
 

 

 

 

 

INSTRUMEN PRAKTIKUM 

 LABORATORIUM KETERAMPILAN 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN  

 

Gambar Nama Instrumen Fungsi 

 

Instrument Tray / 

Bak Instrumen Kecil  

Disebut juga bak injeksi untuk 

meletakkan spuit / syringe / jarum 

suntik yang telah berisi obat. 

 

Instrument Tray /  

Bak Instrumen 

Sedang 

Wadah untuk menyimpan atau 

meletakkan peralatan, umumnya 

peralatan pembedahan.   

 

Instrument Tray / 

Bak Instrumen 

Besar 

Wadah untuk menyimpan atau 

meletakkan peralatan, umumnya 

peralatan pembedahan yang 

memerlukan banyak instrumen. 

 

Nierbekken/Bengkok

/Piala Ginjal/Kidney 

Tray/Emesis 

Wadah yang digunakan untuk 

membuang kapas bekas pakai, 

kasa bekas pakai, pus, darah 

atau untuk meletakkan sementara 

peralatan kotor sebelum 

didekontaminasi. 

 

Kom Tutup 

 

 

 

Tempat menyimpan kasa / kapas  

 

Kom Terbuka Tempat menyimpan cairan atau 

larutan seperti bethadin, NaCl dll 

 

Kom Alkohol Tempat menyimpan kapas 

alkohol 

 

Dressing Jar / 

Tromol  

Wadah untuk menyimpan 

berbagai macam pembalut seperti 

kasa atau kapas dalam bentuk 

siap pakai.  



 

Up Hecting Scissor / 

Gunting Angkat 

Jahitan  

Gunting untuk membuka jahitan 

operasi dengan cara memotong 

benang hecting pada jahitan luka 

bekas operasi. 

 

Dressing Scissor / 

Gunting Benang  

Menggunting benang saat 

melakukan penjahitan jaringan  

 

Episiotomy Scissor / 

Gunting Episiotomi   

Gunting yang digunakan untuk 

menggunting bagian perineum 

saat akan melahirkan   

 

Umbilical Cord 

Scissor / Gunting 

Tali Pusat 

Gunting yang digunakan untuk 

memotong tali pusat bayi. 

 

Bandage Scissor / 

Gunting Verban  

Menggunting plester dan 

pembalut  

 

Surgical Scissor / 

Gunting Jaringan  

Memotong jaringan yang sudah 

mati pada saat operasi bedah 

(surgery) 

 

Setengah Kocher / 

Pemecah Ketuban 

Memecahkan ketuban pada ibu 

yang akan melahirkan  



 

Scalpel Blade / 

Mess / Bistoury 

Scalpel : 

Menginsisi kulit  

Memotong jaringan secara tajam  

Mengangkat jaringan/benda asing 

dari dalam kulit  

 

Forceps / Obstetrical 

Forceps 

Alat yang digunakan untuk 

membantu mengeluarkan bayi 

saat persalinan dengan cara 

menarik kepala bayi  

 

Magil Forcep Membantu memasukkan pipa 

tracheal ke glottis 

Mengatur kelengkungan pipa 

endotrakeal sebagai alat bantu 

saat insersi pipa 

 

Dissecting Forceps / 

Pinset Anatomis 

Menjepit jaringan yang tipis dan 

lunak  

Menjepit alat atau bahan saat 

pengobatan atau tindakan 

perawatan 

 

Pinset Sirurgis  • Membentuk pola jahitan dan 

me-remove jahitan 

• Menjepit dan menahan secara 

lebih kuat pada saat diseksi dan 

penjahitan luka  

• Memberi tanda pada kulit 

sebelum memulai insisi  

• Menjepit otot 

• Membersihkan / mengambil 

sisa sisa luka jahitan 

 

Pinset Bayonet  Untuk menjepit atau mengambil 

suatu benda  

 

Doek Klem / Klem 

Babcock 

Alat yang digunakan untuk 

menjepit kain, terutama kain 

operasi yaitu kain yang 

tengahnya berlubang yang 

diletakkan diatas tubuh yang mau 

operasi.  

 

Foerster Sponge 

Forceps / Sponge 

Holding Forceps / 

Klem Pemegang 

Kasa 

Untuk memegang kassa atau 

kapas dalam prosedur medis. 



 

Forcep IUD 

Removal / Klem 

Alligator 

Instrument penjepit menyerupai 

gunting yang digunakan untuk 

mencabut IUD pada saat IUD sulit 

untuk dicabut atau benang tidak 

terlihat.  

 

Klem Sirurgis / Klem 

Arteri Kocher  

• Instrument yang digunakan 

untuk memegang benang dan 

menjepit jaringan agar tidak 

meleset 

• Tidak untuk hemostasis  

• Menjepit tali pusat  

 

Klem Arteri Pean 

Lurus / Arteri 

Forceps 

• Hemostatis (menghentikan 

perdarahan) untuk jaringan tipis 

dan lunak 

• Memegang atau menekan 

pembuluh darah arteri  

 

 

Peritoneum Forceps 

/ Klem Mosquito  

Memegang atau menekan selaput 

peritoneum  

 

Klem U Instrument penjepit yang 

digunakan untuk melepas 

kontrasepsi implant pada ibu 

pengguna alat KB implant. 

 

Needle Holder / 

Naald Voerder  

Alat yang digunakan untuk 

menjepit atau memegang jarum 

saat menjahit luka terbuka atau 

luka operasi dan sekaligus 

memudahkan untuk membuat 

simpul benang operasi. 

 

 

Halstead Mosquito Alat yang digunakan untuk 
menjepit jaringan tubuh maupun 
pembuluh darah untuk 
menghentikan perdarahan  



 

Abortus Tang / 

plasenta and ovum 

forceps 

Alat yang digunakan untuk 

pengguguran kandungan  

 

Knabbel Tang 

 

 

 

 

 

 

  

Alat yang digunakan untuk 

memotong tulang seperti jari 

tangan dan kaki 

 

Kogel Tang / Uterine 

Tenakulum Forceps 

/ Klem Penjepit 

Porsio / Haken Tang  

Alat yang digunakan untuk 

menjepit porsio agar 

memudahkan tindakan saat 

pemasangan IUD saat 

pengukuran uterus atau 

pengguguran kandungan 

 

Koren Tang / 

Dressing Forceps 

Alat yang digunakan untuk 

mengambil atau mengangkat 

instrument steril dari dalam bak 

instrumen. 

Korentang juga dapat dipakai 

untuk mengambil kasa, kapas, 

doek, dan laken steril.  

 

Tampon Tang / 

Cunam Tampon / 

Uterine Dressing 

Forceps 

Untuk memasang atau 

mengambil tampon dalam vagina 

untuk menghambat perdarahan  

 

Sonde Uterus 

/Utereine Probes 

Alat yang digunakan untuk 

mengukur kedalaman rahim 

(uterus) 



 

Sendok Curetage / 

Curettes 

Alat yang digunakan untuk 

membersihkan rongga uterus 

 

Trokar Alat yang digunakan untuk 

mendorong / memasukan batang 

implant ke dalam kulit  

 

Standar Koren Tang Tempat untuk menyimpan koren 

tang  

 

Mercurial 

Spigmomanometer/ 

Spigmomanometer 

Raksa/ 

Tensimeter Raksa  

Mengukur tekanan darah yang 

bekerja secara manual saat 

memompa maupun mengurangi 

tekanan pada manset 

 

Stand 

Spigmomanometer 

Mengukur tekanan darah yang 

bekerja secara manual saat 

memompa maupun mengurangi 

tekanan pada manset 

 

Anaeroid 

Spigmomanometer/ 

Spigmomanometer 

Jarum/  

Tensimeter Jarum 

Mengukur tekanan darah yang 

bekerja secara manual saat 

memompa maupun mengurangi 

tekanan pada manset 

 

Electical 

Spigmomanometer/ 

Spigmomanometer 

Digital/  

Tensimeter Digital 

Mengukur tekanan darah secara 

otomatis  



 

Wrist Blood 

Pressure Monitor 

Mengukur tekanan darah secara 

otomatis  

 

Stetoskop Binaural Alat yang digunakan untuk 

mendeteksi, mempelajari, dan 

mendengar suara yang timbul 

dari dalam tubuh seperti detak 

jantung, suaru paru-paru, bising 

usus, tekanan darah, dan denyut 

nadi. 

 

Stetoskop 

Monoaural/ Leannec 

/ Fundascope / 

Obstetrical 

Stethoscope 

Untuk mendengar Denyut 

Jantung Janin (DJJ) pada ibu 

hamil 

 

Thermometer Air 

Raksa 

Mengukur suhu tubuh melalui 

aksila  

 

Termometer Digital  Mengukur suhu tubuh melalui 

aksila, jika suhu tubuh sudah 

diperoleh maka alat tersebut akan 

mengeluarkan bunyi dengan 

sendirinya.   

 

Infrared Termometer Mengukur suhu tubuh melalui 

dahi dan telinga  

 

Reflek Hammer Memeriksa kemampuan refleks 

dari bagian-bagian tubuh tertentu 

misalnya lutut. 

Mendeteksi kelainan dalam 

sistem saraf pusat atau perifer  

 

Tong Spatel/ Sudip 

Lidah / Tongue 

Depressor / Tongue 

Blade  

Alat yang digunakan untuk dapat 

membuka jalan nafas dengan 

cara menekan lidah 

Untuk menekan lidah agar dapat 

melihat jelas keadaan di dalam 

mulut ataupun tenggorokan  



 

Garputala Alat yang digunakan untuk 

mengevaluasi fungsi 

pendengaran individu secara 

kualitatif  

 

Speculum Nasal Alat yang digunakan untuk 

melihat bagian dalam hidung 

dengan memperlebar lubang 

hidung 

 

Speculum Vagina / 

Cocor Bebek  

Alat yang digunakan untuk 

melihat bagian dalam vagina 

dengan memperlebar lubang 

vagina seperti melihat bagian 

portio dan dinding vagina   

 

Jangka Panggul / 

Pelvimeter  

Alat yang digunakan untuk 

mengukur diameter pinggul pada 

ibu hamil.   

 

Medline / Pita Ukur Alat yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan pengukuran, 

misalnya mengukur Tinggi 

Fundus Uteri (TFU) pada ibu 

hamil, mengukur Lingkar Lengan 

Atas (LLA), mengukur panjang 

badan bayi, lingkar kepala bayi, 

dan lingkar dada. 

 

Pita LILA Alat yang digunakan untuk 

mengukur Lingkar Lengan Atas 

(LLA) pada ibu hamil, mengukur 

lingkar kepala bayi,  

 

Penlight /  

Diagnostic Lamp 

Alat yang digunakan untuk 

membantu memberikan cahaya 

supaya pemeriksaan lebih jelas, 

misalnya untuk : 

a. Pemeriksaan dalam telinga 

pasien 

b. Pemeriksaan pupil pada mata 

pasien  

c. Pemeriksaan mulut pasien 



 

Otoscope / Ear 

Spekulum  

Alat yang digunakan untuk 

memeriksa atau melihat bagian 

dalam telinga hingga telinga 

tengah.   

 

Optalmoscope Alat yang digunakan untuk 

melihat, meneropong, memeriksa 

bagian internal mata seperti retina 

dan kelainan-kelainan dalam 

mata 

 

Laryngoscope Alat yang digunakan untuk 

mempermudah dalam 

pemasangan Endo Tracheal Tube 

(ETT) 

 

Laringeal Mirror / 

Kaca Mulut  

Alat yang digunakan untuk 

melihat / memeriksa tenggorokan  

 

Torniquet Membendung pembuluh darah 

vena ditangan atau kaki agar 

tersembul keluar sehingga 

memudahkan menyuntik secara 

intra vena  

 

 

Pen Lancet / 

Lancing Device  

Alat yang digunakan untuk 

mengambil sampel darah dengan 

menggunakan ujung jarum atau 

blood lancet misalnya dalam 

melakukan pengecekan gula 

darah, asam urat ataupun 

kolesterol. 

 

Chart Vision Snellen Digunakan untuk mengetahui 

ketajaman penglihatan seseorang  



 

Buku Ishihara  Buku yang digunakan untuk 

mengetahui seseorang buta 

warna atau tidak  

 

Goniometer Alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur seberapa luas gerak 

sendi dalam ukuran derajat. 

 

Retractor Desmares Alat yang digunakan untuk 

membantu membuka kelopak 

mata  

 

Spekulum Telinga  Alat yang digunakan untuk 
memeriksa kondisi telinga bagian 
dalam  

 

Stature Meter / 

Microtoise 

Alat yang digunakan untuk 

mengukur tinggi badan. 

 

Manual Personal 

Scale / Timbangan 

Manual 

Alat yang digunakan untuk 

menimbang berat badan anak 

dan dewasa secara manual  

 

Digital Personal 

Scale/ Timbangan 

Digital  

Alat yang digunakan untuk 

menimbang berat badan anak 

dan dewasa secara digital  



 

Manual Baby Scale  Menimbang berat badan bayi dari 

sejak lahir sampai dengan BB 20 

kg 

 

Digital Baby Scale Menimbang berat badan bayi 

secara digital   

 

Portable Baby 
Length Board 

Alat yang digunakan untuk 
mengukur panjang badan bayi  

 

Fetal Doppler Digunakan untuk mendeteksi 

Denyut Jantung Janin (DJJ) pada 

ibu hamil yang menggunakan 

prinsip pantulan gelombang 

elektromagnetik.  

 

Haemometer / 

Hemoglobinometer  

Alat yang digunakan untuk 

memeriksa kadar Hb dalam darah 

secara manual  

 

Pulse Oxymetri  Alat yang digunakan untuk 

mengukur saturasi oksigen dalam 

darah dan menghitung jumlah 

denyut nadi 

 

Multifunctional 
Monitoring System 

Alat tes darah multifungsi, bisa 
digunakan untuk 
mengecek/mengetes tes gula 
darah, kolesterol, asam urat dan 
hemoglobin.  

 

Ambubag / 

Resusitator Bag 

Valve 

Alat yang digunakan untuk 

melakukan resusitasi 



 

Nasal Aspirator 
Baby 

Alat yang digunakan untuk 
menyedot lendir (ingus) dari 
hidung bayi.  

 

Gudel / Mayo / 

Oropharingeal 

Airway 

Alat yang digunakan untuk dapat 

membuka atau membebaskan 

jalan nafas melalui rongga mulut 

menuju ke dalam pharyng. 

 

Arm Sling  Alat bantu penyangga lengan 

dengan memindahkan beratnya 

pada punggung dan bahu 

 

 

Collar Neck / 

Cervical Collar / 

Neck Brace 

Alat yang digunakan untuk 

menyangga kepala dan leher 

untuk membatasi pergerakan 

(immobilisasi leher), mencegah 

pergerakan tulang servikal yang 

cedera 

 

Mitella / Pembalut 

Segitiga 

Digunakan untuk membalut 

bagian tubuh yang cedera atau 

luka  

 

Bidai / Spalk Alat yang digunakan untuk 

menghindari pergerakan tulang 

yang patah  

 

Bandage/Verban 

Elastik /Pembalut 

Elastis 

Pembalut lentur yang digunakan 

untuk melindungi sendi agar tidak 

terjadi pergerakan pada sendi 

yang cedera  

 

Tempat Tidur Pasien Tempat tidur pasien manual 
adalah tempat tidur yang 
dilengkapi dengan engkol putaran 
yang berfungsi sebagai pengatur 
posisi naik-turun crank ataun 
panel yaitu pada bagian kepala 
dan bagian kaki.  



 

Brankar  Alat yang digunakan untuk 
memindahkan pasien yang 
mengalami ketidakmampuan, 
keterbatasan, tidak boleh 
melakukan sendiri ataupun tidak 
sadar dari tempat tidur ke 
brankar. 

 

Meja Ginekologi Meja Ginekologi adalah 
meja/tempat tidur yang digunakan 
untuk melakukan pemeriksaan 
obstetrik dan ginekologi atau 
pemeriksaan kehamilan, 
pemasangan alat kontrasepsi, 
pemeriksaan IVA atau 
pemeriksaan lain yang 
berhubungan dengan obgyn.   

 

Meja Resusitasi Bayi  Tempat tidur periksa khusus, 
yang digunakan untuk 
meletakkan bayi atau pasien anak 
kecil yang membutuhkan 
penanganan medis. Misalnya bayi 
perlu diberi tindakan medis, 
resusitasi, mengukur bayi, 
memandikan bayi dll.  

 

Baby Cot Tempat tidur untuk bayi  

 

Operation Table / 
Surgical Table  

Alat / tempat tidur yang 
digunakan untuk meletakkan 
pasien sesuai dengan posisi yang 
dikehendaki dalam melakukan 
tindakan operasi atau 
pembedahan  

 

Walker Alat bantu jalan untuk menopang 

dan memberikan rasa aman pada 

pasien  

 

Wheel Chair / Kursi 

Roda Manual 

Alat bantu yang digunakan pada 

seseorang yang mengalami 

kesulitan berjalan 



 

Crutch / Tongkat 

Aksila  

Alat bantu jalan : 

Mengatur / memberi 

keseimbangan saat berjalan  

Membantu terapi untuk berjalan 

Membantu pengembalian fungsi 

kaki 

Membantu penyangga tubuh  

 

Tongkat Kaki Tiga / 

Tongkat Tripod 

Alat bantu jalan  

 

Tandu / Folding 

Stretcher 

Alat yang digunakan untuk 

mengevakuasi korban dari tempat 

kejadian ketempat yang lebih 

aman atau rujukan. 

 

Long Spin Board Alat yang digunakan untuk 

memindahkan dan mengangkat 

korban yang diduga atau dicurigai 

mengalami cedera tulang 

belakang. 

 

Foot Step Tangga ranjang rumah sakit yang 
berfungsi sebagai pijakan kaki 
yang membantu pasien saat akan 
naik ke tempat tidur atau turun 
dari tempat tidur   

 

Mayo Table Meja dorong yang digunakan 
sebagai meja makan pasien di 
ruangan rawat inap di rumah 
sakit, klinik ataupun di rumah   



 

Over Bed Table Meja makan pasien  

 

Instrument Trolley Meja dorong untuk meletakkan 
berbagai alat instrumen / alat 
medis pada saat akan melakukan 
tindakan  

 

Emergency Trolley Trolley yang berisi peralatan dan 
obat-obatan untuk keadaan gawat 
darurat yang biasanya 
ditempatkan di ruang instalasi 
gawat darurat 

 

CPR Board  Alat yang digunakan untuk 

menopang kepala saat akan 

dilakukan CPR 

 

Air Cushion Ring 

(Windring) 

Tempat duduk untuk penderita 

penyakit haemoroid  

Sebagai bantalan bokong pada 

pasien yang mengalami decubitus  

 

Gym Ball Alat pendukung olahraga 
berbentuk bola  



 

Matras Alas tubuh  

 

Warm Water Zak Alat kompres panas yang terbuat 

dari karet yang digunakan 

sebagai alat kompres yang kuat 

dan tidak mudah bocor 

 

Ice Bag Compress Ice Bag adalah alat yang 
berfungsi untuk mengurangi 
gejala panas, sakit kepala, atau 
pembengkakan dengan lebih 
nyaman. Ice Bag terbuat dari 
karet alam kering dibagian dalam 
yang lentur agar dapat mengikuti 
lekuk tubuh dan dilapisi kain 
halus sehingga dapat dipakai 
disaat istirahat, di area manapun 
termasuk kepala dengan nyaman 

 

Bedpan / pot  Tempat / wadah untuk 

menampung feses untuk klien 

baik laki-laki maupun wanita yang 

tidak boleh atau tidak bisa buang 

air besar di toilet. 

 

Urinal Tempat / wadah untuk 

menampung urine pada pasien 

yang tida bisa / tidak boleh ke 

toilet  

 

Botol WSD Botol yang digunakan untuk 

menampung cairan (seperti 

darah, pus) dari rongga pleura, 

rongga torax, dan mediastinum. 



 

Colostomy Bag  Wadah yang digunakan untuk 

menampung feces setelah 

tindakan prosedur operasi berupa 

pembuatan sebuah lubang 

(stoma) di dinding abdomen untuk 

mengeluarkan feses 

 

Pot Sputum Tempat menampung air ludah / 

sputum  

 

Irigator Huknah/ 
Enema   

Alat yang digunakan untuk 
mengeluarkan feses dan flaktus  

 

Box Vaksin Wadah tempat penyimpanan 
vaksin  

 

Urinal Bag  Untuk menampung urine    

 

Blood Bag  Kantong plastik penampung 

darah pendonor  

 

Safety Box Tempat / wadah yang digunakan 

untuk menampung sementara  

limbah medis. 

 

Nasal Kanul Selang bantu pernafasan yang 

biasa diletakkan pada lubang 

hidung 



 

Simple Mask  Alat bantu pernafasan berupa 

masker yang biasa digunakan 

untuk konsentrasi oksigen rendah 

sampai sedang 

 

Rebreathing Mask Alat bantu pernafasan yang 
mengalirkan oksigen dengan 
konsentrasi 60-80% dengan 
kecepatan aliran 8-12 liter/menit. 
Memiliki kantong yang terus 
mengembang, baik saat inspirasi 
maupun ekspirasi.  

 

Non – Rebreathing 

Mask 

Alat bantu pernafasan yang 
mengalirkan oksigen dengan 
konsentrasi 80-100% dengan 
kecepatan aliran 10-12 liter/menit. 
Udara inspirasi tidak bercampur 
dengan udara ekspirasi karena 
mempunyai 2 katup, 1 katup 
terbuka pada saat inspirasi dan 
tertutup saat ekspirasi. Dan 1 
katup yang berfungsi mencegah 
udara kamar masuk pada saat 
inspirasi dan akan membuka saat 
ekspirasi  

 

Suction Catheter  Selang yang digunakan untuk 

menghisap/ membersihkan lendir 

dari saluran nafas. 

 

Feeding Tube / 

Selang Sonde 

(bertutup) 

Alat yang digunakan untuk 

memberikan cairan, makanan 

atau obat kepada klien yang tidak 

bisa atau tidak mampu menelan. 

 

Maag Slang / Maag 

Sonde (tidak 

bertutup) 

Alat yang digunakan untuk 

mengeluarkan cairan / getah 

lambung / membilas lambung. 

 

Infus Set Makro  Selang untuk pemberian cairan 

infus yang menghubungkan jarum 

infus dan cairan infus yang 

digunakan untuk pasien dewasa  



 

Infus Set Mikro  Selang untuk pemberian cairan 

infus yang menghubungkan jarum 

infus dan cairan infus yang 

digunakan untuk pasien bayi dan 

anak   

 

Blood Transfusion 

Set  

Selang yang digunakan untuk 

transfuse darah  

 

IV Catheter / 

Venocath 

Jarum infus yang terdiri dari jarum 

dan plastic yang digunakan untuk 

menusuk pembuluh darah vena 

yang kemudian dihubungkan 

dengan selang infus 

 

Wing Needle / 

Scalvein  

Untuk pengambilan darah dan 

sebagai alat transfusi cairan 

dengan mudah melalui pembuluh 

darah vena  

 

Jarum Suntik / 

Needle 

Alat untuk menembus kulit agar 

dalam sediaan cairan dapat 

dimasukkan dalam pembuluh 

darah atau jaringan kulit 

 

Spuit Injeksi / 

Injectie Spuit / 

Syringe 

Alat yang digunakan untuk 

menyuntik yang disambungkan 

dengan jarum. 

 

Tracheostomy Tube  Alat yang digunakan untuk 

melakukan tindakan 

tracheostomy 



 

Endotrakeostomi 

Tube 

Alat yang digunakan untuk 

membebaskan jalan nafas 

 

Suture Needle 
Heacting 

Jarum bedah yang digunakan 
untuk menjahit kulit atau otot  

 

Sterile Suture  Benang jahit untuk menjahit luka  

 

Blood Lancet / 

Jarum Lancet 

Jarum yang digunakan untuk 

mengeluarkan darah dari pasien 

dalam berbagai keperluan. 

Dapat digunakan untuk proses 

bekam. 

 

Metal Kateter Alat yang terbuat dari logam atau 

metal yang digunakan untuk 

mengeluarkan urin 

 

Folley Catheter / 

Balon Katater  

Alat yang dimasukkan ke 

kandung kemih untuk 

mengeluarkan urine. 

 

Nelaton Kateter  Alat yang digunakan untuk 

mengeluarkan urin pada klien 

yang mau melahirkan atau sulit 

buang air kecil. 

 

Rectal Tube  Alat berbentuk pipa yang 
digunakan untuk membersihkan 
rektum dan gas gas dari usus 



 

Kondom Kateter  Digunakan untuk 

menghubungkan penis dengan 

urine bag pada laki-laki yang tidak 

sadar dan yang tidak bisa 

menahan buang air kecil. 

 

Pot Urin Untuk tempat/ wadah 
menampung urine  

 

Pot Feses Untuk tempat/ wadah 
menampung feses 

 

Kertas EKG Kertas yang digunakan untuk 
merekan hasil pemeriksaan EKG  

 

Cervical Brush Sikat / Alat yang lembut yang 
digunakan untuk pengambilan 
sampel sitologi pap smear.  

 

Transport Swab Alat yang digunakan untuk 
pengambilan sampel 

 

Standar Infus / Tiang 

Infus 

Menggantung cairan infus  



 

Sterilisator Kering 

Dua Pintu (Drying 

Sterilizer) 

Sterilisator kering adalah alat 
yang digunakan untuk 
mensterilkan alat-alat medis yang 
bertujuan untuk membunuh 
semua jasad renik, kuman kuman 
atau bakteri yang terdapat pada 
suatu medium atau alat dan untuk 
mencegah terjadinya kontaminasi  
tanpa menggunakan media air. 

 

Sterilisator Basah Sterilisator basah adalah alat 
yang digunakan untuk 
pengelolaan alat atau bahan yang 
bertujuan untuk membunuh 
semua jasad renik, kuman kuman 
atau bakteri yang terdapat pada 
suatu medium atau alat dan untuk 
mencegah terjadinya 
kontaminasi. 
 

 

Panci Pengukus Alat yang digunakan untuk 

melakukan desinfeksi tingkat 

tinggi (DTT) dengan cara kukus. 

 

Digital Stopwatch Untuk mengukur lamanya waktu 
yang diperlukan dalam suatu 
kegiatan atau tindakan 

 

Tabung Oksigen Alat yang digunakan untuk 

membantu pernafasan yang berisi 

oksigen  

 

Electrocardiography 

(EKG) 

Alat diagnostic untuk mengetahui 

ada tidaknya kelainan pada 

jantung 

 

Nebulizer  Alat yang digunakan untuk 

memberikan terapi uap 

 

Suction Pump Alat yang digunakan untuk 

menghisap lendir atau cairan 

berupa darah pada pasien 



 

Infus Pump Alat yang digunakan untuk 

memberikan / memasukan cairan 

infus secara teratur. 

 

Syringe Pump Alat yang digunakan untuk 

memasukkan cairan obat 

kedalam tubuh pasien dalam 

jangka waktu tertentu secara 

teratur. 

 

USG Portable Alat yang digunakan untuk untuk 

pemeriksaan organ-organ dalam 

tubuh manusia.  

 

Patient Monitor / 
Bed Side Monitor 

Patient monitor adalah suatu alat 
yang difungsikan untuk 
memonitor kondisi fisiologis 
pasien (detak jantung, nadi, 
tekanan darah, temperatur). .  

 

Infant Incubator Infant incubator adalah alat yang 
dipanasi dengan aliran listrik pada 
suhu tertentu yang dipakai untuk 
menghangatkan bayi, melindungi 
bayi, dan memberikan kontrol 
terhadap bayi   

 

Scrub Station 
Automatic 2 Person 

Scrub Station adalah alat pencuci 
tangan (bak cuci tangan) khusus 
dalam bidang medis yang 
berfungsi mensterilisasi air yang 
digunakan untuk mencuci tangan 
para dokter ataupun tenaga 
medis ketika melakukan operasi 
atau tindakan medis lainnya     

 

Lampu Sorot/ 
Lampu Periksa / 
Mobile Light 

Lampu periksa multiguna untuk 
proses diagnostik, tindakan medik 
dengan leher lampu yang 
fleksibel dan handle yang 
ergonomis serta memiliki roda 
yang mudah didorong dan mudah 
dipindahkan 

 

Mobile Surgical Light  Peralatan bedah yang digunakan 
untuk penerangan pada saat 
melakukan tindakan pembedahan 
di kamar operasi  



 

Head Light (Head 
Lamp) 

Lampu periksa yang dipasang di 
kepala  

 

Disposable Syringe 
Destroyer 

Mesin penghancur jarum suntik 
jenis disposable  

 

Sarung Tangan  Alat pelindung diri yang berfungsi 
untuk melindungi kontak pada 
kulit pada bagian tangan 
termasuk jari-jari untuk sekali 
pakai saat melakukan pekerjaan 
yang beresiko kontaminasi 
melalui kontak kulit 

 

Apron/ Celemek Kain/bahan pelindung diri yang 
menutupi tubuh yang digunakan 
untuk melindungi tubuh.  

 

Masker Suatu bahan pelindung 
pernafasan yang di desain 
menutupi mulut dan hidung untuk 
menyaring partikel di udara 
termasuk mikroorganisme  

 

Kacamata/ Goggles Alat pelindung mata dari percikan 
bahan korosif, debu, partikel-
partikel yang melayang di udara, 
lemparan benda kecil/panas, 
pancaran gas atau uap kimia, dan 
benturan atau pukulan benda 
keras atau benda tajam  

 

Sepatu Pelindung Alat pelindung diri yang 
digunakan untuk keselamatan 
kaki pengguna, seperti 
melindungi kaki dari kejatuhan 
benda-benda dan menginjak 
benda tajam, mencegah 
kecelakaan kerja yang fatal, 
melindungi dari benda panas, dan 
melindungi dari cairan kimia 
berbahaya  

 

Nurse Cap Penutup kepala / pelindung 
kepala sekali pakai.  

 


