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Site with normal 

flora

KONJUKTIVITIS

� Peradangan konjungtiva oleh virus, bakteri, klamidia,
alergi atau trauma

� Etiologi

Konjuktivitis dapat disebabkan oleh berbagai
hal, bisa bersifat infeksius (bakteri, klamidia,
virus, jamur, parasit), imunolgis (alergi),
iritatif (baham kimia, suhu,, radiasi,).
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TANDA & GEJALA
� Konjungtiva merah

� Udema palpebra

� Discharge Krusta

� Gatal (alergi)

Patofisiologi

Penyebab: Mikroorgsnisme, alergi, iritatif, dan 

trauma

Akut

Reaksi inflamasi pada mata

Dolor rubor kalor tumor laesa  functio

Hygiene Personal 
kurang

Sosek Rendah

Bakterial BakterialKlamedia

TrakomaKataral/purulen Trakoma



06/10/2011

4

Manifestasi Klinik

� Hiperemia
� Cairan
� Edema
� Pengeluaran air mata
� Gatal
� Rasa terbakar atau rasa tercakar
� Rasa ada benda asing
� Tanda konjuktivitis gonoroe yang dapat mengancam penglihatan

yaitu meliputi cairan purulen yang berlimpah dan
pembengkakan kelopak mata.

Konjungtivitis bakteri

� Konjungtivitis bakteri
� Sekret mukopururulen

� Konjungtiva kemotik

� Injeksi konjungtiva
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Konjungitivitis purulenta

� Konjungtivitis purulenta
gonorrhoe :

�Konjungtiva kemotik
dan kasar

� Sekret purulen

EMERGENCY

Konjungtivitis virus

� Konjungtivitis virus

� Injeksi konjungtival

� Sekret sereous

� Perdarahan
subkonjungtiva

( subakut )



06/10/2011

6

PENGKAJIAN
� DATA SUBYEKTIF
� Keluahan peradangan : 

� Gatal
� Nyeri
� Lakrimasi
� Fotofobi
� Bleparospasme

� DATA OBYEKTIF
� Struktur mata luar :

� merah, 
� bengkak, 
� discharge)

DIAGNOSA KEPERAWATAN

� Potensial penularan infeksi
� B.d. Kurang pengetahuan

� Gangguan rasa nyman: nyeri mata
� Edma, sekresi, fotofobi
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PERENCANAAN KEPERAWATAN
Hasil yang diharapkan pada seseorang dengan peradangan mata:

� Rasa nyeri berkurang

� Tidak terjadi penularan infeksi

� Pasien dapat :
� Nama, dosis, frekuensi pengobatan, follow up

� Menjelaskan cara dan frekuensi kompres mata

� Menjelaskan tindakan untuk mencegah penularan

IMPLEMENTASI

� Intrervensi peradangan mata meliputi:
� Tindakan dan pengobatan 

� Mengurangi nyeri

� Mencegah penyebaran infeksi

� Membantu keberhasilan tujuan terapetika:
� Kompres mata

� Kompres dingin

� Irigasi mata

� Eye pads

� Medikasi mata
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PERAWATAN PERADANGAN MATA
� Lakukan kompres hangat untuk membntu proses penyembuhan 

dan mengurangi nyeri

� Irigasi mata untuk membuang discharge

� Berikan obat-obatan mata

� Jika bukan infeksi: gunakan eyepad

� Kaca mata gelap

� Berikan  analgetika

� Cegah penyebaran infeksi:
� Gunakan obat dengan botol terpisah (dupleks)
� Cuci tangan
� Gunakan waslap/handuk khusus utk infeksi

KOMPRES HANGAT
� Gunakan teknik steril (infeksi/ulcerasi)

� Gunakan alat-alat terpisah (infeksi bilateral)

� Cuci tangan

� Suhu kompre <49 derajat C

� Tidak menekan

� Lindungi sekitar mata dng minyak
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IRIGASI MATA

� Pasien ditidurkan miring ke arah mata yg diirigasi

� Gunakan botol plastik/spuit untuk melakukan irigasi

� Cairan irigasi di arahkan sepanjang konjungtiva dari 
kantus dalam ke kantus luar

� Hindarkan langsung mengenai bola mata

� Hindarkan menyentuk struktur mata

� Gunakan kasa untuk membuka mata

� Letakan bengkok di sisi wajah untuk menampung 
cairan irigasi

OBAT MATA
� TETES MATA

� Mudah digunakan

� Tidak mepngaruhi penglihatan

� Sedikit menyebabkan reaksi

� Tak mempengaruhi mitosis epitel kornea

� kontak dengan mata relatif singkat

� SALEP MATA

� Kontak mata relatif lama

� Menyebab nyeri saat disalepkan

� Absorbsi lakrimale kurang

� Lebih stabil

� Menimbulkan film di mata

� Dapat menyebabkan dermatitis kontak

� Menghambat mitosis epitel kornea
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PANDUAN PENGOBATAN MATA
TETES MATA
� Cuci tanjurkan pasien ngan sebelum menyentuh mata
� Bersihkan mata sebelum di obati
� Anjurkan pasien menengadah/ melihat ke atas
� Buka palpebra inferior
� Dekatkan obat dari sisi mata
� Tetesan pada sakus konjungtiva
� Hindarkan menyentuh mata
� Anjurkan pasien tidak bersin
� Berikan tisu setelah pengobatan

SALEP MATA

� Cuci tanjurkan pasien ngan sebelum 
menyentuh mata

� Bersihkan mata sebelum di obati

� Anjurkan pasien menengadah/ melihat ke atas

� Buka palpebra inferior

� Tekan tube dan arahkan ke sakus kongjungtiva

� Hindarkan menyentuk bola mata
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Datang seorang pasien di klinik Mata RS “harapan

Sehat” bernama Nn Nina dengan keluhan: mata

nyeri, ngganjel dan berair serta merah. Dari riwayat

ditemukan pasien seorang pemain voly pantai

merasa kelilipan dan dikucek-kucek.

1. Pengkajian apa yang perlu dilakukan
2. Diagnosa keperawatan apa yang dapat muncul dari kasus di 

atas
3. Tindakan apa yang dapat dilakukan
4. Bagaimanakah melakukan prosedur irigasi mata
5. Bagaimanakah cara pemberian obat pada mata


