau 

betadine pada tali pusat karena akan 

menyebabkan tali pusat menjadi      

lembab 

4. Jangan membungkus pusat atau     

mongoleskan bahan atau ramuan apa-

pun ke puntung tali pusat 

5. Lipatlah    popok    di    bawah pun-

tung tali pusat 

6. Bila terdapat tanda-tanda infeksi pada  

tali  pusat,  seperti kemerahan atau 

mengeluarkan nanah atau darah dan 

berbau segera hubungi petugas         

kesehatan. 
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PENGERTIAN 

Perawatan  tali  pusat  adalah tindakan   

perawatan pada tali pusat bayi  baru  lahir  

sejak  dipotongnya tali pusat sampai tali 

pusat puput atau kering dengan tujuan     

untuk mencegah  infeksi  pada  tali  pusat 

dan  mempercepat  penyembuhan luka 

bekas pemotongan tali pusat 

 

Tujuan  

1.  Mencegah infeksi tali pusat 

2.  Mempercepat                   proses     

pengeringan tali pusat 

3.  Mempercepat   terlepasnya   tali pusat 

4.  Mencegah    terjadinya    tetanus pada 

bayi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKTU PERAWATAN 

1. Sehabis   mandi   pagi   atau sore 

2. Sewaktu-waktu bila balutan tali-

pusat  basah  oleh  air kencing 

atau kotoran bayi 

3. Lakukan  sampai  tali  pusat ker-

ing atau puput 

 

ALAT DAN BAHAN 

1. Ruang    yang    hangat    dan     

menjaga privasi 

2. Air hangat 

3. Kasa steril 

4. Perlak 

 

LANGKAH-LANGKAH 

1. Cuci   tangan   dengan   air   dan 

sabun lalu pakai handscoon 
2. Letakkan bayi di atas perlak 

3. Buka pakaian bayi di area pusat 

4. Bersihkan tali pusat dari arah ujung  

kepangkal  menggunakan 
5. kapas DTT (air hangat) 

6. Keringkan tali pusat dari arah     

pangkal keujung dengan kassa steril 

7. tali    pusat    dalam    keadaan      

terbuka  tidak  dibungkus  agar 

8. terkena udara. 

9. Lipatlah popok dibawah sisa tali 

pusat. 
10.Bereskan alat 

9.  Cuci tangan 


