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Kalau kita berbicara masalah jahit menjahit di dalam ilmu bedah, apakah itu
menyangkut bedah veteriner ataupun bedah manusia, kita akan selalu berhadapan
dengan luka. Sedangkan luka itu sendiri bisa di dapat karena perolehan, sengaja
ataupun tidak sengaja, yang pada akhirnya proses luka itu akan mengalami suatu
kesembuhan luka baik secara primer ataupun secara sekunder. Agar kesembuhan
luka itu bisa dicapai, maka tepi luka itu harus dipertautkan dengan benar yang
disebut dengan aposisi.

Proses mempertautkan tepi luka inilah di dalam ilmu bedah diperlukan suatu
jahitan. Pengaruh baik buruknya jahitan juga sangat berpengaruh terhadap perlekatan
luka. Misalnya kalau luka itu masih baru kita tidak perlu menyimpulya terlalu kuat.
Di samping itu kesembuhan luka sangat tergantung dari macam atau tipe benang
yang dipakai, macam atau pola jahitan yang digunakan, penanganan dan perawatan
benang dan teknik menjahit.

Pengetahuan penjahitan luka sangat diperlukan dalam ilmu bedah
karena pembedahan biasanya membuat luka sayatan dan penjahitan bertujuan untuk
menyatukan kembali jaringan yang terputus serta meningkatkan proses penyambungan dan
penyembuhan jaringan dan juga mencegah luka terbuka yang akan mengakibatkan masuknya
mikroorganisme. Material penjahitan luka yang baik dan berkualiatas juga sangat
menentukan proses penyambungan dan penyembuhan jaringan.

Benang Bedah (suture material)
Benang bedah atau benang operasi ( suture ) adalah materi berbentuk benang yang

berfungsi untuk ligasi (Mengikat) pembuluh darah atau aproksimasi (mengikat / menyatukan
jaringan). Pemilihan jenis benang yang digunakan dalam penjahitan luka ditentukan oleh tiga
hal, yaitu jenis bahannya, kemampuan tubuh untuk menyerapnya, dan susunan filamennya.

Perkembangan bahan benang jahit untuk penjahitan luka terus berkembang.
Umumnya bahan benang jahit harus memenuhi syarat-syarat ideal seperti : Harus memiliki
tensile strength yang tinggi untuk menahan luka dengan baik hingga proses penyembuhan
selesai; Diketahui massa penyerapan (absorption rate) yaitu lamanya benang habis diserap
tubuh; Diameter benang bedah ukuran terkecil yang paling aman untuk setiap jenis jaringan
yang dijahit; Tidak menyebabkan alergi atau menyebabkan inflamasi pada jaringan; Memiliki
daya simpul yang baik; Harus memiliki daya kapilaritas yang minimum sehingga bahan
material jahitan tidak menyerap banyak cairan jaringan yang sedang meradang di sekitar luka
dan menyebabkan infeksi; Mudah disterilisasi; dan Murah.
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Klasifikasi Benang dalam Penjahitan Luka
Bahan material benang secara umum dapat diklasifikasikan menurut jenis material

menjadi dua, yaitu absorbable dan non-absorbable. Berdasarkan jumlah benang juga dapat
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu monofilament dan multifilament. Berdasarkan materi atau
bahan benang, dapat dibagi menjadi Bahan alami dan Bahan sintetis. Berdasarkan Ukuran
Benang, Benang bedah tersedia dalam berbagai ukuran tergantung tensile strength-nya.

Berdasarkan keberadaannya didalam tubuh pasien dibagi atas dua jenis, yaitu Benang
diserap (absorbable sutures) dan Benang tidak diserap (non absorbable sutures).

1. Absorbable suture material. Benang absorbable adalah jenis benang yang dapat
dicerna oleh enzim atau dapat dihidrolisis oleh tubuh. Benang absorbable (diserap)
merupakan jenis benang yang materialnya dibuat dari jaringan collagen mamalia sehat atau
dari sintetik polimer. Material di dalam tubuh akan diserap yang lamanya bervariasi,
sehingga tidak ada benda asing yang tertinggal di dalam tubuh. Benang dapat diserap oleh
tubuh bersamaan dengan waktu kesembuhan luka terjadi. Benang jenis absorbable
dapat dibagi atas alami dan sintetik. Jenis benang absorbable yang terbuat dari bahan alami
adalah catgut (terbuat dari usus kucing, domba) ,collagen, cargille membrane, kangaroo
tendon, dan fascia lata. Jenis benang absorbable yang terbuat dari bahan sintetik adalah
polyglicolic acid (dexon), polyglactic acid (vicryl), polydioxanone (PDS), dan
polytrimethlylene carbonate (maxon). Benang jahit jenis absorbable yang paling sering
digunakan dalam bidang kedokteran adalah catgut yang dimodifikasi dengan cara
perendaman dalam larutan garam asam kromat karena memiliki waktu penyerapan yang lebih
lama dan daya reaktivitas jaringan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan catgut yang
tidak dimodifikasi. Pada umumnya, benang absorbable memiliki waktu 70-90 hari untuk
diserap tubuh.

Benang absorbable diabsorpsi melalui dua mekanisme, yaitu :
1. Benang diabsorpsi melalui pencernaan oleh enzim jaringan, misalnya vicryl

dan dexon.
2. Benang diabsoprsi melalui proses rejeksi immunologis misalnya cat gut.

Keuntungan menggunakan benang cat gut dalam operasi adalah diserap tubuh,
dapat digunakan untuk jahitan kontinyu karena cepat menutup luka, dan dapat
digunakan untuk jahitan terputus kalau bekerja pada daerah terinfeksi, dan
merupakan bahan pilihan.

Benang yang diserap jumlah dan jenisnya bermacam-macam, menurut US.
Pharmocope pembagian benang adalah :

1. Plain cat gut, disebut juga benang type A. Fungsinya untuk menjahit jaringan
lunak seperti sub cutan, otot, uterus, dan usus. Benang ini diserap tubuh 3-7
hari.

2. Milk chromic cat gut, disebut juga benang type B. Fungsinya adalah untuk
menjahit usus, uterus, dan vesica urineria. Benang ini diserap tubuh lebih
lama dari type A yaitu 14 hari.



3

3. Medium chromic cat gut, disebut juga benang type C. Benang ini diserap
tubuh 20 hari.

4. Extra chromic cat gut, disebut juga benang type D. Benang ini  diserap tubuh
40 hari.

2. Non Absorbable Suture Material . Benang non-absorbable adalah jenis benang yang
tidak dapat dicerna oleh enzim maupun dihidrolisis oleh tubuh. Benang jenis non-absorbable
dapat pula dibagi atas alami dan sintetik. Benang non-absorbable yang terbuat dari bahan
alami adalah silk, linen, dan cotton. Jenis benang non-absorbable yang terbuat dari bahan
sintetik adalah nylon, polypropylene, braided polyester, dan polybutester. Jenis benang non-
absorbable yang paling sering digunakan dalam bidang kedokteran adalah silk dengan ukuran
4-0 dan 3-0. Benang silk terbuat dari pintalan filamen protein alami oleh ulat sutra. Benang
silk mudah dipakai dan disimpul serta relatif murah. Namun, benang jenis ini harus segera
dibuka pada minggu pertama setelah dipasang karena memiliki potensi untuk menyebabkan
inflamasi dan infeksi akibat sifatnya yang mudah mengalami penumpukan akumulasi plak
serta dapat menyebabkan bakteri masuk kedalam luka.

Benang tidak diserap merupakan benang yang dibuat dari material yang tahan
terhadap enzim penyerapan dan tetap berada dalam tubuh atau jaringan tanpa reaksi
penolakan selama bertahun–tahun. Kelebihan dari benang tidak diserap adalah dapat
memegang jaringan secara permanen sedangkan kekurangannya adalah benang akan menjadi
benda asing yang tertinggal didalam tubuh dan kemungkinan akan menjadi fistel. Benang ini
tidak diserap tubuh pada saat proses kesembuhan luka terjadi. Benang jenis ini  ada
dua, yaitu benang berkapiler (kapiler suture) dan tidak berkapiler(non kapiler
suture). Kedua benang  tersebut dalam praktek biasanya digunakan untuk menjahit
kulit dan setelah luka sembuh benangnya diambil.

Benang yang berkapiler contohnya adalah benang cotton dan benang sutera.
Kedua benang ini biasanya menyerap cairan sehingga kondisi benang akan basah
sehingga sedikit mengganggu kesembuhan luka. Sedangkan benang tidak berkapiler
contohnya adalah nylon, stainless steel, fiber glass, metal, horse hair, dan
polypropilene.

Keuntungan menggunakan benang yang tidak diserap (non absorable) adalah
pembalutannya terjamin dan tidak akan berubah dalam beberapa hari, reaksi jaringan
yang ditimbulkan lebih ringan, simpulnya tidak mudah lepas, dan benang dapat
dipotong tepat pada simpulnya sehingga lebih sedikit benang ditinggalkan pada
jaringan.

Berdasarkan Ukuran Benang Bedah, Benang bedah tersedia dalam berbagai ukuran
tergantung tensile strength-nya. Standar untuk mengidentifikasi tensile strength yang
bervariasi ditentukan dari jumlah angka nol (0). Makin kecil diameter benang, maka makin
banyak angka nol yang dimiliki benang. Ukuran dimulai dari 0 dan berlanjut dengan 00, 000,
40, dan 10-0. Contohnya, benang jahit operasi jenis nylon ukuran 4-0 memiliki diameter yang
lebih besar dari benang jahit nylon kuran 6-0 dan memiliki tensile strength yang lebih besar
pula. Benang jahit operasi yang lebih tebal biasanya dapat digunakan untuk penjahitan pada
lapisan mukosa yang lebih dalam dan untuk mengikat pembuluh darah. Sedangkan benang
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yang lebih tipis biasa digunakan untuk menutup jaringan yang tipis seperti konjungtiva dan
insisi yang dilakukan pada wajah.   Ukuran benang jahit yang biasa digunakan dalam bidang
kedokteran adalah 3-0, 4-0, dan 5-0.

Ukuran benang bedah yang disepakati adalah : Ukuran terbesar adalah 1 dan ukuran
terkecil adalah 11-0 atau 12-0; Ukuran dimulai dari nomor 1 dan ukuran bertambah besar
dengan bertambah 1, sedangkan apabila ukuran bertambah kecil maka ditambah 0; Ukuran
benang sistem Eropa ( metric gauge ) adalah metric 0,1 ( 0,010 – 0,019 mm ) sampai metric
10 ( 1,00 – 1,09 ); Ukuran benang sistem Amerika ( imperial gauge ) ukuran 11-0 ( 0,010 –
0,019 ) sampai ukuran 7 ( 1,00 – 1,09 ); Dalam kemasan selain dicantumkan diameter juga
panjang benang dalam cm.

Contoh ukuran dan diameter benang yang digunakan pada pembedahan seperti
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ukuran benang yang digunakan dalam pembedahan
Ukuran Diameter(mm)

4.0 (0000) paling kecil untuk
menjahit cornea

3.0 (000) 0,254
2.0 (00) 0,330
1.0 (0) 0,406

1 0,483
2 0,559
3 0,635
4 0,771
5 0,813
6 0,914
7 1,016

Berdasarkan penampang benang, dibagi atas dua jenis. Pertama adalah Monofilamen
(satu helai), yaitu benang yang terbuat dari satu lembar benang, tidak menyerap cairan ( non
capilarity ). Kelebihan dari jenis benang ini adalah permukaan benang rata dan halus, tidak
memungkinkan terjadinya nodus infeksi dan tidak menjadi tempat tumbuhnya mikroba.
Kelemahannya adalah memerlukan penanganan simpul yang khusus karena relatif cukup
kaku dan tidak sekuat multifilament. Contoh benang monofilamen adalah Catgut, PDS, dan
Prolene. Kedua adalah benang Multifilamen, yaitu benang yang terbuat dari beberapa
filament atau lembar bahan benang yang dipilih menjadi satu. Kelebihan jenis benang ini
adalah benang lebih kuat dari monofilament, lembut dan teratur serta mudah digunakan.
Kelemahannya adalah karena ada rongga maka dapat menjadi tempat menempelnya mikroba
dan sedikit tersendat pada saat melalui jaringan. Contoh benag multifilamen adalah Vicryl,
Silk, dan Ethibond.
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Berdasarkan materi atau bahan benang, benang bedah dapat dibagi menjadi Bahan
alami dan Bahan sintetis. Masing masing juga dapat dibagi dua yang terdiri dari bahan
Diserap ( absorbable ) dan bahan Tidak Diserap ( non absorbable ).

Bahan alami diserap (absorbable sutures) dibuat dari collagen yang berasal dari
lapisan sub. Mukosa usus domba dan serabut collagen tendon flexor sapi, contohnya adalah
Surgical catgut plain yang berasal dari lapisan sub. Mukosa usus domba dan serabut collagen
tendon flexor sapi tanpa campuran, Surgical catgut chromic yang berasal dari lapisan sub.
Mukosa usus domba dan serabut collagen tendon flexor sapi dicampur dengan chromic acid.

Bahan alami tidak diserap (non ansorbable sutures) dibuat dari linen, ulat sutra (silk)
seperti surgical silk, virgin silk dan dari kapas (cotton) seperti surgical cotton. Ada juga yang
terbuat dari logam sehingga mempunyai tensil strength yang sangat kuat, contohnya adalah
metalik sutures (stainless steel).

Bahan sintetis (buatan) Diserap (absorbable) terbuat dari sintetik polimer, sehingga
mudah diserap oleh tubuh secara hidrolisis dan waktu penyerapan oleh tubuh mudah
diprediksi. Contohnya adalah Polyglactin 910 Polylactin 910 polylastctin 370 dan calcium
state (Coated Vicryl®), Polylactin 910 polylastctin 370 dan calcium state (Vicryl Rapide®),
Poliglikolik, Polyglecaprone 25 (Monocryl®), Polydioxanone (PDS II®).

Bahan sintetis (buatan) tidak Diserap (non absorbable) terbuat dari bahan buatan
(sintetis) dan dibuat sedemikian rupa sehingga reaksi jaringan yang timbul sangat kecil.
Contohnya adalah Polypropamide (Ethilon®), Polypropylene (Prolene®), Polyester
(Mersilene®).

Jarum Operasi
Jarum operasi banyak jenisnya dan dapat dibedakan berdasarkan ujung jarum

atau ukurannya. Pemilihan jarum operasi dilakukan berdasarkan jenis jaringan yang
akan dijahit (ketebalan, elastisitas, kekuatan), topografi luka (dalam, dangkal), dan
tipe jarum operasi (ujung, badan, diameter).

Jarum jahit tersedia dalam beragam bentuk,  diameter, dan ukuran. Secara umum,
jarum  jahit terdiri atas  tiga bagian, yaitu needle point, needle body,  dan swaged (press-
fit) end. Needle point berbentuk tajam dan berfungsi untuk penetrasi kedalam jaringan.
Body merupakan bagian tengah dari jarum jahit. Sedangkan swaged (press-fit) end
merupakan bagian tempat menempelnya benang. Jarum jahit digunakan untuk menutup
luka  insisi pada  mukosa  dan biasanya berbentuk round atau triangular. Jarum jahit
biasanya terbuat dari besi tahan karat (stainless steel) yang kuat dan fleksibel.

Jarum jahit memiliki bentuk dan jenis yang beragam seperti straight needle, curved
needle, eyed needle, dan eyeless needle. Selain itu, jarum jahit juga tersedia dalam berbagai
ukuran, yaitu 1/4, 3/8, 1/2, dan 5/8. Jenis jarum jahit yang paling sering digunakan dalam
bidang kedokteran adalah curved (circle) needle dengan ukuran 3/8 dan 1/2.
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Tiga komponen dasar dari jarum operasi yang digunakan untuk membedakan
jarum operasi adalah pangkal jarum (pangkal yang menyatu dengan benang, pangkal
berlubang), badan, dan ujung jarum (Gambar 1).

Gambar 1. Komponen Dasar Jarum Operasi. a.Jarum dengan pangkal menyatu dengan benang;
b. Pangkal berlobang; c. Bentuk badan jarum lurus atau melingkar (1/4, 5/8, ½, 3/8).

Ujung jarum operasi ada yang tajam berbentuk segitiga atau berbentuk bulat,
seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Gambar Ujung Jarum Operasi dan ketajaman badannya.

a b c
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Pola Jahitan
Pola jahitan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pola

jahitan menerus (continuous) dan terputus (interrupted), seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. a.Pola Menerus (Continuous) dan b.Terputus (Interrupted)

Penjahitan  luka memiliki  teknik yang beragam,  seperti simple interrupted
suture, simple continuous suture, locking continuous suture, vertical mattress suture,
horizontal mattress suture, subcuticular suture, dan figure-of-eight suture.
Meskipun demikian, teknik-teknik penjahitan luka tersebut haruslah memenuhi prinsip-
prinsip umum penjahitan luka seperti dibawah ini:

a. Jarum jahit sebaiknya dipegang dengan needle holder pada 1/3 bagian dari tempat
masuknya benang dan 2/3 bagian dari ujung jarum jahit.

b. Penetrasi jarum jahit ke dalam jaringan harus perpendicular (tegaklurus) terhadap
permukaan jaringan.

c. Penjahitan luka sebaiknya dilakukan dengan jarak dan kedalaman yang sama pada
kedua sisi daerah insisi, biasanya tidak lebih dari 2-3mm dari tepi luka. Sedangkan
jarak antara jahitan yang satu dengan yang lainnya berkisar 3-4mm.

d. Jahitan jangan terlalu longgar maupun terlalu ketat.
e. Penyimpulan benang jangan diletakkan tepat diatas garis insisi.

Secara umum, teknik penjahitan dibedakan menjadi :
a. Simple Interupted Suture

Teknik penjahitan ini dapat dilakukan pada semua luka, dan apabila tidak ada teknik
penjahitan lain yang memungkinkan untuk diterapkan. Terbanyak digunakan karena
sederhana dan mudah. Tiap jahitan disimpul sendiri. Dapat dilakukan pada kulit atau bagian
tubuh lain, dan cocok untuk daerah yang banyak bergerak karena tiap jahitan saling
menunjang satu dengan lain. Keuntungan jahitan ini adalah mudah, kekuatan jahitan besar,
kecil kemungkinan menjerat sistem sirkulasi sehingga mengurangi edema, mudah untuk
mengatur tepi-tepi luka, bila benang putus hanya satu tempat yang terbuka dan bila terjadi
infeksi luka cukup dibuka jahitan di tempat yang terinfeksi. Akan tetapi, dibutuhkan waktu
lebih lama untuk mengerjakannya. Interrupted suture bisa berbentuk jahitan simple, atau
subkutikuler, matras vertikal ataupun matras horizontal. Penjahitan dianjurkan dimulai di tengah
dan dilanjutkan setiap pertengahan dari insisi yang tersisa.

a
b
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b. Simple Continous Suture
Adalah suatu serial jahitan yang dibuat dengan menggunakan benang tanpa terputus antara

jahitan sebelum dan sesudahnya. Untaian benang dapat diikat pada setiap ujung jahitan. Cara ini
dapat dilakukan dengan cepat, kekuatan tegangan seluruh jahitan sepanjang luka hampir
sama. Tarikan yang terlalu kuat harus dihindari untuk mencegah putusnya jahitan yang akan
merusak semua jahitan. Biasanya digunakan diperitoneum atau fascia dinding abdomen. Untuk
luka infeksi tidak dianjurkan menggunakan teknik ini. Kerugiannya, jika satu jahitan longgar
maka akan berpengaruh terhadap jahitan sebelum atau sesudahnya.

Simple Continous juga disebut Jahitan jelujur yang menempatkan simpul hanya pada
ujung-ujung jahitan, jadi hanya dua simpul. Bila salah satu simpul terbuka, maka jahitan akan
terbuka seluruhnya. Jahitan ini sangat sederhana, sama dengan kita menjelujur baju. Biasanya
menghasilkan hasil kosmetik yang baik, tidak disarankan penggunaannya pada jaringan ikat
yang longgar, dan sebaiknya tidak dipakai untuk menjahit kulit.

c. Running Locked Suture (Jelujur Terkunci)
Jahitan jelujur terkunci merupakan variasi jahitan jelujur biasa, dikenal sebagai stitch

bisbol karena penampilan akhir dari garis jahitan berjalan terkunci. Teknik ini biasa
digunakan untuk menutup peritoneum. Teknik jahitan ini dikunci bukan disimpul, dengan
simpul pertama dan terakhir dari jahitan jelujur terkunci adalah terikat. Cara melakukan
penjahitan dengan teknik ini hampir sama dengan teknik jahitan jelujur, bedanya pada jahitan
jelujur terkunci dilakukan dengan mengaitkan benang pada jahitan sebelumnya, sebelum
beralih ke tusukan berikutnya.

d. Subcuticuler Continuous Suture (Subkutis)
Jahitan subkutis dilakukan untuk luka pada daerah yang memerlukan kosmetik, untuk

menyatukan jaringan dermis/kulit. Teknik ini tidak dapat diterapkan untuk jaringan luka
dengan tegangan besar. Pada teknik ini benang ditempatkan bersembunyi di bawah jaringan
dermis sehingga yang terlihat hanya bagian kedua ujung benang yang terletak di dekat kedua
ujung luka. Hasil akhir pada teknik ini berupa satu garis saja.

e. Mattress Suture (Mattress Vertikal dan Horisontal)
Jahitan matras dibagi menjadi dua, yaitu matras vertical dan matras horizontal. Prinsip

teknik penjahitan ini sama, yang berbeda adalah hasil akhir tampilan permukaan. Teknik ini
sangat berguna dalam memaksimalkan eversi luka, mengurangi ruang mati, dan mengurangi
ketegangan luka. Kelemahan teknik penjahitan ini adalah penggarisan silang. Risiko
penggarisan silang lebih besar karena peningkatan ketegangan di seluruh luka.

Teknik jahitan matras vertical dilakukan dengan menjahit secara mendalam di bawah

luka kemudian dilanjutkan dengan menjahit tepi-tepi luka. Biasanya menghasilkan

penyembuhan luka yang cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini. Pola

Mattress vertikal (Vertical mattress suture) tidak seperti pada pola mattress horisontal, bagian

yang terlihat pada jahitan disisi insisi terlihat vertikal terhadap garis insisi tetap pada posisi
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parallel. Indikasi utama penggunaan vertical matress suture adalah untuk mengangkat

permukaan pinggir luka, yaitu bila tepi luka tidak sama tinggi sehingga jika dengan jahitan simple

interrupted tepi luka (epitel dengan epitel) tidak bertemu (inversi). Vertical mattress suture

sering digunakan pada bagian tubuh yang memiliki kecenderungan untuk inverted. Beberapa

peneliti percaya bahwa penggunaan vertical mattress suture yang menyebabakan pinggir luka

mengalami eversi lebih baik dibandingkan teknik penjahitan luka yang lain. Vertical matres

berfungsi untuk menyamakan permukaan sayatan.

Teknik jahitan matras horizontal dilakukan dengan penusukan seperti simpul, sebelum

disimpul dilanjutkan dengan penusukan sejajar sejauh 1 cm dari tusukan pertama.

Keuntungannya adalah memberikan hasil jahitan yang kuat. Teknik ini dipergunakan biasanya

pada luka yang memiliki jarak kedua permukaan pinggir luka yang cukup jauh, sehingga

regangan cukup kuat. Jahitan ini dipergunakan sebagai initial suture untuk mendekatkan dua

permukaan pinggir luka. Teknik suture ini juga cukup efektif dalam memegang permukaan kulit

luka yang rapuh seperti kulit di telapak tangan dan kaki. Teknik ini juga efektif untuk hemostasis

akibat perdarahan bawah kulit di tepi luka (misalnya di kulit kepala). Horizontal mattress suture

juga berguna untuk aproksimasi tanpa mengganggu sesuatu struktur yang berjalan sejajar dengan

luka sayatan, seperti pembuluh darah, nervus dan lain-lain.
Waktu yang dianjurkan untuk menghilangkan benang ini adalah 5-7 hari (sebelum

pembentukan epitel trek jahit selesai) untuk mengurangi risiko jaringan parut. Penggunaan
bantalan pada luka dapat meminimalkan pencekikan jaringan ketika luka membengkak saat
edema pascaoperasi. Menempatkan atau mengambil tusukan pada setiap jahitan secara tepat
dan simetris sangat penting dalam teknik jahitan ini.

Continous Lambert’s suture (Lambert menerus)

Pola Lambert menerus (Continous Lambert’s suture). Ini merupakan pola jahitan inversi

yang digunakan pada rongga visera seperti usus. Jahitan dilakukan menembus serosa dan

muskuler dan selaput submuksoa tetapi tidak melalui membran mukosa .

Continous Lambert’s suture
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Halstead suture (Lambert terputus)

Pola Halstead (Halstead suture) merupakan pola jahitan Lembert terputus duakali

menggunakan benang tunggal yang dilakukan hal yang sama pada sisi lainnya dan diikat. Ini

merupakan pola yang berbeda dari pola mattress horisontal sederhana.

Halstead suture

Crushing suture

Pola Crushing atau Gambee (Crushing suture) merupakan tipe jahitan yang spesial untuk

menutup saluran usus. Pola crushing lebih dipilih daripada pola inversi biasa ketika lumen dari

usus besar yang dijahit hanya menghasilkan sedikit penyambungan.

Crushing suture

Cross-mattress suture

Pola Mattress silang (Cross-mattress suture) adalah bagian benang yang panjang

dimasukkan kebagian lapisan kulit lainnya secara diagonal yang membuat seperti huruf X.

Cross-mattress suture
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Corner Stitch

Variasi dari teknik horizontal mattress suture dan half-buried horizontal mattress suture,

atau disebut juga corner stitch. Teknik suture corner stitch dipergunakan untuk mendekatkan

pinggir luka yang membentuk sudut tanpa menghilangkan atau mengurangi suplai darah ke

permukaan kulit tersebut.

jahitan sudut

Jahitan pure-string

Merupakan jahitan tidak terputus pada sekeliling lumen atau area tertentu yang

dikencangkan seperti tali celana. Contohnya seperti pada apendektomi.

jahitan pure-string

Stapler

Selain jahitan dengan benang, aproksimasi tepi luka dapat juga dengan menggunakan

stapler. Aplikasinya dengan menggunakan alat seperti halnya stapler kertas. Keuntungannya

adalah lebih cepat, namun kerugiannya kadang-kadang tepi luka tidak sama tinggi dan inversi.

penggunaan stapler

Skin Tapes

Plester kulit (steril) dapat digunakan bila jaringan yang dipertemukan memiliki regangan

yang rendah. Biasanya digunakan setelah jahitan subkutikuler yang baik sehingga terjadi

aproksimasi antara epitel kedua tepi luka. Penggunaan plester ini lebih cepat, namun rawan

terjadi pergeseran.

penutupan akhir luka dengan plester
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Pembukaan Benang Jahitan

Jahitan pada daerah kulit biasanya dibuka setelah 7 sampai 10 hari, sedangkan daerah
mukosa dibuka setelah 5 sampai 7 hari. Ujung simpul dipegang dengan pinset, lalu dipotong
ujung jahitan yang dekat dengan arah masuknya benang dengan gunting. Jika tidak, maka
benang yang terkontaminasi akan ikut tertarik masuk ke dalam daerah luka yang sedang
mengalami penyembuhan, akibatnya terjadilah infeksi.

Untuk kalangan sendiri (Asosiasi Dokter Bedah Veteriner Indonesia (ADBVI), dari berbagai
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