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Pandemik COVID-19 sudah mewabah ke seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. 
Kewaspadaan terhadap penyebaran dan merebaknya virus SARS-CoV-2 ini menjadi strategi 
utama untuk pencegahan infeksi pada individu tanpa kecuali, baik orang awam maupun para 
medis seperti kita.

Personil Departemen Radiologi – Radiografer adalah salah satu tenaga medis lini pertama 
yang mungkin terpapar COVID-19. Selain menerapkan cara hidup sehat pencegahan standar 
juga menjadi tanggung jawab kita bersama, dan sebagai bagian dari pekerja kesehatan yang 
terlibat langsung dalam penanganan pasien - pasien yang terkena wabah virus ini, kami 
tergerak untuk membuat panduan sederhana tentang bagaimana penanganan pemeriksaan 
radiologi pada pasien - pasien dengan infeksi atau mengidap COVID-19 serta cara 
dekontaminasi peralatan radiologi dalam rangka mengurangi terjadinya penularan dan tata 
cara penyebaran virus tersebut terutama di tempat kerja/ruang radiologi.

New SARS-CoV-2 ini sangat menular dan diyakini bahwa penularannya sebagian besar melalui 
droplets cairan pernapasan yang keluar bersamaan saat bicara, bersin atau batuk, meskipun 
ada ketidakpastian apakah virus dapat ditularkan dengan menyentuh permukaan atau benda 
yang terkontaminasi.

Dengan memiliki pemahaman tentang praktik pengendalian infeksi yang tepat, kami 
berharap rekan-rekan radiografer Indonesia tidak terdampak dan dapat bekerja dengan aman 
dan selamat. 

Latar Belakang

Mekanisme Penularan COVID-19

Pemahaman menyeluruh tentang rute penularan virus akan sangat penting bagi pasien dan 
kesehatan keamanan profesional perawatan. Adapun rute penularan yang terjadi dalam 
kasus COVID-19 ini dapat melalui beberapa cara antara lain: 
 
• Penularan kontak langsung melibatkan perpindahan mikroorganisme dari satu orang 

yang terinfeksi ke orang lain tanpa benda atau permukaan perantara. Selain dari sentuhan-
jabat tangan, termasuk juga dari kulit ke kulit, darah ke luka, dan kontak darah dengan 
selaput lendir.

• Penularan kontak tidak langsung membutuhkan benda yang terkontaminasi untuk 
transfer mikroorganisme, misalnya transfer melalui peralatan pelindung pribadi atau 
peralatan rumah sakit seperti probe ultrasound atau peralatan lainnya.

• Penularan melalui droplets (tetesan cair pernafasan) dan udara (sistem ventilasi dan 
sirkulasi udara) pada umumnya ditemui selama tindakan sunction, intubasi endotrakeal, 
resusitasi kardiopulmoner, termasuk saat bicara, batuk, bersin dan juga sirkulasi udara 
yang dapat berasal dari sistem ventilasi udara (AC).
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Perilaku hidup sehat dalam kasus infeksi pernafasan berlaku untuk semua individu yang 
batuk atau bersin, termasuk petugas kesehatan dan pasien. 

• Tutupi hidung dan mulut Anda dengan tisu saat batuk atau bersin. Kebersihan tangan 
diperlukan setelah kontak dengan sekresi/droplets/cairan mulut, dan tisu bekas harus 
segera dibuang.  
Jika tisu tidak tersedia, disarankan menutup dengan siku atau lengan atas ketika batuk 
atau bersin. 

• Individu dengan gejala infeksi pernapasan harus menggunakan masker bedah dan  harus 
dipisahkan dengan yang lain dengan jarak setidaknya 1 meter di ruang tunggu umum. 
Cairan droplets (cairan yang keluar bersamaan saat bersin atau batuk) memiliki risiko 
yang besar menularkan dalam jarak 1 meter, tetapi dapat melintas hingga 2 meter dari 
titik awal sumbernya.

• Petugas Kesehatan dengan pasien perawatan infeksi pernapasan harus menghindari 
kontak langsung atau kenakan masker bedah saat berdekatan dengan pasien.

Etika dan Tata Cara Hidup Higienis

Alat Pelindung Diri (APD)
( Personal Protective Equipment/PPE)

Alat pelindung diri seperti apa yang dibutuhkan?

• Peralatan pelindung pribadi terbuat dari berbagai bahan dan mungkin memiliki tingkat 
kedap air. Hanya dipakai untuk sekali pakai (disposable).

• Tingkat perlindungan yang sesuai harus dipilih untuk paparan yang diantisipasi. Untuk 
kasus COVID-19 ini diperlukan perlindungan yang lebih ekstra, mengingat rute 

      penularannya yang sangat mudah.
• Pada 4 Maret 2020, untuk penyedia layanan, World Health Organization (WHO) 

merekomendasikan perlindungan pernapasan dengan menggunakan masker medis 
standar, kecuali prosedur yang dilakukan menggunakan aerosol.

• Pedoman tambahan dari The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
merekomendasikan tindakan pencegahan dan penggunaan masker N95 atau lebih tinggi 
saat masuk kontak dekat dengan pasien yang telah dikonfirmasi atau sedang dalam 
kondisi investigasi untuk COVID-19. 

• Selain itu, instruksi tindakan pencegahan terhadap cairan droplets merekomendasikan 
APD yang sesuai, termasuk gaun isolasi sekali pakai dengan karakteristik tahan cairan, 
sepasang sarung tangan sekali pakai dengan cakupan manset gaun, pelindung mata 
dengan kacamata, dan mungkin masker wajah di atas kacamata.
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Langkah Pemasangan dan Pelepasan APD

Tahap Pemasangan APD

Tahap Pelepasan APD

Untuk meminimalkan penularan infeksi, peralatan pelindung pribadi yang digunakan 
harus dibuang dan harus diganti jika untuk mengerjakan pasien lainnya.

1. Hand Sanitizing

2. Gown

3. Mask

4. Eye Protection

5. Gloves

1. Gloves

2. Eye Protection

3. Gown

4. Mask

5. Hand Sanitizing

Pertama-tama, cuci tangan dengan hand  
sanitizer. Kemudian, pasang gaun isolasi sekali 
pakai yang tahan air. Setelah itu, pasang masker 
wajah untuk menutupi mulut dan hidung, lalu 
pasang pelindung mata dengan kacamata. 
Terakhir, pakai sepasang sarung tangan sekali 
pakai dengan cakupan manset gaun. 

Lepas sarung tangan sekali pakai terlebih 
dahulu, kemudian lepas pelindung mata. 
Setelah itu, lepas gaun isolasi sekali pakai dan 
masker wajah. Setelah semua telah terlepas, 
cuci tangan kembali menggunakan hand 
sanitizer. 
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Dekontaminasi Peralatan Radiologi

Tingkat Dekontaminasi dan Rekomendasi Disinfectants 

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.

Adapun tingkat dekontaminasi yang kita ketahui bersama terdapat dalam table berikut
ini. Dan Untuk kasus COVID-19 ini berada di level antara Low dan Intermediate Level 
Desinfectants.

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

Adapun tingkat dekontaminasi yang kita ketahui bersama terdapat dalam table berikut
ini. Dan Untuk kasus COVID-19 ini berada di level antara Low dan Intermediate Level 
Desinfectants.

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

Adapun tingkat dekontaminasi yang kita ketahui bersama terdapat dalam table berikut
ini. Dan Untuk kasus COVID-19 ini berada di level antara Low dan Intermediate Level 
Desinfectants.

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

Table 1: Level of Decontamination (Mirza et. al, 2015, Table 3)

Table 2: Classification of Selected Sterilants and Disinfectants Recommended (Mirza et. al, 2015, Table 5)
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Proses Dekontaminasi 

1. Proses membersihkan 
kotoran yang terlihat dengan 
menggunakan air biasa atau 

deterjen 

DARAH ATAU CAIRAN TUBUH

2. Proses
 desinfeksi dengan mengelap 
dan membersihkan dengan 

cairan desinfektan 

MENGURANGI KEBERADAAN 
VIRUS, BAKTERI, KUMAN & 
MIKROORGANISME LAIN

3. Proses
 membunuh dan meng-
hilangkan semua mikro 
organisme secara total

MENGHILANGKAN VIRUS, 
BAKTERI, KUMAN & 
MIKROORGANISME, 

termasuk spora bakteri  

Pembersihan Kotoran Fisik Desinfeksi Sterilisasi       

 Dekontaminasi | yang perlu diperhatikan  

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

• 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. 

• Departemen radiologi dapat menghubungi vendor peralatan mereka untuk menemukan 
desinfektan yang aman untuk setiap bagian peralatan yang digunakan. 

• Menurut Spaulding, klasifikasi Pusat Pengendalian Penyakit dan Pencegahan dan FDA, 
dekontaminasi 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. 
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Desinfeksi Permukaan (Pengelapan) 
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

Image 1: Covid-19 Personal Protective Equipment (PPE) 
for Healthcare Personnel (CDC, 2020)

*PROSES PENGELAPAN DILAKUKAN PADA DAERAH YANG SERING DIPEGANG DAN/ATAU KONTAK 
LANGSUNG DENGAN ANGGOTA TUBUH
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Desinfeksi Permukaan (Pengelapan)
Peralatan Radiologi 

Disinfection Points
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Desinfeksi Permukaan (Pengelapan)
Peralatan Radiologi 

Disinfection Points
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Desinfeksi Permukaan (Pengelapan)
Peralatan Radiologi 

Disinfection Points
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Desinfeksi Permukaan (Pengelapan)
Peralatan Radiologi 

Disinfection Points
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Desinfeksi Permukaan (Pengelapan)
Ruangan Radiologi 

Disinfection Points
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Desinfeksi Permukaan (Pengelapan) Peralatan 
Radiologi | 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.

Kelas Bahan Akit
Zat pembersih dan 

desinfektan yang telah melalui
tes

Contoh tambahan

Alkohol Etil Alcohol 96% Kain Hospiset
Cairan Microcide

Aldehida Melsitt
Cidex

Aldasan 2000
Kohsolin
Gigasept FF

Turunan Klorin Terralin Quartamon Med

Disinfektan

Taski DS5001
(Disverseylever Labs)
Morning Mist
Surfanois Fracheur Citron

Turunan guanidine Lisoformin

Senyawa Kuartener Semprotan Incidur, Kekuatan
penuh

Cairan pencuci piring
komersial Tempo Fairy ultra, Palmolive

Benzine Petroleum eter

Turunan Piridina Semprotan aktif, kekuatan
penuh

Air Air Keran
Air Suling

13Siemens Healthineers Indonesia Customer Services



Pembersihan dan Desinfeksi

1. Sebelum membersihkan sistem, pastikan sistem mati seluruhnya.
2. Bersihkan semua bagian yang terkontaminasi dan semua bagian yang bersentuhan 

dengan pasien.
3. Pastikan celah ventilasi tidak dihalangi oleh komponen apa pun.  Debu yang mengendap 

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

akan berkurang jika terkontaminasi.
5. Bersihkan area yang terkontaminasi menggunakan sikat plastik.

1. Jika memungkinkan, segera bersihkan semua tetesan cairan.
2. Jika zat pembersih disemprotkan langsung ke permukaan, pastikan setiap tetesan yang 

mengalir turun segera diseka menggunakan kain microfiber sebelum mencapai tepi 
panel.

3. 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.

4. Jika bagian depan panel terkontaminasi, bersihkan menggunakan kain microfiber dan, 
bila diperlukan, menggunakan zat pembersih kaca. 

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

Petunjuk untuk semua monitor LC (LCD)

1. Gunakan larutan deterjen dengan suhu hangat-hangat kuku dan kain lembut untuk 
membersihkan kontaminasi ringan.

2. Bersihkan kontaminasi berat pertama menggunakan kain yang dibasahi alkohol, 
kemudian seka bersih menggunakan air jernih.

3. Bercak darah paling baik dibersihkan menggunakan air dingin.
4. Bercak pada medium kontras paling baik dibersihkan menggunakan air hangat.
5. Setelah menggunakan desinfektan, selalu seka menggunakan air jernih.

Instruksi untuk semua bagian sistem lain

  Gunakan sarung tangan untuk menghindari infeksi  
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Pembersihan dan Desinfeksi Sistem MRI

Proses Pembersihan dan Desinfeksi pada Komponen Sistem

1. Bersihkan komponen sistem meliputi gantry Cover, Bore Cover, Panel/Control Button 
dengan menggunakan cairan yang direkomendasikan (hindari penggunaan alkohol 
murni).

2. Hindari penggunaan material berbahan logam atau mengandung logam jika dibutuhkan 
sebagai sarana untuk membantu proses desinfeksi.

3. Selalu gunakan lap lembab, dan tidak melakukan penyemprotan cairan desinfektan 
secara langsung pada komponen sistem.

Proses Pembersihan dan Desinfeksi Sabuk dan Meja Pasien

1. Gunakan lap MOB lembab oleh cairan pembersih untuk membersihkan permukaan meja 
dan cover meja pasien.

2. Pastikan untuk menutup coil connector/pin/soket sebelum pembersihan dan desinfeksi 
dilakukan.

3. Headphone, squeeze bulb, tali pengikat atau sabuk dapat dibersihkan dengan cairan 
bersuhu 60˚C. Apabila dibutuhkan perendaman, pastikan sabuk betul-betul kering 
sebelum menggunakannya kembali. Jika dirasa perendaman menjadi masalah, maka 
dapat digunakan alas plastik untuk membungkus komponen-komponen tersebut ketika 
digunakan untuk pasien.

4. Gunakan cairan yang direkomendasikan, hindari penggunaan alkohol murni.

Proses Pembersihan dan Desinfeksi Reseptor dan Konektor

1. Gunakan lap MOB lembab oleh cairan pembersih untuk membersihakan reseptor dan 
konektor pada sistem, dilarang keras untuk melakukan penyemprotan. Gunakan cairan 
yang direkomendasikan, hindari penggunaan alkohol murni.

2. Penggunaan benda - benda keras dengan ujung tajam untuk membersihkan konektor 
dan reseptor juga dilarang, jika dibutuhkan dapat menggunakan “cotton bud” atau yang 
sejenisnya untuk mengjangkau sela-sela konektor.

3. Perhatikan baik-baik kelembaban lap MOB maupun alat yang digunakan untuk desin-
feksi, jangan sampai menimbulkan resiko hubungan arus pendek.
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Pembersihan dan Desinfeksi Sistem MRI

Proses Pembersihan User Console (Komputer, Monitor, Intercom)

1. Gunakan lap MOB lembab oleh cairan pembersih untuk membersihkan user console.
2. Gunakan cairan yang direkomendasikan, hindari penggunaan alkohol murni.
3. Perhatikan baik-baik kelembaban lap MOB maupun alat yang digunakan untuk 

desinfeksi, jangan sampai menimbulkan resiko hubungan arus pendek
4. Sapu dengan perlahan permukaan komputer, monitor maupun interkom. Apabila secara 

tidak sengaja ada tetesan cairan pembersih, segera bersihkan tetesan cairan sampai 
kering.

5. Pastikan untuk melakukan pembersihan pada saat sistem tidak menyala dan kondisi 
dingin, sebelum sistem dinyalakan atau setelah sistem dimatikan dengan jeda waktu 
tertentu (± 30 menit setelah sistem mati).
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Pembersihan dan Desinfeksi Coil MRI

Proses Pembersihan dan Desinfeksi pada Coil dan Alat Fiksasi MRI Umum

1. Gunakan cairan desinfektan yang direkomendasikan, hindari penggunaan alkohol murni.
2. Pastikan menutup soket/pin/konektor pada coil dan meja sebelum dibersihkan.
3. Dilarang untuk menggunakan benda tajam sebagai alat bantu membersihkan residu pada 

coil.
4. Gunakan kain lembab untuk membersihkan cairan, dilarang menyemprot langsung coil 

ataupun menuangkan secara langsung cairan desinfeksktan pada permukaan coil atau 
alat fiksasi.

5. Segera lap apabila terdapat cairan desinfektan berlebih pada permukaan coil maupun 
alat fiksasi, beberapa jenis bahan pembersih mungkin dapat menyebabkan perubahan 
warna pada coil maupun alat fiksasi.

6. Hindari merendam secara keseluruhan maupun sebagian dari coil pada larutan 
desinfektan.

i Beberapa desinfektan (misalnya, alkilamina) dapat menyebabkan perubahan warna pada bantuan pemosisian 
putih. Ini tidak berdampak pada kelayakan fungsi.

Proses Pembersihan dan Desinfeksi pada Coil MRI Prostat

1. Setelah penggunaan, pastikan untuk meletakan coil pada tempat yang tertutup, sehingga 
tidak terjadi kontaminasi dari coil ke lingkungan maupun sebaliknya.

2. Selalu tutup konektor coil apabila akan dilakukan tindakan pembersihan maupun 
desinfeksi.

3. Gunakan sarung tangan selama proses pembersihan maupun desinfeksi untuk 
menghindari resiko kontaminasi/penularan penyakit dari pasien ke operator/radiografer.

4. Cuci semua bagian coil dan aksesorisnya meliputi coils, stablisator, klip pemasang dan 
pengunci menggunakan detergen Multi-enzimatis Enzol dan spons lembut.

5. Rendam komponen tersebut jika diperlukan, jangan melebihi waktu yang ditentukan.

Larutan pembersih Waktu perendaman yang dibutuhkan

Larutan Dialdehid Aktif Tahan Lama Cidex
Formula 7 (2,5% gluteraldehida)

Larutan Dialdehida Aktif Cidex (2,4% 
gluteraldehid)

Larutan Dialdehida Aktif MetriCide (2,6% 
gluteraldehida)

Minimal 45 menit

Maksimal 60 menit

6.  Bilas semua komponen dengan air pada suhu antara 10˚C - 40˚C, kemudian keringkan.
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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 radiografi 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.

1. (2020). Retrieved 23 March 2020, from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
images/COVID-19-PPE.jpg

2. Kooraki, S., Hosseiny, M., Myers, L., & Gholamrezanezhad, A. (2020). Coronavirus (COVID-
19) Outbreak: What the Department of Radiology Should Know. Journal Of The American 
College Of Radiology. doi: 10.1016/j.jacr.2020.02.008

3. Mirza, S., Tragon, T., Fukui, M., Hartman, M., & Hartman, A. (2015). Microbiology for 
Radiologists: How to Minimize Infection Transmission in the Radiology Department. 
Radiographics, 35(4), 1231-1244. doi: 10.1148/rg.2015140034

4. Dekontaminasi terhadap permukaan bangunan/media lingkungan/perabot teridentifikasi 
pajanan virus corona (COVID-19) ; DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 2020

5. CT, MRI, X Ray and USG images from Siemens Healthineers products portfolio dan dari 
berbagai sumber lainnya.

Daftar Pustaka
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===================================================================
Untuk penggunaan yang tepat dari perangkat lunak atau perangkat keras, harap selalu 
gunakan Manual Operator atau Petunjuk Penggunaan (selanjutnya secara bersama disebut 
“Manual Operator”) yang dikeluarkan oleh Siemens Healthineers.

Materi ini hanya akan digunakan sebagai materi pelatihan dan tidak akan berarti 
menggantikan Manual Operator. Materi apa pun yang digunakan dalam pelatihan ini tidak 
akan diperbarui secara berkala dan tidak mencerminkan versi terbaru dari perangkat lunak 
dan perangkat keras yang tersedia pada saat pelatihan.

Manual Operator harus digunakan sebagai referensi utama Anda, khususnya untuk informasi 
keselamatan yang relevan seperti peringatan dan perhatian.

Catatan: Beberapa fungsi yang ditampilkan dalam materi ini adalah opsional dan mungkin 
bukan bagian dari sistem Anda.

Semua hak, termasuk hak yang diciptakan oleh pemberian paten atau pendaftaran model 
atau desain utilitas, dilindungi undang-undang.

Hak Cipta © PT Siemens Indonesia 2020
====================================================================
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