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Pendahuluan
Panduan ini merangkum tindakan pengendalian infeksi untuk mencegah penyebaran infeksi
selama penggunaan perangkat EPA. Khususnya selama periode ini akan keprihatinan Kami
terhadap penyebaran infeksi nosokomial, Kami berharap panduan ini dapat membantu Anda
untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap infeksi, dan khususnya, selama aplikasi klinis
EPA sehingga pasien dan staf selalu terlindungi.
Versi asli dari panduan ini (dalam bahasa Jepang) dibuat oleh Bagian Agen Elektrofisika Asosiasi
Fisioterapi Jepang (JPTA). Semua proposal diperiksa oleh 8 anggota (termasuk 3 anggota
eksternal) dan hanya artikel dengan konsesus 80% yang direkomendasikan.
Dengan izin dari Bagian Agen Elektrofisika JPTA, Masyarakat Agen Elektrofisika Internasional
dalam Terapi Fisik (ISEAPT= International Society for Electrophysical Agents), melalui Anggota
Dewannya di Jepang (Yuichi Abe, Katsuhiro Furukawa, Tomofumi Yamaguchi), menerjemahkan
bagian yang relevan dari dokumen asli ke bahasa Inggris. Kemudian di adaptasi dan modifikasi
oleh ISEAPT. Rekomendasi ini akan diperiksa oleh anggota dewan ISEAPT dan akan dialih bahasa
ke Arab, Cina, Hindu, Bahasa dan Bahasa Jepang untuk diseminasi melalui media sosial di Hari
Fisioterapi Dunia 2020 pada 8 September 2020.
Meskipun dokumen ini ditujukan spesifik untuk virus COVID-19, namun juga dapat diaplikasikan
untuk berbagai tipe virus lainnya. ISEAPT akan memonitor situasi dan memperbaharui panduan
sejalan dengan perkembangan informasi.
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Kata Pengantar
Selama periode ketika masyarakat terinfeksi virus corona baru (SARS-CoV2, Covid-19) tersebar
luas, telah direkomendasikan bahwa tindakan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit
harus menerapkan "desinfeksi perangkat medis dan perangkat klinis lainnya “untuk mengurangi
resiko infeskai pada pasien dan tenaga medis1).
Namun, sehubungan dengan Agen Elektrofisika (EPA), ada kemungkinan beberapa perangkat
dapat rusak akibat paparan berulang alkohol yang digunakan untuk desinfeksi. Pada bagian ini
memaparkan tindakan pengendalian infeksi terkait dengan penggunaan peralatan EPA untuk
mencegah infeksi silang SARS-CoV2, Covid-19 dan dibagi dalam 8 panduan:
1. Prosedur kebersihan tangan / sanitasi
2. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
3. Pembersihan dan desinfeksi peralatan yang benar
4. Aksesori sekali pakai, seperti elektroda
5. Manajemen keamanan untuk aksesori dan perangkat bukan sekali pakai
6. Membersihkan dan mendesinfeksi tempat tidur dan kursi yang telah terpakai
7. Penanganan linen kotor yang aman
8. Pertimbangan untuk implementasi lingkungan
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Pedoman 1: Prosedur kebersihan tangan / sanitasi
Penting bagi tenaga kesehatan untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan
membersihkan/sanitasi tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien, serta sebelum
dan sesudah menggunakan perangkat EPA. Kehati-hatian harus diterapkan untuk tidak
menyentuh mata atau wajah Anda sebelum membersihkan tangan. Seperti virus lainnya,
rekomendasi prosedur sanitasi tangan sebagai berikut 2,3) :
a. Cuci tangan Anda dengan air mengalir, dan sabuni tangan dan pergelangan tangan,
setidaknya selama 20 detik
b. Desinfeksi tangan Anda dengan alkohol 70%

Pedoman 2: Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Tenaga kesehatan harus mematuhi kewaspadaan standar dari Pedoman Penyakit
Menular Novel Coronavirus di Institusi Medis (edisi ke-2, edisi revisi 2.1) oleh Japan Society
for Infections Prevention and Control4).
a. Kenakan masker bedah # 1 dan amati kebersihan tangan (lihat No.1 di atas).
b. Selama kontak dengan semua pasien, apa pun status medis#
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mereka, kenakan

kacamata/googles atau pelindung wajah, dan gaun pelindung. Sarung tangan#

3

bedah juga bisa dipakai, bila perlu. Terutama bila tidak memungkinkan
pemeliharaan kebersihan tangan (lihat pedoman1)

CATATAN:
#1

Kehati-hatian harus dilakukan saat memakai masker karena akan tidak efektif
bila pemakaiannya tidak benar, seperti saat adanya celah disekitar penutup
hidung dan mulut. Selain itu, risiko infeksi dapat meningkat akibat kontaminasi
dari jari jemari bila menyentuh permukaan masker. Saat melepas masker atau
sarung tangan bedah, berhati-hatilah agar tidak mencemari lingkungan dan
buanglah di tempat yang ditentukan.
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#2

Pasien non-gejala juga dapat sangat menular. Untuk itu perlu diterapkan
kewaspadaan khusus

#3

Bila kebersihan tangan dilakukan dengan benar, sarung tangan medis mungkin
tidak diperlukan, bilamana hanya ada jeda sebentar antara sebelum dan sesudah
kontak dengan pasien atau peralatan.

Pedoman 3: Pembersihan dan desinfeksi peralatan yang benar
Saat menggunakan perangkat EPA, disarankan agar perangkat tersebut didedikasikan
untuk pasien jika memungkinkan, dan tidak dikeluarkan dari tempat terapi yang
ditetapkan. Perangkat ini harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar segera
setelah digunakan karena virus dapat tetap ada dan bisa menular dalam lokasi
percobaan hingga 3 jam5). Namun, meskipun tidak jelas seberapa banyak virus dapat
tetap berada di lingkungan alami, ada laporan bahwa virus dapat tetap aktif selama 3
hari pada permukaan plastik atau lapisan baja tahan karat, yang relevan di sebagian
besar perangkat-perangkat EPA. Oleh karena itu, sebelum dan sesudah penggunaan
perangkat EPA, disarankan desinfeksi dengan bahan-bahan berikut:

a. Untuk semua permukaan seperti plastik dan baja tahan karat, alkohol (etanol
desinfektan, 70% isopropanol) dan natrium hipoklorit (Milton®, Purax®, Texant®,
Ipolite®, dll.) direkomendasikan. 1,4).
b. Untuk busa elektroda, desinfeksi efektif dengan air panas 80⁰ selama 10 menit
c. Perhatian diperlukan saat penggunaan Benzalkonium klorida (Osuvan®, Zarkonine®,
dll.) Dan klorheksidin glukonat (Hibitene®, Maskin®, dll.) Karena mungkin tidak
efektif6,7) . Oleh karena itu, penting bahwa penggunaan desinfektan harus
didiskusikan dengan departemen pengendalian infeksi di institusi Anda.
d. Perhatian juga diperlukan saat menggunakan alkohol atau desinfektan karena dapat
menyebabkan kerusakan atau kegagalan perangkat EPA. Tabel terpisah (dari
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produsen EPA) disediakan untuk tindakan pencegahan untuk mendesinfeksi
perangkat EPA # 5.

CATATAN:
#4

Untuk perangkat yang tidak dianjurkan desinfeksi alkohol, perlu dilakukan
tindakan seperti penggunaan penutup vinil atau linen pada perangkat, lalu
mengganti atau mendisinfeksi vinil atau linen setelah digunakan.

#5

Telah dilaporkan saat desinfeksi panel control alat elektrikal stimulator atau
ultrasonic, kandungan air desinfektan masuk ke celah antara panel luar
mengakibatkan malfungsi tampilan digital

Pedoman 4: Aksesori sekali pakai, seperti elektroda
Jangan gunakan kembali aksesori sekali pakai seperti elektroda untuk pasien

# 6

lainnya. Elektroda sekali pakai harus dibuang di wadah khusus limbah infeksius, atau jika
tidak tersedia, gunakan kantong plastik kedap udara/sealable bag. Desinfeksi
permukaan luar kantong plastik, bawa, dan bakar pada suhu tinggi8) atau dengan
incinerator.

CATATAN:
#6

Meskipun tidak disarankan untuk tidak menggunakan kembali aksesori sekali
pakai, aksesori tersebut dapat digunakan untuk pasien yang sama, dalam kondisi
tertentu (antara lain ketika biayanya tinggi, atau saat penggunaan lebih dari
sekali). Mereka harus disimpan dalam kantong plastik kedap udara, dan diberi
label nama pasien. Permukaan luar kantong plastik kedap udara harus
didesinfeksi. Dan dibuang bila tidak perlu digunakan kembali.

6

Pedoman 5: Manajemen keamanan untuk aksesori dan perangkat bukan sekali pakai
Asesoris bukan sekali pakai harus disegel dalam wadah khusus tertutup. Wadah ini
harus diangkut setelah didesinfeksi diluar dan didesinfeksi atau disterilkan dengan
benar8) sesuai dengan standar dan prosedur institusi. Misalnya, permukaan plastik dan
logam dapat dilap dengan alkohol 70% atau lebih. Untuk jenis permukaan lain seperti
linen, rendam dalam 0,1% natrium hipoklorit atau desinfeksi dengan air panas bersuhu
80⁰C selama 10 menit (lihat Pedoman 3b).

Pedoman 6: Membersihkan dan mendesinfeksi tempat tidur dan kursi yang telah
terpakai
Di rumah sakit dan institusi medis, sangat disarankan untuk mendisinfeksi furnitur
di ruang tindakan atau terapi dimana terdapat kontak berfrekuensi tinggi dengan
pasien, seperti tempat tidur, kursi, meja, troli, nampan dan furnitur atau benda-benda
lainnya dengan menyekanya/lap dengan alkohol atau natrium hipoklorit 0,1%. Untuk
detailnya, lihat “Panduan Respon terhadap Infeksi Coronavirus Baru di Institusi Medis”
4)

. Seperti disebutkan di atas, benzalkonium klorida dan klorheksidin glukonat tidak

boleh digunakan karena tidak efektif6,7).
Di fasilitas seperti penitipan anak atau rumah lansia, mungkin juga diperlukan
ventilasi yang memadai di ruang perawatan, selain yang disebutkan di atas.

Pedoman 7: Penanganan linen kotor yang aman
Linen yang digunakan untuk penutup hot packs, dan handuk yang digunakan selama
sesi terapi dengan parafin, bak pusaran air/whirlpool, dll harus dicuci dengan air panas
(80 ° C, 10 menit), dan tidak diperlukan tindakan khusus. Namun, saat mengangkut
linen kotor ke ruang cuci, Anda harus membawanya dalam tas laundry mudah larut
atau kantong plastik4).
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Pedoman 8: Pertimbangan untuk area terapi dan lingkungan
Semua area terapi harus memiliki ventilasi yang memadai9). Selain itu, hal berikut
harus dihindari:
a. Ruang tertutup berventilasi buruk,
b. Area padat tempat banyak orang berkumpul,
c. Situasi dimana orang saling berbicara dan berbicara dekat satu sama lain. Jarak
antar pasien minimal harus 2 meter.
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