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�Drainage/ Discharge

- Pus (Purulent Discharge)- Pus (Purulent Discharge)

- Urine

- Feses

�Mass

�Hernia



� Umbilical Hernia

� Para Umbilical Hernia

� Epigastric Hernia

� Discharging Umbilicus

� Omphalitis and Umbilical Sepsis

� Umbilical Granuloma

� Persistence of the Omphalomesenteric Duct

� Urachal Fistula



� Terjadi karena ada defek cicatrisasi dari
umbilical ring.

� Pintu hernia teraba seperti cincin dengan
diameter bervariasi.

� Bila anak menangis atau mengedan, hernia � Bila anak menangis atau mengedan, hernia 
akan menonjol

� Hernia bisa berisi usus halus atau omentum
� Isi hernia mudah dikembalikan
� Kebanyakan dapat hilang sendiri pada usia

12 tahun atau lebih
� Bila belum hilang spontan, operasi dilakukan

pada usia 4 tahun





� Tali pusat biasanya lepas dan kering pada
usia +/- seminggu

� Lalu ditutupi oleh epitel kulit dalam beberapa
hari

� Pada periode ini, jika terjadi infeksi� timbul
granuloma atau polip pada dasar umbilikusgranuloma atau polip pada dasar umbilikus

� Hal ini dapat diterapi dengan :
- Nitras Argenti (Silver Nitrate)
- Ligasi basis granuloma

� Bila terapi tidak berhasil� cari
kemungkinan adanya hubungan dengan :
- Intestinal Tract
- Urogenital System



DISCHARGING UMBILICUS



� Di era  pre-Antibiotika, keadaan ini merupakan 

suatu infeksi yang paling mematikan

� Hal ini disebabkan oleh karena :

Pembuluh darah umbilical tetap patent selama 

beberapa minggu �melalui pembuluh darah 

ini terjadi penyebaran infeksi dan invasi

bakteri kedalam aliran darah



� Proses Inflamasi menyebar sebagai berikut :

Umbilical �Vena Porta � Ductus Venosus �

Vena Cava Inferior

� Umbilicus :

- Merah terang

- Bengkak

- Discharge warna darah

purulent





� Parut / Scar lambat sembuh

� Granulasi berwarna merah pada dasar lekuk 

pusat

� Jaringan granulasi tumbuh cepat dan tidak 

dapat ditutup kulit









� Insiden
Bervariasi 1 dalam 3000 – 3 dalam 10.000 
kelahiran.

� Patofisiologi� Patofisiologi
- Omphalocele terjadi bila intestine  gagal
kembali kedalam cavum abdomen pada 10 
minggu kehamilan.

- Insiden malrotasi (non-rotation) pada
omphalocele menjadi tinggi (50%)



� Mempunyai selaput translucent dan avascular
yang terdiri dari 2 lapis.
� lapis dalam : peritoneum
� lapis luar : amniotic membrane
diantara kedua lapisan terdapatWharton’s  Jelly.

Umbilical Cord berada dipuncak kantong dengan
pembuluh darah berjalan sepanjang dinding
kemudian masuk ke abdomen.

Dalam beberapa jam kantong mengering
terancam infeksi dan ruptur, kantong jarang ruptur
in utero atau sewaktu melewati jalan lahir





� Ada Sejak Lahir

� Kondisi Kantong (baik bila kantong utuh)

� Isi kantong (Stomach, Usus, Liver, Spleen)

� lebih berpotensi terluka oleh trauma

Ukuran Defect : < 5 cm � Prognosis Baik� Ukuran Defect : < 5 cm � Prognosis Baik

� Adanya Anomali lain

- Gastrointestinal Tract (Non Rotation)

- Jantung (Ventricular Septal Defect)

- Ginjal (Malformation of the urogenital system)

- Macroglossia (Becwith Syndrome)

� DD/  Gastroschisis (Bila Omphalocele Pecah)



1. Jaga Agar bayi tetap hangat

2. Jaga agar kantong tetap basah dengan Nacl 

hangat 

3. Jaga agar kantong intact3. Jaga agar kantong intact

4. Posisi badan miring 

5. Jangan coba mereduksi isi

6. Jika kantong ruptur lindungi isi

7. Pasang NGT dan bayi dipuasakan

8. Koreksi defenitif sesegera mungkin



� Insiden 1 dalam 30.000 kelahiran

� Gastroschisis terjadi jika dinding abdomen 

depan gagal bermigrasi ke midline dan 

berfusi membentuk dinding abdomenberfusi membentuk dinding abdomen

� Defect dikanan umbilicus

� Tanpa selaput

� Amniotic fluid mengiritasi usus selama 

dalam kandungan



� Usus tampak :

- pucat

- tebal

- mengkerut dan pendek

�� Hal ini disebabkan oleh iritasi amniotic fluid

� Diagnosis :

- Defect dikanan tali pusat dan tanpa kantong

- Usus tampak tidak normal

- Jarang dijumpai kelainan bawaan lain






